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Anotācija 

Dokumentā “Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums Internacionalizācijas 

stratēģija 2019.-2025.gadam” (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir izvērtēta Ventspils Tehnikuma 

internacionalizācijas nepieciešamība, raksturota esošā situācija, noteikti sasniedzamie 

internacionalizācijas mērķi un uzdevumi, kas nodrošinās Ventspils Tehnikuma starptautisko 

sadarbību, atpazīstamību un veicinās Ventspils Tehnikuma attīstību. 

Stratēģija ir veidota no četrām daļām: 

1. Pirmajā nodaļā raksturots Ventspils Tehnikums kā profesionālās izglītības kompetences 

centrs, aprakstītas īstenojamās izglītības programmas un raksturots audzēkņu skaits tajās, kā 

arī veikta SVID analīze. 

2. Otrajā nodaļā pamatota internacionalizācijas nepieciešamība un noteikti mērķi un 

sasniedzamie rezultāti, kā arī analizēti plāni, kā tos sasniegti. 

3. Trešajā nodaļā, analizējot Ventspils Tehnikuma datus, raksturota starptautiskā sadarbība, 

tajā skaitā, līdzdalība Erasmus+ programmā un citās starptautiskajās programmās, kā arī 

piedalīšanās starptautiskajās konferencēs, konkursos, sacensībās, kā arī kā tiek organizēta 

starptautisku sadarbības projektu īstenošana. 

4. Ceturtajā nodaļā noteikti Stratēģijas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti, kā arī 

aprakstīts, kā tiek plānots izvērtēt internacionalizācijas procesu, ņemot vērā kvalitatīvos 

rādītājus. Šīs nodaļas pielikumā pievienots Ventspils Tehnikuma internacionalizācijas plāns 

2019.-2025.gadam, kur atspoguļoti sasniedzamie uzdevumi, veicamie pasākumi un 

atbildīgās personas par noteiktajām aktivitātēm. 
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Izmantotie saīsinājumi

DVB mācības – darba vidē balstītas mācības 

EIKT – Elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ETS – Eiropas Teritoriālā sadarbība 

IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IP – izglītības programma 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KPR – Kurzemes plānošanas reģions 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija 

NEP – nozaru ekspertu padome 

PII – profesionālās izglītības iestāde 

PIKC – profesionālās izglītības kompetences centrs 

VB – Valsts budžets 

VT – Ventspils Tehnikums 

MK – Ministru Kabinets 
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Ievads 

Profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Tehnikums” (turpmāk tekstā – VT) 

internacionalizācijas stratēģija 2019.-2025.gadam ir izglītības iestādes attīstības politikas  
plānošanas dokuments starptautiskās sadarbības organizēšanai, kas nosaka šīs sadarbības aktualitāti 
un nepieciešamību, analizē iespējas un piedāvā optimālos risinājumus. Stratēģijas pamatbūtība ir  
nodrošināt VT mērķorientētu un jēgpilnu starptautisko sadarbību, veicināt tās attīstību, vienlaikus 

sekmējot izcilību. Stratēģijā novērtētas VT starptautisko sadarbību ietekmējošās attīstības 
tendences, tajā skaitā, izglītojamo skaita prognoze, noteiktas turpmākās attīstības perspektīvas jeb 
nākotnes attīstības scenāriji, plānoti rīcības virzieni, darbības un finansējums. Stratēģijā noteikti 

prioritārie rīcības virzieni, veikta esošās situācijas analīze, tajā skaitā, VT darbību ietekmējošie 

faktori – izglītības nozares dinamika, darba tirgus un nozaru attīstības tendences. 

VT mērķis ir būt mūsdienīgai, prestižai, uz zināšanām un kvalitāti balstītai profesionālās un 
mūžizglītības pakalpojumu sniedzējai, kā arī profesionālās izglītības metodiskajam centram 

Kurzemē. Lai to sasniegtu, ir noteikti vairāki uzdevumi mērķa sasniegšanai: 

1. Sadarbībā ar nozaru asociācijām, ekspertu padomēm, profesionālajām organizācijām un 
uzņēmumiem īstenot inovatīvas pieejas un risinājumus profesionālajā izglītībā, paaugstinot 
profesionālās izglītības kvalitātes atbilstību darba devēju prasībām. 

2. Pilnveidot VT nodarbināto pedagogu kompetences, teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas kvalitatīvai mācību procesa organizēšanai. 

3. Analizēt darba tirgus pieprasījumu, kā rezultātā izstrādāt jaunas un aktualizēt esošās 
izglītības programmas. 

4. Veidot starptautiskas partnerības un projektus starp izglītības iestādēm, veicinot VT 
internacionalizāciju. 

VT internacionalizācijas mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes starptautiski atzītu profesionālās 
izglītības programmu īstenošanu.  

Lai nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, VT internacionalizācijas stratēģijas uzdevumi ir: 

1. noteikt VT attīstības prioritātes un rīcības virzienus vidējā termiņā, lai, izvērtējot iespējas 
un riskus, veicinātu VT internacionalizāciju  un veidotu starptautisku sadarbību; 

2. sniegt VT pedagogiem un darbiniekiem, audzēkņiem un sadarbības partneriem priekšstatu 
par VT attīstības perspektīvām, motivēt kopīgiem projektiem un darbam, sekmējot 
izglītības iestādes atpazīstamību un pievilcību; 

3. paaugstināt VT konkurētspēju, izmantojot jaunas darba metodes un praktiskās pieredzes 
daudzveidību labākai izglītības sistēmai, palielināt kapacitāti, veicinot sadarbību starp 
profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, lai uzlabotu izglītojamo nodarbinātību 
un attīstītu uzņēmējdarbības prasmes. 
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Stratēģijā ir izklāstīti veicamie uzdevumi, noteikti sadarbības mērķi ar partneriem, lai uzlabotu 
profesionālās izglītības programmas, atspoguļotu starptultūru saskarsmes pieaugošo nozīmi 
izglītības procesa nodrošināšanā un attīstītu starptautisko sadarbību kā profesionālās izglītības 
programmas integrētu prasību. 

“Ventspils Tehnikuma internacionalizācijas stratēģija 2019.-2025.gadam” saskaņota VT 
administrācijas sanāksmē 2019.gada 23.aprīlī. 

1. Izglītības iestādes raksturojums 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Tehnikums” ir Latvijas Republikas Ministru 

kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās un 
tālākizglītības programmas.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra (prot. Nr.88 116.§) rīkojumam Nr.5 „Par 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam”, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta rīkojumu Nr.383 izglītības iestādei tiek 
piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra (turpmāk tekstā – PIKC) statuss. 2011.gada 

8.septembrī Ventspils profesionālā vidusskola kļuva par Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības 
kompetences centru „Ventspils Profesionālā vidusskola”, bet no 2012.gada 21.augusta skolas 

nosaukums ir „Ventspils Tehnikums”.  

Ventspils Tehnikuma vīzija - reģionālais kompetences centrs, mūsdienīgas, prestižas, uz zināšanām 
un kvalitāti balstītas sākotnējās profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības 
pakalpojumu nodrošinātājs. 

Ventspils Tehnikuma misija - nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū 
pieprasītus augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības pakāpēs. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.  

VT kā profesionālās izglītības iestādes pamatuzdevumi ir: 

1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas 
un prasmes; 

2. sadarbība ar darba devējiem; 

3. sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un 
praktiskām iemaņām; 

4. elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un 
veikt pārkvalificēšanu; 

5. veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

6. racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus. 

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, VT savu darbību plāno vairākos 
virzienos: 

1. izglītības procesa īstenošana un pilnveide; 
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2. pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide; 

3. mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana; 

4. sadarbības, tajā skaitā, starptautiskās, procesu pilnveide; 

5. pedagogu un izglītojamo prakses un stažēšanās kārtības pilnveidošana valsts un 

starptautiskos nozaru uzņēmumos; 

6. reģionālā profesionālās izglītības metodiskā un eksaminācijas centra izveidošana un 
darbības nodrošināšana; 

7. VT un profesionālās izglītības popularizēšana, tajā skaitā, starptautiskā līmenī. 

VT īsteno otrā un trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī veic reģionālā un 
nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas 
iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas. Mācību process kopš 2017. gada tiek 
īstenots atbilstoši modulārās izglītības programmu principiem.  

VT īsteno šādas profesionālās izglītības programmas : 

Izglītības programmas 

kods 
Izglītības programmas nosaukums, piešķiramā kvalifikācija 

33 811 02 1  
Ēdināšanas pakalpojumi, 
Ēdināšanas pakalpojuma speciālists  

33 811 02 1  
Ēdināšanas pakalpojumi, 
Restorānu pavārs  

33 811 05 1 
Apkalpošana uz kuģiem, 

Ēdināšanas pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem 

33 811 02 1  
Ēdināšanas pakalpojumi, 

Kuģa pavārs  

33 811 03 1 
Viesnīcu pakalpojumi, 
Viesnīcu pakalpojuma speciālists  

33 811 03 1 
Viesnīcu pakalpojumi, 
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists  

33 812 01 1 
Tūrisma pakalpojumi 
Tūrisma pakalpojumu konsultants  

33 525 01 1 
Autotransports , 

Automehāniķis  

33 522 01 1 
Enerģētika un elektrotehnika, 

Elektrotehniķis  

33 521 02 1 
Inženiermehānika, 

Mašīnbūves tehniķis  

33 481 01 1 
Datorsistēmas , 

Datorsistēmu tehniķis  

33 582 03 1 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, 

Inženierkomunikāciju tehniķis  

33 523 02 1 
Elektronika 

Elektronikas tehniķis  

35b 344 02 1 
Grāmatvedība, 

Grāmatvedis  

32a 521 01 1 

Metālapstrāde, 

Rokas lokmetinātājs( MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 
vidē(MAG) 

35b 521 06 1 
Mehatronika 

Mehatronisku sistēmu tehniķis  

35b 525 01 1 
Autotransports 

Autoelektriķis  
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2018./2019.mācību gadā VT mācās 826 izglītojamie, savukārt, kvalitatīva mācību procesa 
nodrošināšanai VT strādā 65 pedagogi, no tiem augstākā izglītība ir 59 pedagogiem, maģistra 
grāds– 26 pedagogiem, amata meistars savā specialitātē ir 1 pedagogs, atbilstoša normatīvajiem 
aktiem pedagoģiskā izglītība – 64 pedagogiem. Šajā mācību gadā augstāko izglītību apgūst 
5 pedagogi, maģistrantūrā studē 2 pedagogi. VT nodarbināti arī 13 pedagoģiskie darbinieki. 

Pedagogi regulāri piedalās profesionālās pilnveides aktivitātēs Latvijā un ārzemēs, gūstot pieredzi 
profesionālo prasmju  un mūžizglītības kompetenču jomā. 

Nodrošinot VT darbības mērķtiecīgu un jēgpilnu plānošanu, darbība tiek organizēta saskaņā ar 

Eiropas Savienības, nacionālā un reģionālā līmeņa politikas plānošanas un attīstības dokumentiem 

(1.pielikums), kas paredz veicināt profesionālās izglītības pievilcību, veicināt mūžizglītības un 

mobilitātes aktivitātes, samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo jauniešu skaitu un nozīmīgu 
sadarbību ar darba devējiem, sadarbības rezultātā pilnveidojot izglītības programmas, pilnveidojot 
izglītības procesu, nodrošinot tā ilgtspēju un tiekšanos uz izcilību.  

Starptautiskā sadarbība un pievilcīgas mācību vides radīšana ir priekšnoteikumus ne tikai dažādu 
mobilitāšu programmu un projektu īstenošanai, bet arī ārvalstu audzēkņu un vieslektoru piesaistei 
un jaunu sadarbības formu starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm attīstībai.  

Lai izstrādātu ikkatru politikas plānošanas vai attīstības dokumentu Ventspils Tehnikumā, rūpīgi 
tiek nodrošināta informācijas analīze, tajā skaitā, kā stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj 
noteikt iestādes vai projekta stiprās puses (Strengths), vājās puses (Weaknesses), iespējas 

(Opportunities) un draudus (Threats) tiek izmantota SVID analīze.  
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Ventspils Tehnikuma SVID analīze  

Stiprās puses Vājās puses 

1. Daudzveidīgs un darba tirgū pieprasīts profesionālās 
izglītības programmu piedāvājums. 

2. Darba tirgus pieprasījuma analīze un ieteikumu 

izmantošana izglītības programmu pilnveidē. 
3. Augsta sniegtās profesionālās izglītības kvalitāte. 
4. Stabils un ar pozitīvu tendenci audzēkņu skaits 

izglītības iestādē. 
5. Teicama sadarbība ar pašvaldību un dalība 

pašvaldības atbalstītajā Eiropas nevalstiskajā 
asociācijā - sadarbības tīklā profesionālās izglītības 
mobilitātes un inovāciju veicināšanai XARXA. 

6. Pieredze un izveidota sistēma darba vidē balstītas 
mācības īstenošanā. 

7. Pedagogu augsts izglītības, pieredzes un 
profesionalitātes līmenis 

8. Kvalifikācijas prakšu iespējas ārzemēs visām 
piedāvātajām izglītības programmām.  

9. Radoša un daudzveidīga vide. 
10. Mūsdienīga materiāltehniskā bāze un aprīkojums. 
11. Sadarbība ar nozaru ekspertu padomēm, asociācijām 

un uzņēmumiem. 
12. Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un 

uzņēmumiem. 

1. Nepietiekams valsts finansējums uz vienu audzēkni 
izglītības programmu īstenošanai. 

2.  

3. Izglītojamo zems pamatzināšanu līmenis latviešu 
valodā, svešvalodā un matemātikā. 

4. Sporta infrastruktūras neesamība. 
5. Mācību telpu trūkums. 
6. Pedagoģiskā personāla (īpaši vecākā gada gājuma) 

nepietiekamas svešvalodu zināšanas. 
7. Nepietiekama atpazīstamība starptautiskajā vidē. 

Iespējas Draudi 

1. Kvalitatīvs un mobils izglītības programmu 
piedāvājums, tajā skaitā, profesionālās tālākizglītības 
un profesionālās pilnveides programmu, ņemot vērā 
darba tirgus attīstības tendences un analīzi 

2. Materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras, tajā 
skaitā, sporta infrastruktūras pilnveidošana, 
piesaistot ES fondu un citu programmu finansējumu. 

3. Starptautisku izglītības programmu izstrāde un 
ārvalstu izglītojamo piesaiste, starptautisko 
mobilitāšu veicināšana Erasmus+ un Nord+ 
programmās. 

4. Pieprasījuma pēc profesionālās izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem pieaugums. 

5. Pedagogu un VT darbinieku kompetenču pilnveide, 
tajā skaitā, starpkultūru un svešvalodu zināšanas. 

6. Pievilcīgas vides ārvalstu studentiem un 
mācībspēkiem radīšana. 

7. Aktīva iesaiste starptautiskajā Eiropas viesnīcu un 
tūrisma skolu asociācijā (AEHT) un tās rīkotajās 
aktivitātēs. 

1. Demogrāfiskā situācija valstī, skolas vecuma 
iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

2. Radikālas un krasas izmaiņas izglītības attīstības 
stratēģijā. 

3. Pedagogu novecošanās. 
4. Audzēkņu skaits, kas pārtrauc mācības 1.kursā. 
5. Nepietiekams profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits atsevišķās izglītības programmās  
6. Pedagogu nepietiekoša stažēšanās nozaru 

uzņēmumos ilgākā laika periodā. 
7.  

8.  

9. Nespēja piesaistīt pietiekami lielu papildus 

finansējumu trūkstošās infrastruktūras (īpaši sporta 

un papildus dienesta viesnīcas telpu) un mācību 
vides infrastruktūras attīstībai.  

10. Pedagogu zemā motivācija. 
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8. Individuāla pieeja katram audzēknim 

9. Atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām ieviest 
jaunas un attīstīt esošās izglītības programmas, kas 
sekmēs līderību starp reģiona un valsts 

konkurējošām profesionālās izglītības iestādēm. 

10. Jauniešu saturīga un jēgpilna brīvā laika pavadīšanas 
iespēju attīstīšana un dažādošana.  

11. Karjeras izglītības pasākumu īstenošana, jauniešu 
motivēšanai iegūt papildus izglītību un veidot 

turpmāko karjeru. 

12. Finansējuma par pašu sniegtajiem izglītības 
pakalpojumiem apjoma palielināšana. 

13. Mūžizglītības pakalpojumu sniegšana un 

piedāvāto programmu skaita palielināšna, nodrošinot 
sniegtā pakalpojuma izcilību. 

 

2.Internacionalizācijas nepieciešamības pamatojums 

VT kā viena no darbības prioritātēm un pamats attīstībai ir izcilības mācību darbā nodrošināšana. 

Ikkatrs izglītības iestādes audzēknis un pedagogs, arī darbinieks tiek mudināts pilnveidoties un 
stiprināt savas profesionālās kompetences un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Viens no veidiem 
jaunas pieredzes iegūšanai ir līdzdalība starptautiskajās aktivitātēs, kas ir arī iespēja sevi apliecināt. 
Ne tikai audzēkņu un pedagogu iesaiste starptautiskajās mobilitātēs, sadarbība starp partnerskolām 
dažādās valstīs, bet arī atvērtība dažādām kultūrām un dažādu tautu tradīciju pārzināšana un 
iekļaušana izglītības programmu īstenošanā, sekmē mūsdienīgu izglītības programmu īstenošanu un 
jauniešu sagatavošanu darbam multikulturālā vidē un sabiedrībā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulā Nr. 1288/2013 minēto, ka ir nepieciešama 
kvalitatīva stažēšanās un prakse, tostarp mikrouzņēmumos un mazos un vidējos uzņēmumos, lai 
novērstu plaisu starp izglītības un apmācības procesā iegūtajām zināšanām un tām spējām un 
prasmēm, kuras tiek pieprasītas darba vidē, kā arī lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. 
Sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, izglītības iestādēm un uzņēmumiem, VT nodrošina 
nepārtrauktu starptautisku mācību procesa īstenošanu un attīstību, starptautiskās atpazīstamības 
veicināšanu. Eiropas Parlamenta un padomes regulā Nr. 1288/2013 ir minēts, ka jāstiprina Eiropas 
skolu sadarbības intensitāte, apmērs un gan skolu darbinieku, gan skolēnu mobilitāte, lai ievērotu 
prioritātes, kas noteiktas programmā Eiropas sadarbībai skolu jomā 21. gadsimtam, proti, lai 

uzlabotu skolu izglītības kvalitāti Savienībā prasmju pilnveidošanas jomā, lai uzlabotu vienlīdzību 
un iekļaušanu skolu sistēmās un iestādēs, kā arī stiprinātu un atbalstītu skolotāja profesiju un skolu 
vadību. Ieguldot ES līdzfinansējumu infrastruktūrā, VT mērķis ir uzlabot un modernizēt 
profesionālās vidējās izglītības mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības 
kvalitāti. 

Sekojot līdzi mācību procesa un nozaru attīstības tendencēm starptautiskās sadarbības kontekstā, 

VT ir nepieciešamas mācību mobilitātes pedagoģiskam personālam un izglītojamiem atbilstoši tajās 
nozarēs un tajās kompetencēs, kuras ir ciešā sasaistē ar profesionālās vidējās izglītības 
programmām mūsu izglītības iestādē. Ar mobilitāšu palīdzību VT uzlabo pamatprasmju, zināšanu 
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un iemaņu līmeni, lai absolvējot izglītības iestādi, izglītojamais būtu konkurētspējīgs mainīgajā 
darba tirgus pieprasījumā, kā arī būtu konkurētspējīgs globālajā darba tirgū.  

Ņemot vērā ieguldīto darbu internacionalizācijas virziena attīstībā VT, ir izvērtēta iespēja 
optimizēt izglītības iestādes resursus , jo piedaloties starptautiskajos projektos un mobilitātēs, tiek 
piesaistīti augsti profesionāli eksperti un izstrādātas izglītības programmas, kuras ir 
konkurētspējīgas ES, vienlaikus tiek piesaistīts finansējums jaunu tehnoloģiju un kopējai iestādes 
attīstībai. 

Vienlaikus ļoti nozīmīgs virziens starptautiskās sadarbības veicināšanā ir izglītības iestādes tēla 
veidošana un atpazīstamības nodrošināšana, iesaistoties sadarbības tīklos un projektos, kas 

mērķtiecīgas un jēgpilnas īstenošanas gaitā sekmē ārvalstu pasniedzēju un studentu interesi un 
vēlmi sadarboties. 

Lai nodrošinātu Stratēģijā izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu, sekmētu VT lomu jauniešu 
izglītošanā un karjeras veicināšanā unnodrošinātu augstas kvalitātes starptautiski atzītu 
profesionālās izglītības programmu īstenošanu, VT ir uzsācis darbu pie Biznesa izglītības un 
tehnoloģiju centra (BTEC) izveidošanas un sertificēšanas sistēmas ieviešanas VT, kā rezultātā tiks 

izstrādātas izglītības programmas, kas atbilst starptautiskiem standartiem un veicina izcilību. Iespēja 
iegūt starptautiski atzītu kvalifikāciju, paaugstinot prasmju un spēju līmeni, uzlabos audzēkņu 
mobilitātes iespējas. 

VT Stratēģijas izstrādāšanā plāno: 

1. Mērķtiecīgi izveidot sadarbību ar jauniem reģioniem un valstīm. 

2. Veicināt audzēkņus doties apmaiņas programmās. 

3. Piesaistīt ārvalstu audzēkņus un pedagogus. 

4. Motivēt personālu vairāk izmantot starptautiskās iespējas. 

5. Veicināt kursu veidošanu svešvalodās. 

6. Piesaistīt starptautiskos vieslektorus izglītības procesa nodrošināšanā. 

3.Internacionalizācijas esošās situācijas raksturojums 

VT starptautiskā sadarbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (semināri, kursi), regulāru audzēkņu un 
pedagogu apmaiņu, dalību starptautiskās konferencēs, profesionālās meistarības konkursos, dažādu 
ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanu, partnerību starptautiskos 
profesionālos tīklos. 

3.1.Internacionalizācijas virzieni 
ES Mūžizglītības programmu ietvaros VT strādā trīs virzienos: 

1. Sniedz iespēju VT audzēkņiem piedalīties starptautiskās mācību mobilitātēs. 

2. Piedāvā gan VT, gan iespēju robežās citu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem gūt pieredzi ārpus Latvijas robežām, 
uzlabojot mācību priekšmetu saturu. 
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3. Starptautiska partnerība ar Eiropas profesionālajām organizācijām, izstrādājot metodiskus 
materiālus, radot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi un paaugstinot profesionālās 
izglītības prestižu. 

Pēdējos gados VT īstenoti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni un līdzdalība sadarbības projektos, 
kuri tika finansēti no VT budžeta vai uzņēmējiestādes puses (Austrijā, Ukrainā, Somijā, Lietuvā, 
Igaunijā). 2016.gada vasarā ir uzsākta sadarbība ar organizāciju “Junior Talent”, ar kuras līdzdalību 
mācību praksēs uz Vāciju, Beļģiju un Nīderlandi devušies 30 jaunieši. Tomēr efektīvākais veids 
starptautiskās sadarbības nodrošināšanai ir  mobilitātes projekti, kuri tiek atbalstīti Erasmus+ 
ietvaros. Eiropas Savienības atbalstītajās programmās Leonardo Da Vinci un Erasmus+ ietvaros VT 
īstenotas 9 mobilitātes aktivitātes, kurās piedalījies 121 audzēknis un 36 pedagogi. Mobilitātes ir 
īstenotas Vācijā, Turcijā, Lielbritānijā, Portugālē, Spānijā, Maltā, Ungārijā, Polijā, Francijā, 
Rumānijā.. Projektu partneri ir atpazīstami savās valstīs ar nozīmīgu pieredzi un atpazīstamību, VT 
ir izveidojies stabils un uzticams sadarbības partneru skaits un tīkls, kuru tuvākajos gados plānots 
būtiski paplašināt. 

Sākot ar 2013.gadu VT tiek nodrošinātas arī cita veida starptautiskās sadarbības aktivitātes: 

1. 2014.gadu VT ir iesaistījās Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijā, kura ir viena no 
vadošajām viesmīlības jomu pārstāvošo izglītības iestāžu apvienotāja pasaulē. Šobrīd VT 
aktīvi izmanto iespēju piedalīties starptautiskajos konkursos un pieredzes apmaiņas 
pasākumos, ko rīko šī asociācija un tās biedri. 

2. Būtisku ieguldījumu VT starptautiskajā atpazīstamībā sniedz dalība starptautiskajā 

sadarbības tīklā profesionālās izglītības mobilitātes un inovāciju veicināšanai XARXA, kurā 
apvienojušās vairāk kā 10 valstis un pārstāvētas ir ne tikai izglītības iestādes, bet arī nozaru 
uzņēmumi un pašvaldības. Šīs sadarbības ietvaros VT un Ventspils uzņēmumā no 2018.gada 
24. marta turpmākos trīs mēnešus strādāja trīs studenti no Spānijas. 

3. Īstenojot aktivitātes Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā, VT pasniedzēji ir 

pilnveidojuši savas zināšanas gan Lietuvā un Kiprā, gan kopīgi ar kolēģiem no Latvijas un 

Lietuvas ir izstrādāti vairāki mācību metodiskie materiāli, gan arī pilnveidota 

materiāltehniskā bāze Izglītības programmā “Enerģētika”. Lai iepazīstinātu Latvijas 

profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējus un pedagogu, kā arī enerģētikas nozaru 

uzņēmumus ar izstrādātajām apmācības programmām un materiāliem, 2019.gada martā 

rīkoja starptautisku konferenci.  

4. Līdztekus, piesaistot atzītus izglītības jomas speciālistus, VT īsteno gan izglītības iestādes, 
gan citu profesionālās izglītības iestāžu pedagogu apmācību, pilnveidojot viņu teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas, piemēram, 2016.gada decembrī VT organizēja 
profesionālās angļu valodas seminārs Latvijas profesionālo skolu skolotājiem un semināru 
“Daudzveidīga mācību procesa nodrošināšana angļu valoda stundās vidusskolā”, kuru vadīja 
vieslektore Rosemary Mason (Lielbritānija). Seminārā piedalījās skolotāji no Smiltenes, 
Saldus, Kuldīgas, Liepājas, Priekules, Ogres, Aizkraukles, Jelgavas un Rīgas. 

5. Viens no mūsdienu izaicinājumiem ir spēja pieņemt atšķirīgo, VT audzēkņiem un 
pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas komunikācijas prasmes ar dažādu tautību viesiem – 

jau regulārs ir pasākumu cikls sadarbībā ar Ventspils Augstskolas ārvalstu studentu nodaļu 
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organizētais pasākumu cikls “Starptautiskā virtuve”, kur Ventspils Augstskolas 

starptautiskie studenti kopā ar VT audzēkņiem un pedagogiem gatavoja nacionālās virtuves 
ēdienus, tos arī prezentējot. 

6. Delegāciju, ārvalstu sadarbības partneru un viesu uzņemšana ir viens no starptautiskās 
sadarbības veidiem, kas pēdējos gados ir kļuvis ļoti populārs. Vienlaikus sadarbībā ar 
Ventspils Brīvostas pārvaldi regulāri VT piedalās sarunās ar investoriem, kuri plāno atvērt 
ražotnes un uzņēmumus Ventspilī, bet kā nozīmīgs priekšnoteikums ir kvalificēta 
darbaspēka sagatavošana un pārkvalifikācija. 

3.2.Darba organizācija 

Lai nodrošinātu  VT starptautiskās sadarbības aktivitāšu ieviešanu un īstenošanu process ir sadalīts 
divās daļās: 

1. sadarbības projektu nepieciešamības identificēšana un projektu sagatavošana, darbs ar 
potenciāliem sadarbības partneriem un nozares speciālistiem – Attīstības darba grupa; 

2. sadarbības projektu ieviešana – Projektu ieviešanas darba grupa. 

Attīstības darba grupu vada VT direktore un tajā ir iesaistīti VT direktores vietnieki, izglītības 
struktūrvienību vadītāji. Projekta sagatavošana tiek deleģēta direktores vietniekam vai arī 
nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts ārpakalpojuma eksperts.  

Projektu ieviešanas darba grupu vada direktores vietniece pieaugušo un karjeras izglītības 
jautājumos, Finanšu plānošanas un projektu vadības nodaļas (turpmāk – Projektu nodaļa) vadītāja, 

par katra projekta ieviešanu atbild deleģētais Projektu nodaļas projektu vadītājs, kura pienākumos 
ir īstenot projektā plānotās aktivitātes atbilstoši projekta pieteikumā norādītajam, iesniegt projekta 
progresa pārskatu VT direktorei, Attīstības darba grupai un uzraugošām institūcijām atbilstoši 
noslēgtiem līgumiem. Projekta vadītājs sadarbībā ar attiecīgās kompetences direktores vietnieku,  
struktūrvienību vadītāju un izglītības struktūrvienību un attiecīgajiem pedagogiem nodrošina 
izglītojamo un personāla atlasi sagatavošanu dalībai starptautiskos projektos, kā arī nodrošina 
ienākošo mobilitāšu uzņemšanu un īstenošanu. Efektīvai darba organizācijas un 

internacionalizācijas aktivitāšu novērtēšanai, projekta vadītājs regulāri iesniedz projektu īstenošanas 
pārskatu ikgadējā skolas pašnovērtējuma ziņojumā. 

Projektu nodaļas projektu vadītājs, kura kompetencē ir starptautiskā sadarbības nodrošināšana, uztur 

saikni ar sadarbības organizācijām ārvalstīs, kā arī koordinē prezentācijas starptautiskos pasākumos, 
nodrošina informācijas apriti izglītojamiem un personālam, kā arī projektu informācijas un rezultātu 
izplatīšanu. Projekta vadītājs nodrošina publicitātes informācijas ievietošanu VT mājas lapā 
www.ventspilstehnikums.lv un sociālo tīklu kontos. 

Projekta grāmatvedis - nodrošina projektu nodalītu grāmatvedības uzskaiti, sagatavo finanšu 
pieprasījumu un tāmi, finanšu ziņojumus un atskaites, veic maksājumus no projektam atvēlētajiem 
līdzekļiem saskaņā ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem u.c., veic projekta izmaksu uzskaiti - 

plāno un seko līdzi projekta naudas plūsmai, sagatavo finanšu pārskatus un seko līdzi finansējuma 
izlietojumam atbilstoši paredzētam mērķim. 

Atkarībā no projekta veida un īstenojamajām aktivitātēm, darba grupās tiek piesaistīti 
administrācijas pārstāvji, pedagogi, jurists un iepirkuma speciālists. 

http://www.ventspilstehnikums.lv/
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Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos un nepieciešamību regulāri sekot līdzi aktualitātēm, VT 
darbinieki regulāri apmeklē seminārus un apmācības, ko rīko gan Izglītības un zinātnes ministrija, 
gan tās pārraudzības un padotības iestādes, tādejādi pilnveidojot zināšanas un prasmes.  

VT šobrīd tiek mērķtiecīgi plānota un ieviesta internacionalizācija, izmantojot dažādas 
starptautiskās mobilitātes pieejas: 

1. apmaiņas programmu īstenošana gan VT audzēkņiem, gan apmaiņas studenti no ārvalstīm, 
organizējot atbalsta un integrācijas pasākumus; 

2. piedalīšanās starptautiskos attīstības sadarbības projektos, kopīgi izstrādājot izglītības 
programmas, 

3. pedagogu un pedagoģisko darbinieku aktīva dalība starptautiskos projektos, 

4. līdzdalība starptautiskās organizācijās, 

5. pārstāvniecība profesionālās asociācijās un to pasākumos (piemēram, AEHT un XARXA), 

6. starptautisku semināru, konferenču organizēšana un delegāciju uzņemšana, 

7. svešvalodas un starpkultūras apmācību organizēšana audzēkņiem un pedagogiem. 

Projektu nodaļā ir sagatavots un regulāri aktualizēts visu projektu ieviešanas laika grafiks 
(2.pielikums).  

4.Internacionalizācijas stratēģiskie mērķi un plānotie rezultāti. 
VT mērķis ir būt mūsdienīgai, prestižai, uz zināšanām un kvalitāti balstītai profesionālās un 
mūžizglītības pakalpojumu sniedzējai, kā arī profesionālās izglītības metodiskais centram Kurzemē. 

  

4.1.Internacionalizācijas stratēģijas mērķi. 
VT Stratēģijas mērķis ir vidējā termiņā nodrošināt augstas kvalitātes starptautiski atzītu 
profesionālās izglītības programmu īstenošanu, izmantojot starptautisko sadarbību. 

ES dalībvalstīs liela uzmanība tiek pievērsta kvalificēta darbaspēka sagatavošanai, kuri spēj ne tikai 
nodrošināt ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas pamatvajadzības, bet gan spēj sniegt pievienoto 
vērtību, piemēram,  darba ņēmēji, kuri apguvuši prasmes un kompetences , kas nepieciešamas 
nestandarta situāciju risināšanā.  

Lai sekmētu audzēkņu, pedagogu un pedagoģisko darbinieku personīgo izaugsmi, uzlabotu 
mācīšanās un mācīšanas prasmes, paaugstinātu svešvalodu zināšanu līmeni, veicinātu iekļaušanos 

starptautiskā darba tirgu un paaugstinātu VT atpazīstamību un prestižu, VT: 

1. Īpašu uzmanību pievērst zināšanu un prasmju atbilstībai darba tirgus prasībām, stiprinot un 
veidojot jaunas sadarbības starp VT un uzņēmumiem nacionālā un starptautiskā līmenī, 
pilnveidot DVB  mācību kārtību VT, integrējot arī starptautiskās prakses uzņēmumos. 

2. Palielināt audzēkņu un darbinieku mobilitāti, paaugstinot prasmju un spēju līmeni. 

3. Attīstīt jaunus mobilitātes veidus. 

4. Ieviest mūsdienu tehnoloģijas un sekmēt to apgūšanu. 
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5. Izglītības procesa īstenošana un pilnveide. 

6. Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide, īpaši prasmes strādāt ar ārvalstu audzēkņiem 
un kolēģiem. 

7. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana. 

8. Sadarbības, tajā skaitā, starptautiskās, procesu pilnveide. 

9. Pedagogu un izglītojamo prakses un stažēšanās kārtības pilnveidošana valsts un 

starptautiskos nozaru uzņēmumos. 

10. Reģionālā profesionālās izglītības metodiskā un eksaminācijas centra izveidošana un 
darbības nodrošināšana. 

11. Iegūtās prasmes novērtēt pārneses sistēmā ECVET, lai ērtāk varētu atzīt mobilitāšu 
īstenošanu. 

12. VT un profesionālās izglītības popularizēšana, tajā skaitā, starptautiskā līmenī. 

Virzība uz mērķi sekmēs kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanu, izcilību un internacionalizāciju, 
uzlabojot transnacionālo sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un dažādām kultūrām. 

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, īstenoto mobilitāšu skaitu, VT iespējas un kapacitāti uzņemt 
audzēkņus , pedagogus un delegācijas,2.tabulā pievienoti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: 

2.tabula 

Plānoto starptautisko aktivitāšu skaits 2019.-2025.gadā 

Nr. 

p.k. 

Plānotās starptautiskās 
aktivitātes  

Dalībnieku skaits  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Audzēkņu prakses mobilitātes 20 36 40 45 50 55 60 

2. Personāla mācību mobilitātes 9 10 10 11 12 15 15 

3. Ārvalstu audzēkņu uzņemšana 3 5 7 7 10 10 10 

4. Ārvalstu pedagogu uzņemšana 1 3 3 5 7 10 10 

5. Dalība starptautiskos profesiju 
konkursos 

4 4 5 5 6 6 7 

6. Dalība starptautiskos 
semināros, sanāksmēs un 
konferencēs 

4 4 6 6 7 8 8 

7. Starptautisku delegāciju 
uzņemšana 

10 12 12 15 15 17 20 

8. Kopā: 51 74 83 94 107 121 130 

Īstenojot plānotās darbības un sasniedzot izvirzītos mērķus, VT uzlabos starptautisko darbību, 
nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu, ES darba tirgus prasībām atbilstošu  izglītību. 
Starptautiskie projekti ir pierādījuši savu ilgtspējīgo, labvēlīgo un uz attīstību vērsto ietekmi uz 
izglītojamiem, dalībniekiem, iesaistītajām organizācijām. VT turpinās aktīvu darbu pie 
starptautiskās dimensijas stiprināšanas un iekļaušanās kopējos Eiropas izglītības un nodarbinātības 
procesos, lai veicinātu profesionālās izglītības kvalitātes un prestiža pieaugumu. 
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4.2.Internacionalizācijas izvērtēšana 

Plānojot VT internacionalizācijas pasākumus, būtiska vērība ir pievērsta sasniedzamo rezultātu 
noteikšanai un to izvērtēšanai. Kā izvērtēšanas kritēriji ir noteikti: 

1. Audzēkņu un pedagogu “izejošās” mobilitātes. 

2. Uzņemto ārvalstu audzēkņu un pedagogu skaits. 

3. VT pedagogu gatavība un prasme strādāt ar ārvalstu audzēkņiem un pedagogiem. 

4. Īstenotie starptautiskie sadarbības projekti. 

5. Izstrādātas izglītības programmas, kursi un mācību metodiskie materiāli svešvalodās. 

6. Vieslektoru piesaistīšana mācību procesa organizēšanā. 

Pedagogu internacionalizācijai ir paredzēti divi virzieni – VT pedagogu starptautiskā pieredze un 
ārvalstu pedagogu darbs VT. 

Savukārt, vērtējot aktivitātes un tās plānojot, VT tiek analizēti vairāki termini. Viens no tiem ir 
pedagogu internacionalizācija, kas Stratēģijas kontekstā tiek saprasti kā pedagogu spēja vadīt 
seminārus, mācību stundas, projektus svešvalodā, kā arī dalība un pieredzes gūšana starptautiskās 
konferencēs, projektos un kuros. Ārvalstu pedagogu darba kvalitāte, kas atspoguļojas audzēkņu 
sasniegumos. Izglītības programmu internacionalizācija – ārvalstu audzēkņu skaits izglītības 
programmās, mācību rezultāti, īstenotās mācību programmas un/ vai to daļas svešvalodās, audzēkņu 
mācību mobilitātes, tālākas profesionalitātes izaugsme, starptautiskās pieredzes testēšana. 
Internacionālās vai multikulturālās zināšanas – audzēkņu un/vai personāla zināšanas par citām 
valstīm un kultūrām, prasmes strādāt starptautiskā un multikulturālā vidē, spēja komunicēt vairākās 
valodās, cieņa un ieinteresētība par citām kultūrām, iedzīvotājiem un tradīcijām. 

Kā vienu no galvenajiem Stratēģijas sasniedzamo rezultātu VT ir noteicis uzlabot profesionālās 
izglītības programmu kvalitāti, iesaistot izglītības iestādes kolektīvu internacionalizācijas procesā. 

4.3.Sasniedzamie rezultāti 
Stratēģijas plānošanas posmā sasniedzamie rezultāti: 

1. Paplašināts partnerorganizāciju tīkls, aptverot Ziemeļu reģiona un Balkānu valstis, kurām ir 
inovatīvas mācību metodes un pieejas izglītības procesam. 

2. Attīstīts starptautisks marketings ar mērķi piesaistīt audzēkņus no Eiropas un citām 
partnervalstīm. 

3. Izveidoti izglītības programmu moduļi svešvalodā. 

4. Ar augošu dinamiku plānotas un īstenotas audzēkņu prakses mobilitātes un personāla 
mācību mobilitātes, iekļautas starptautiskās mobilitātes mācību programmās. 

5. Ieviestas un popularizētas starptautiskās aktivitātes (konkursi, sacensības, kursi, semināri). 

Stratēģijas ieviešanas rīcības plāns 2019.-2025.gadam pievienots 4.pielikumā. 

VT ir izvērtējis un izvēlējies tādas aktivitātes un veidus, kas palīdz sekmēt VT konkurētspēju, 
atpazīstamību un sekmē izcilību. 
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Secinājumi 
1. Stratēģijas mērķis ir vidējā termiņā nodrošināt augstas kvalitātes starptautiski atzītu 

profesionālās izglītības programmu īstenošanu, izmantojot starptautisko sadarbību. 

2. 2018./2019.mācību gadā VT mācās 826 izglītojamie, savukārt, kvalitatīva mācību procesa 
nodrošināšanai VT strādā 65 pedagogi, no tiem augstākā izglītība ir 59 pedagogiem, maģistra 
grāds– 26 pedagogiem, amata meistars savā specialitātē ir 1 pedagogs, atbilstoša normatīvajiem 
aktiem pedagoģiskā izglītība – 64 pedagogiem. Šajā mācību gadā augstāko izglītību apgūst 
5 pedagogi, maģistrantūrā studē 2 pedagogi. VT nodarbināti arī 13 pedagoģiskie darbinieki. VT 

vadībai un personālam ir uzkrāta pieredze administrējot un īstenojot projektus. 

3. VT viena no stratēģiskajām prioritātēm ir pedagoģiskā personāla prasmes, veicināt personīgo  
izaugsmi un skolas konkurētspēju, turpināt dalību Erasmus+ mobilitātes un stratēģiskās 
partnerības projektos, sadarboties ar ārvalstu uzņēmējiem un izglītības iestādēm un veicināt VT 

internacionalizācijas darbību katru gadu. 

4. VT Stratēģijas izstrādāšanā plāno: 

4.1. Mērķtiecīgi izveidot sadarbību ar jauniem reģioniem un valstīm. 

4.2. Veicināt audzēkņus doties apmaiņas programmās. 

4.3. Piesaistīt ārvalstu audzēkņus un pedagogus. 

4.4. Motivēt personālu vairāk izmantot starptautiskās iespējas. 

4.5. Veicināt kursu veidošanu svešvalodās. 

4.6. Piesaistīt starptautiskos vieslektorus izglītības procesa nodrošināšanā. 

4. VT starptautiskā sadarbība balstās uz īstermiņa aktivitātēm (semināri, kursi), regulāru audzēkņu 
un pedagogu apmaiņu, dalību starptautiskās konferencēs, profesionālās meistarības konkursos, 
dažādu ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanu, partnerību 
starptautiskos profesionālos tīklos. 

5. Pēdējos gados VT īstenoti 8 mobilitātes projekti, kuros piedalījušies 121 audzēknis un 32 
pedagogi. 

6. VT regulāri viesojas delegācijas un uzņēmēji no dažādām valstīm, kā arī VT gan piedalās, gan 
organizē starptautiska līmeņa pasākumus. 

7. No 2019.gada līdz 2025.gadam plānots palielināt gan personāla, gan audzēkņu mobilitāti. 
Vienlaikus no 2020.gada rudens tiek plānota aktīva iesaiste starptautiskās partnerības 
aktivitātēs un starptautisku delegāciju uzņemšana. 
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1.pielikums 

Profesionālās izglītības kompetences centra Ventspils Tehnikums 
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Eiropas Savienības, nacionālā un reģionālā līmeņa politikas plānošanas un attīstības 
dokumenti, kas sekmē Ventspils Tehnikuma internacionalizācijas stratēģijas 

nepieciešamību 

1. Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei - 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. 

2. Latvija 2030: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam - 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. 

3. Nacionālās attīstības plāns 21014.-2020.gadam - galvenais vidējā termiņa attīstības 
plānošanas dokuments Latvijā. Politikas plānošanas dokuments, kurā kā viens no darbības 
virzieniem ir noteikta sasniedzamība un mobilitātes iespējas. 

4. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam - vidēja termiņa politikas plānošanas 
dokuments, kas nosaka izglītības attīstības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus 
septiņiem gadiem. Dokumentā ir paredzēts nodrošināt sabalansētu profesionālās izglītības 
programmu apguves iespēju piedāvājums, lai sagatavotu darba tirgum nepieciešamo speciālistu 
skaitu un nodrošinātu izglītības piedāvājuma atbilstību nodarbinātības struktūrai un iespēju ātri 
reaģēt uz darba tirgus pieprasījuma izmaiņām.  

5. Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk – KPR) Attīstības programma 2015.–2020.gadam 

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 

internacionalizācijas stratēģijas 2019.–2025.gadam saturā vērtēta atbilstība KPR prioritārajiem 
attīstības virzieniem, jo īpaši - RV10 Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšana. 

6. Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, kur virsmērķis ir 
iedzīvotāju skaita palielināšana, izglītota , radoša, aktīva un veselīga sabiedrība. 

7. Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns 2014. – 2020.gadam Kā būtisks 
priekšnoteikums nozares attīstībai Ventspilī IKT stratēģijā izvirzīta kvalificēta darbaspēka 
pieejamība, tajā skaitā, izglītības personāla piesaiste nozarei, kas sevī ietver mobilitātes 
aktivitāšu palielināšanu. 

8. Ventspils Tehnikuma investīciju un attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam, kur ir 
identificēti attīstības virzieni līdz 2025.gadam. 

9. Ventspils Tehnikuma cilvēkresursu attīstības stratēģija 2017.-2025.gadam, kurā ir definēti 
personāla attīstības virzieni, tajā skaitā, mobilitātes aktivitātes pedagogu un darbinieku 
profesionālās pilnveides nepieciešamībai. 
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