2. Esošās situācijas raksturojums un plānotie ieguldījumi (2.1. tabula)
2.1.

PII Profesionālās izglītības programmu raksturojums[1] un audzēkņu skaits[2] (aizpilda PII, t.sk., plānoto ieguldījumu sadaļu sadarbībā ar pašvaldībām un NEP)
PII īstenojamās sākotnējās izglītības programmas ,
profesionālās tālākizglītības programmas (tajā skaitā
bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas),
profesionālās pilnveides programmas un programmu
attīstības virzieni

Izglītības tematiskā joma vai programmu grupa[3]
(t.sk., prioritārās izglītības tematiskās jomas vai
programmu grupas[4]

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums
(pa veidiem)

Profesionālās izglītības
programmas ilgums un
iegūstamā kvalifikācija

Izglītības programmu raksturojums
Esošā situācija

Izglītības programmu raksturojums
Plānotā attīstība, t.sk. audzēkņu prognoze uz 2025.gadu

Vai veiktas investīcijas
Finansējuma apjoms Izglītojamo skaits Plānotie ieguldījumi 8.1.3.SAM
(uz 01.01.2015.)
3.1.1.1.aktivitātes[5] 1.vai 2.kārtas
(EUR) /un avots
ietvaros profesionālās vidējās
(ERAF, cits
ietvaros (īsi norādīt konkrētās
vai arodizglītības programmās
finansējuma avots)
(t.sk. norādīt modernizējamo
darbības – aprīkojums, telpas,
kvalifikāciju (esoša vai jauna)
iekārtas utt.)

Nepieciešamais
finansējums
8.1.3.SAM ietvaros
(EUR)

Izglītojamo
skaits (prognoze
uz 01.10.2025.)

Ventspils
Sākotnējās izglītības programmas
Ēdināšanas pakalpojumu
speciālists uz pasažieru
kuģiem, mācību ilgums 4
gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

ERAF

31

nav nepieciešams

nav nepieciešams

60

Kuģa pavārs, mācību
ilgums 1 gads

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

ERAF

13

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

Pavārs, mācību ilgums 1
gads

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

ERAF

19

nav nepieciešams

nav nepieciešams

0

Ēdināšanas pakalpojumu
Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
speciālists, mācību ilgums 4 2.atlases kārtas ietvaros IP
gadi
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

ERAF

121

nav nepieciešams

nav nepieciešams

75

0

ERAF

77

nav nepieciešams

nav nepieciešams

75

0

ERAF

10

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

0

ERAF

0

nav nepieciešams

nav nepieciešams

0

0

0

0

Ēdināšnas pakalpojumi

Individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija
vai viesnīcu un restorānu serviss)

Viesnīcu pakalpojumi

Viesnīcu pakalpojumi

Restorānu pakalpojumi
Tūrisma pakalpojumu
speciālists
Tūrisma pakalpojumu
speciālists

171887,18

Viesnīcu pakalpojumu
speciālists , mācību ilgums
4 gadi
Viesnīcu pakalpojumu
speciālists , mācību ilgums
1,5 gadi
Bārmenis, mācību ilgums
1,5 gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*
Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*
Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*

Tūrisma pakalpojumu
speciālists, mācību ilgums 4 Nav veikti
gadi
Tūrisma pakalpojumu
speciālists, mācību ilgums Nav veikti
1,5 gadi

0

0

0

Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots cits finanšu avots
Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots cits finanšu avots

25
nav nepieciešams
15

PII īstenojamās sākotnējās izglītības programmas ,
profesionālās tālākizglītības programmas (tajā skaitā
bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas),
profesionālās pilnveides programmas un programmu
attīstības virzieni
Individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija
vai viesnīcu un restorānu serviss)
Izglītības tematiskā joma vai programmu grupa[3]
(t.sk., prioritārās izglītības tematiskās jomas vai
programmu grupas[4]

Mašīnzinības

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums
(pa veidiem)

SPA speciālists, mācību
ilgums 1,5 gadi

Nav veikti

Autotransports

Automehāniķis, mācību
ilgums 4 gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

Autoelektriķis, mācību
ilgums 1,5 gadi

Nav veikti

Inženierkomunikāciju
tehniķis, mācību ilgums 4
gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

Inženiermehānika

Inženiermehānika

Mašīnbūves tehniķis,
mācību ilgums 4 gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros IP
aprīkojuma iegādei un telpu izveidei

Datorsistēmas

Datorsitēmu tehniķis,
mācību ilgums 4 gadi

nav veikti

Datorsistēmas

Datorsitēmu tehniķis,
mācību ilgums 1,5 gadi

nav veikti

Inženierkomunikāciju
tehniķlis

Izglītības programmu raksturojums
Plānotā attīstība, t.sk. audzēkņu prognoze uz 2025.gadu

Vai veiktas investīcijas
Finansējuma apjoms Izglītojamo skaits Plānotie ieguldījumi 8.1.3.SAM
(uz 01.01.2015.)
3.1.1.1.aktivitātes[5] 1.vai 2.kārtas
(EUR) /un avots
ietvaros profesionālās vidējās
(ERAF, cits
ietvaros (īsi norādīt konkrētās
vai arodizglītības programmās
finansējuma avots)
(t.sk. norādīt modernizējamo
darbības – aprīkojums, telpas,
kvalifikāciju (esoša vai jauna)
iekārtas utt.)

SPA speciālists

Autotransports

Siltums, gāze un ūdens tehnoloģijas

Profesionālās izglītības
programmas ilgums un
iegūstamā kvalifikācija

Izglītības programmu raksturojums
Esošā situācija

Nepieciešamais
finansējums
8.1.3.SAM ietvaros
(EUR)

Izglītojamo
skaits (prognoze
uz 01.10.2025.)

nav nepieciešams

15

0

0

Jauna izglītības programma, kuras
īstenošanai SAM 8.1.3.
nepietiekamā finansējuma ietvaros
šobrīd nav identificēts
finansējuma avots

ERAF

92

nav nepieciešams

nav nepieciešams

65

ERAF

0

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

71143,59

ERAF

6

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

986344,7

ERAF

63

nav nepieciešams

nav nepieciešams

25

24

Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots SAM 8.1.3. finansējums

74

Izstrādāta un akreditēta izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots SAM 8.1.3. finansējums

15

0

174533,73

0

Datorsistēmas

1078359
Datorsistēmas

Programēšanas tehniķis,
mācību ilgums 1,5 gadi

nav veikti

Datorsistēmas

Programēšanas tehniķis,
mācību ilgums 4 gadi

nav veikti

0

0

Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots SAM 8.1.3. finansējums

15

Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots SAM 8.1.3. finansējums

25

PII īstenojamās sākotnējās izglītības programmas ,
profesionālās tālākizglītības programmas (tajā skaitā
bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas),
profesionālās pilnveides programmas un programmu
attīstības virzieni
Izglītības tematiskā joma vai programmu grupa[3]
(t.sk., prioritārās izglītības tematiskās jomas vai
programmu grupas[4]

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums
(pa veidiem)

Komerczinības
Komerczinības
Komerczinības

Metālapstrāde

Metālapstrāde

Elektronika

Profesionālās izglītības
programmas ilgums un
iegūstamā kvalifikācija

Viesnīcu pakalpojumu
komercdarbinieks, mācību
ilgums 4 gadi
Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks, mācību
ilgums 1,5 gadi

Izglītības programmu raksturojums
Esošā situācija

Vai veiktas investīcijas
Finansējuma apjoms Izglītojamo skaits Plānotie ieguldījumi 8.1.3.SAM
(uz 01.01.2015.)
3.1.1.1.aktivitātes[5] 1.vai 2.kārtas
(EUR) /un avots
ietvaros profesionālās vidējās
(ERAF, cits
ietvaros (īsi norādīt konkrētās
vai arodizglītības programmās
finansējuma avots)
(t.sk. norādīt modernizējamo
darbības – aprīkojums, telpas,
kvalifikāciju (esoša vai jauna)
iekārtas utt.)

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*
Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*

Rokas
lokmetinātājs(MMA),
Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
lokmetinātājs metināšanā ar 2.atlases kārtas ietvaros telpu
mehanizēto iekārtu aktīvās izveidei*
gāzes vidē (MAG)

Elektronikas
tehniķis,mācību ilgums 4
gadi

Izglītības programmu raksturojums
Plānotā attīstība, t.sk. audzēkņu prognoze uz 2025.gadu

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*

Izglītojamo
skaits (prognoze
uz 01.10.2025.)

0

ERAF

96

nav nepieciešams

nav nepieciešams

0

0

ERAF

13

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

0

ERAF

14

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

0

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

0

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

15

0

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

15

0

ERAF

Elektronika

25

500000

Elektronika

Mehatronika

Elektronikas
tehniķis,mācību ilgums 1,5 nav veikti
gadi

Mehatronihas tehniķis,
mācību ilgums 1,5 gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*

0

0

ERAF

ERAF

Mehatronika

Būvniecība

Nepieciešamais
finansējums
8.1.3.SAM ietvaros
(EUR)

430000

Mehatronika

Mehatronihas tehniķis,
mācību ilgums 4 gadi

Būvniecība

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
Būvizstrādājumu galdnieks,
2.atlases kārtas ietvaros aprīkojuma
mācību ilgums 4 gadi
un telpu izveidei

nav veikti

0

ERAF

0

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

128058,46

ERAF

0

nav nepieciešams

25

nav nepieciešams

15

PII īstenojamās sākotnējās izglītības programmas ,
profesionālās tālākizglītības programmas (tajā skaitā
bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas),
profesionālās pilnveides programmas un programmu
attīstības virzieni
Izglītības tematiskā joma vai programmu grupa[3]
(t.sk., prioritārās izglītības tematiskās jomas vai
programmu grupas[4]

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums
(pa veidiem)

Grāmatvedība

Grāmatvedība

Apsardze

Apsardze

Enerģētika un
elektrotehnika

Profesionālās izglītības
programmas ilgums un
iegūstamā kvalifikācija

Izglītības programmu raksturojums
Esošā situācija

Izglītības programmu raksturojums
Plānotā attīstība, t.sk. audzēkņu prognoze uz 2025.gadu

Vai veiktas investīcijas
Finansējuma apjoms Izglītojamo skaits Plānotie ieguldījumi 8.1.3.SAM
(uz 01.01.2015.)
3.1.1.1.aktivitātes[5] 1.vai 2.kārtas
(EUR) /un avots
ietvaros profesionālās vidējās
(ERAF, cits
ietvaros (īsi norādīt konkrētās
vai arodizglītības programmās
finansējuma avots)
(t.sk. norādīt modernizējamo
darbības – aprīkojums, telpas,
kvalifikāciju (esoša vai jauna)
iekārtas utt.)

Izglītojamo
skaits (prognoze
uz 01.10.2025.)

Grāmatvedis, mācību
ilgums 1,5 gadi

nav veikti

0

0

8

nav nepieciešams

nav nepieciešams

15

Apsardzes organizators ,
mācību ilgums 4 gadi

Nav veikti

0

0

0

Izstrādāta jauna izglītības
programma, kuras finansēšanai
plānots cits finanšu avots

nav nepieciešams

15

65

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

0

Akreditēta izglītības programma,
kuras nodrošināšanai nav
piesaistīts ERAF finansējums,
plānota finansēšana SAM 8.1.3.
ietvaros

15

0

Jauna izglītības programma, kuras
īstenošanai SAM 8.1.3.
nepietiekamā finansējuma ietvaros nav nepieciešams
šobrīd nav identificēts
finansējuma avots

15

Elektrotehniķis, mācību
ilgums 4 gadi

Nav veikti

0

ERAF

Enerģētika un elektrotehnika

75

350000
Enerģētika un
elektrotehnika

Multimēdiju dizains

Nepieciešamais
finansējums
8.1.3.SAM ietvaros
(EUR)

Datordizains

Elektrotehniķis, mācību
ilgums 1,5 gadi

Multimēdiju dizaina
speciālists, mācību ilgums
1,5 gadi

Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes
2.atlases kārtas ietvaros telpu
izveidei*

Nav veikti

0

0

ERAF

0

* Veikti ieguldījumi 3.1.1.1.aktivitātes 2.atlases kārtas ietvaros telpu izveidei - kopsumma EUR 13 095 485,42
[1 ]Atsevišķi pa mācību īstenošanas vietām (t.sk., uz 2014.-2015.mācību gadu īstenojamās profesionālās izglītības programmas un plānotās programmas 2025.gadā,
[2 ] Atsevišķi pa mācību īstenošanas vietām kā arī audzēkņu skaits uz 01.01.2015. un audzēkņu skaita prognoze uz 2025.gadu)
[3 ] atbilstoši MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.990 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”
[4 ] nosauktas Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumu Nr.51 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”17.1.apakšpunktā un Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014-2020.gadam īstenošanas plānā 2015. – 2017.gadam (turpmāk- IAP) (VSS-1139, 11.12.2014. prot.Nr.48 14.§ ). Papildus norādīt PII plānotās profesionālās
sākotnējās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides programmas un programmu attīstības virzieni.
[5 ] Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāte „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu uzlabošanai” (turpmāk - 3.1.1.1.aktivitāte)

2.2. Kopsavilkums PII līdzšinējiem ieguldījumiem 2007.-2015.g. PII infrastruktūras attīstībai (hronoloģiskā secībā, sākot no 5 000 EUR aprīkojumam un 50 000 EUR būvniecībai) (2.2.tabula)

Izglītības iestādes
nosaukums

NPK

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Finansējuma
apmērs EUR

Projekta īstenošanas
laiks (no - līdz)

Projekta ietvaros veikto
darbību īss raksturojums

Projekta rezultāts (renovētā
platība, iegādes aprīkojums,
mēbeles)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ventspils Tehnikums

Ventspils Tehnikums

1

1.

2.

„Profesionālās izglītības
pilnveidošana atbilstoši darba
tirgus prasībām” ietvaros”

Ventspils Tehnikuma Ziemeļkurzemes kompetences
centra infratruktūras attīstības
projekts

atsevišķi norādīt pa īstenošanas vietām, ja attiecināms

ERAF

ERAF

61670

15.459.063,54

2012.gada februāris2014.gada februāris

Iegādāti 6 metināšanas aparāti ar
Projekta ietvaros iegādāts
TIG metināšanas funkciju un
papildus aprīkojums metinātāja
metināšanas simulators. Elektriķu
un elektriķa programmu
programmas apguvei iegādāts
apguvei.
paraugdemondtrējumu stends.

2013.gada 12.aprīlis2015.gada 30.novembris

Projekta ietvaros ir rekonstruēta
skolas ēka, uzbūvēta dienesta
viesnīca un iegādāts mācību
aprīkojums metālapstrādes,
mašīnzinību, kokapstrādes,
inženierkomunikāciju un
viesmīlības (ēdināšanas)
programmu apguvei.

Kopējā renovētā platība skolas
ēkai 4617,9 m2 , dienesta
viesnīcas jaunbūvei 4131,1 m2 250
vietām. Iegādātas mēbeles mācību
klasēs un darbnīcās un IT
aprīkojums. Modernizētas 5
mācību darbnīcas .

3.1. Nekustamā īpašuma raksturojums (3.1. tabula)
Nekustamā īpašuma uzskatījums un īss raksturojums 2014./2015.mācību gadā [6]

Profesionālās izglītības iestādes
nosaukums

Nekustamā īpašuma objets,
objekta adrese, kadastra
numurs [7]

2014./2015.g

2

m

Vai ir veikti
Prognoze
ieguldījumi[8] 2007.2024.-2025.g.
2015.

notiek rekonstrukcija

4617,9

Veikta rekonstrukcija
ERAF 3.1.1.1.aktivitātes
pirmās atlases kārtas
ietvaros

mācību process

911,3

nav veikti ieguldījumi

Dienesta viesnīca, Jūras iela
14,Ventspils, 27000030605001

dienesta viesnīcas
nodrošināšana

4131,1

Sporta halle, kadastra Nr. nav
identificējams

Sporta nodarbību
nodrošināšana

0

Mācību korpuss, Saules ielā 15,
Ventspils, 27000030607001

Ventspils Tehnikums

Nekustāmā īpašuma objekta izmantošanas veids

Dienesta viesnīca , Kuldīgas iela 49,
Ventspils, 27000050516001

[6 ]Atsevišķi pa mācību īstenošanas vietām
[7] tabulā jānorāda arī jaunbūvējamās ēkas
[8) norādāms finansējums pa tā avotu veidiem - ERAF, KPFI, valsts budžets u.c.

Bilances vērtība, EUR

m

mācību process

4617,9

IZM

6.095.660

netiks izmantota

0

IZM

0

4131,1

IZM

6.520.073

3190

IZM

0

Veikta būvniecība ERAF mācību process un
3.1.1.1.aktivitātes pirmās
izglītojamo
atlases kārtas ietvaros
izmitināšana
0

Īpašuma tiesības
2

mācību process

3.2. PII mācību vides infrastruktūras raksturojums (3.2. tabula) - esošā situācija
PIKC metodiskās funkcijas nodrošināšana
(bibliotēka u.c. infrastruktūra (tai skaitā
tehniskais stāvoklis, kopējā platība m2 ,kā arī
2007.-2013.gadā veiktie ieguldījumi pa
finanšu avotiem

Sporta infrastruktūra
Ieguldījumi 2007.2015.gadā

Mācībām izmantojamās telpas

Dabaszinātņu kabinetu
aprīkojuma raksturojums

Pieejamais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apraksts mācību
vajadzībām

Dienesta viesnīca

Vai izglītības iestādei ir pieejama sporta
infrastruktūra? (jā/nē)
Nekustamā
īpašuma objekts,
objekta adrese1

ERAF/KPFI/VB
(EUR)

Cik m2 ir
ergonomiska
vide?

Cik m2 nav
ergonomiska vide, īss
situācijas apraksts

Audzēkņu
skaits uz vienu
datoru
(jebkurš dators,
Vai izglītības
kurš
Cik dabaszinātņu Cik dabaszinātņu
Cik un kādas ir pārējās Cik no iepriekš
iestādei ir
izmantojams
kabineti atbilst kabineti neatbilst
IKT vienības (piem.
pieminētajām
bezvadu
mācību procesa
Sporta zāle m2
normatīvo aktu
normatīvo aktu
projektori, interaktīvās ierīcēm ir vecākas interneta tīkla
vajadzībām
prasībām?
prasībām?
tāfeles, u.c.)
par 3 gadiem
nodrošinājums
(pilns
(Wi-Fi)?
komplekts:
ekrāns,pele,
klaviatūra,
dators).

Sporta
laukums m2

Stadions m2

Vai esošais
Vai dienesta
Cik audzēkņi
Cik izglītības
gultasvietu
viesnīcu
izmanto pieejamo iestādes izmanto
2
skaits ir
Cik
Cik audzēkņi Cik m uz
Bibliotēkas
izmanto citu
sporta
pieejamo sporta
pietiekams, lai
gultasvietas ir
izmanto
vienu
kopējā
izglītības
infrastruktūru?
infrastruktūru?
nodrošinātu
dienesta
dienesta
izglītojamo?
platība
iestāžu
viesnīcā?
viesnīcu?
kompetences
*
audzēkņi vai
centra funkcijas
skolēni?
turpmāk

Veiktie
ieguldījumi
bibliotēkas
modernizēšanā

Vai ir
pieejams IT
aprīkojums

Mācību īstenošanas vieta Ventspils

Mācību korpuss,
Saules ielā
15,Ventspils

Mācību korpusa
renovācija ERAF
2.kārtas ietvaros/ EUR

Dienesta viesnīca
Kuldīgas iela 49,
Ventspils

nav

Dienesta viesnīca,
Jūras ielā 14,
Ventspils

Mācību korpusa
renovācija ERAF
2.kārtas ietvaros/ EUR

4617,9

2

0

911,3 m2, pirms skolas
rekonstrukcijas tika
izmantota kā dienesta
viesnīca 56 vietām, ēka
morāli un fiziski
novecojusi ir
nepieciešama
rekonstrukcija.

4131,1

0

0

0,28

35- interaktīvie ekrāni,
5-TV iekārtas, 16projektori, 15dokumetu kameras, 25printeri,4- interaktīvās
tāfeles, 6-kopētāji.

0 ir

Nav, telpas tiek
nav
īrētas no OC
Ventspils

nav

1
jauno halli varēs
izmantot
575 Ventspils
Mūzikas skola
un Ventspils
Augstskola.

16

0

0

250

250

0

7,08 nē

0

0

jā

21529 jā

4. tabula Plānotie ieguldījumi PII mācību vides infrastruktūrā (aizpilda PII sadarbībā ar pašvaldību un NEP)

Kuras no atbalstāmajām darbībām tiks īstenotas projekta ietvaros? (atzīmēt tās, kuras plānots īstenot 8.1.3.SAM ietvaros)
Izglītības
iestādes
nosaukums1

Ventspils
Tehnikums

Mācību līdzekļu un mācību
Modernai un
aprīkojuma iegāde nemodernizēto
ergonomiskai mācību
prioritāro programmu
videi
modenizēšanai

Dabaszinātņu
kabinetu
iekārtošanai

Inovatīvu IKT
risinājumu
ieviešanai mācību
procesā

PIKC metodiskās
PII sporta
funkcijas
infrastruktūras
stiprināšanai
sakārtošanai

PII dienesta viesnīcas
sakārtošanai

Jaunas
infrastruktūras
izveide jaunām
profesionālās
izglītības
programmām(nepie
ciešamo
uzlabojumu
raksturojums,
pamatojums, m2)

Mācību līdzekļu un mācību
aprīkojuma iegāde jaunu
programmu ieviešanai

Teritorijas
labiekārtošana
(nepieciešamo
uzlabojumu
raksturojums,
pamatojums,
m2)

0

EUR

1.280.000,00

EUR

0

EUR

0

EUR

0

EUR

0,00

EUR

0

EUR

0

EUR

1.078.359,00

EUR

0

Mācību
korpusa
rekontrukcija

0

IP "Enerģētika ",
IP"Elektronika",
IP"Mehatronika"

1.280.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Dienesta viesnīcas
renovācija,
aprīkojuma iegāde

0

0

0

IP
"Datorsistēmas"

1.078.359,00

0

Cik audzēkņu
Investīcijas EUR
(sākotnējās
uz audzēkni
Indikatīvais
izglītības
(sākotnējās
finansējums programmās)
izglītības
kopā EUR
izmantos
programmās)
uzlabojumus
2025.gadā
2025.gadā

EUR 2.358.359,00

0

1500

1572,24

4.1. Uzlabojumu veikšanas posmi prioritārā secībā [15] (nekustamā īpašuma plānoto uzlabojumu raksturojums, plānoto profesionālās izglītības programmu apguvei nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu
uzlabojumu raksturojums (ne mazāk kā nākamajiem pieciem gadiem) prioritāri norādot plānotās ERAF investīcijas 8.1.3.SAM ietvaros (4.1.tabula)

Tehniskās dokumentācijas
Nepieciešamie uzlabojumi [16] gatavības pakāpe (ir vai nav
Profesionālās izglītības iestādes
Nepieciešamais finansējums,
(ēka, izglītības programma
skiču/tehniskais projekts, tā
nosaukums
EUR ar PVN
akceptēšanas gads – attiecas
(aprīkojums))
uz ēkām)

IP "Enerģētika"

Enerģētikas mācību
darbnīcas modernizācija. Ir
aprīkojuma saraksti.

Finansējuma avots [17]

Īss uzlabojuma nepieciešamības
pamatojums
(ēkām – uzlabojuma veids; izglītības
programmām - iekārtu/ aprīkojuma
raksturojums (līdz 3 teikumiem))

ERAF

Aprīkojuma iegāde IP
modernizācijai

500.000

ERAF

Aprīkojuma iegāde IP
modernizācijai

430.000,00

ERAF

Aprīkojuma iegāde IP
modernizācijai

1.078.359,00

ERAF

Aprīkojuma iegāde IP
modernizācijai

2.358.359,00

ERAF

Aprīkojuma iegāde IP
modernizācijai

350.000,00

Ventspils Tehnikums

IP "Elektronika"

IP"Mehatronika"

IP "Datorsistēmas"

Elektronikas mācību
darbnīcas modernizācija. Ir
aprīkojuma saraksti.
Mehatronikas mācību
darbnīcas modernizācija. Ir
aprīkojuma saraksti.
Datorzinību mācību
darbnīca, programmēšanas
mācību darbnīca. Ir
aprīkojumu saraksti.

[15] atsevišķi norādot pa mācību īstenošanas vietām (ja attiecināms))
[16] norādot plānotos uzlabojumus pa atsevišķām ēkām un tajās modernizējamām izglītības programmām
[17] norādāms finansējums pa tā avotu veidiem - ERAF, KPFI, valsts budžets u.c.

5.1. Uzlabojuma nosaukums Sporta infrastruktūras izveide (5.1. tabula)
/attiecas uz jaunbūvēm/
Stratēģijā ietverto uzlabojumu
veikšanas varianti

Ieguvumi, (ja iespējams – naudas izteiksmē)

Mazākas investīciju izmaksas un zemākās apsaimniekošanas
izmaksas, taču šo alternatīvu gandrīz tādā pašā apjomā un
• Alternatīva Nr.1: Neliela sporta
gandrīz tādā pašā kvalitātē var īstenot, izmantojot VOC
halle (laukums: 27 x 45 m), kopējā
infrastruktūru, līdz ar to neliela sporta halle nenodrošinās
telpu platība - 1662 m2, būvniecību
Ventspils Tehnikuma audzēkņiem nepieciešamo sporta
un apsaimniekošanu veic Ventspils
nodarbību un treniņu apjomu, ņemot vērā arī audzēkņu skaita
Tehnikums (pasūtītājs).
pieaugumu.

• Alternatīva Nr.2: Liela sporta halle
(ar paceļamu starpsienu atdalāmas
divas sporta zāles 27 x 47 m), kopējā
telpu platība - 3190 m2, būvniecību
veic Ventspils Tehnikums
(pasūtītājs), apsaimniekošana ir
ārpakalpojums.

Zaudējumi, (ja iespējams – naudas izteiksmē)

Būvniecības izmaksas (bez aprīkojuma iegādes un
papildizmaksām) pie platības 1,6 tūkst. m2
aprēķinātas ~2 milj. EUR (t.sk. PVN), ja tiek
saņemts ERAF līdzfinansējums, VT ieguldījums
samazinās un sasniedz 0,6 milj. EUR (t.sk. PVN)
pie ERAF atbalsta intensitātes 70%.
Apsaimniekošanas izdevumi (t.sk. komunālie
pakalpojumi) ~107 431 EUR gadā

Būvniecība (bez aprīkojuma iegādes un
Ilgtermiņā izdevīgāk VT ir būvēt liela izmēra sporta
papildizmaksām) izmaksātu ~3,8 milj. EUR (t.sk.
infrastruktūru, kas, salīdzinot ar mazas sporta zāles būvniecību, PVN) un VT ieguldījums sasniegtu 1,1 milj. EUR
nākotnē būs finansiāli ienesīgāk. Šāda izmēra infrastruktūra ļaus (t.sk. PVN) ERAF līdzfinansējuma gadījumā pie
nodrošināt pilnvērtīgu noteikto sporta nodarbību plānu Ventspils atbalsta intensitātes 70%.
Tehnikuma audzēkņiem, arī ņemot vērā audzēkņu skaita
Apsaimniekošanas izdevumi (t.sk. komunālie
pieaugumu.
pakalpojumi) ~165 774 EUR gadā

* – Salīdzinot variantus, norādāmas renovācijas izmaksas EUR/m2, paredzamais ēku uzturēšanas izmaksu salīdzinošais izvērtējums, paredzamo
ietaupījumu apjoms un citi atbilstošie efektivitātes rādītāji.

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

Nepieciešamais
finansējums, EUR ar
PVN

Profesionālās izglītības iestādes nosaukums Rādītāja nosaukums
Administratīvās izmaksas (t.sk. skaidrot kādas, piemēram, projekta
vadība)
Ventspils Tehnikuma projekta vadības izmaksas

Ventspils Tehnikums

79.104
42.893

Publicitātes izmaksas

500

Sadarbības partnera (VIAA) projekta vadības izmaksas

34.673

Finanšu rezerve projekta vadības izmaksām VIAA
Netiešās attiecināmās izmaksas (15% no projekta vadības tiešajām
izmaksām)
Ventspils Tehnikuma netiešās attiecināmās izmaksas

1.038
11.791

Sadarbības partnera (VIAA) netiešās attiecināmās izmaksas

11.071

720

Mācību aprīkojuma izmaksas, t.sk. IT, dabaszinātņu kabinetu u.c.

2.358.359

Kopējās projekta izmaksas

2.449.254

7. Ēku izmantošanas rādītāji
7. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums (7.1. tabula)

Nekustamā īpašuma veidi

Prognoze/
2025.gads

2007. -2015.gads

Mācību un praktisko nodarbību
ēkas (kopā 4617,9) m2 uz
izglītojamo*

7,08

5,74

Dienesta viesnīcas (kopā 4131,1)
m2 uz izglītojamo*

6,33

5,14

0

0

23920,59

0

0

3046,34

Teritorijas labiekārtošana m2 uz
izglītojamo*
Investīcijas uz 1 audzēkni* 2007.2015.gadā (t.sk. ERAF, KPFI, VB,
u.c.) kopā
Indikatīvās investīcijas uz 1
audzēkni* 8.1.3.SAM ietvaros
kopā:
* - izglītojamo skaits sākotnējās izglītības programmās

