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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

  

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (turpmāk - PIKC VT) ir valsts dibināta Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde. 

1.tabula 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” 

1 2 

Devīze “Neatlaidīgs darbs pārvar visu” /Virgīlijs/ 

Adrese Saules iela 15, Ventspils, LV - 3601 

Dibinātājs Latvijas Republikas Ministru kabinets 

Iestādes vadītājs Kristīne Vāgnere-Davidova 

Informācija www.ventspilstehnikums.lv 

Elektroniskais pasts info@ventspilstehnikums.lv 

Audzēkņu skaits 01.09.2020.  783 

01.09.2021.  751 

Pedagogu skaits 01.09.2020.  66 

01.09.2021.  67 

Grupu skaits 01.09.2020.  41 
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01.09.2021.  40 

Programmu skaits 01.09.2020.  22 

01.09.2021.  21 

Kvalifikāciju skaits 01.09.2020.  15 

01.09.2021.  12 

Metodiskā darba virsvadības 1. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības: 

1.1. Mašīnbūves tehniķis; 

1.2. Virpotājs; 

1.3. Frēzētājs; 

1.4. Atslēdznieks; 

1.5. Montāžas darbu atslēdznieks; 

1.6. Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju- ķīmisko un 

biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis. 

2. Tūrisms: 

2.1. Viesnīcu pakalpojumu speciālists; 

2.2. Viesnīcas istabenis; 

2.3. Viesu uzņemšanas dienesta speciālists; 

2.4. Viesmīlis; 

2.5. Vīnzinis; 

2.6. Bārmenis. 

Līdzdalība metodiskā darba organizēšanai 1. Enerģētika : 

1.1.Elektrotehniķis ar specializācijām- atjaunojamās enerģētikas 

tehniķis, elektrisko tīklu tehniķis, elektromontāžas tehniķis, kuģa 

elektriķis; 
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1.2.Elektromontieris ar specializācijām - gaisa un kabeļlīniju 

elektromontieris, elektroatslēdznieks, elektroiekārtu montēt5ājs. 

2.  Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības: 

2.1. Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs; 

2.2. Programmvadības metālapstrādes darbagaldu operators; 

2.3. Mehatronisku sistēmu tehniķis; 

2.4. Rokas lokmetinātājs MMA/111; 

2.5. Lokmetinātājs metināšanaā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē ( MAG/135); 

2.6. Lokmetinātājs metināšanaā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē ( MIG/131); 

2.7. Lokmetinātājs metināšanaā ar volframa elektrodu inertās gāzes 

vidē ( TIG/141); 

2.8. Gāzmetinātājs (OAW/311). 

3. Tūrisms: 

3.1. Tūrisma pakalpojumu konsultants; 

3.2. Konditors; 

3.3.Konditora palīgs; 

3.4. Pavārs ar specializācijām - restorānu pavārs, kuģa pavārs; 

3.5. Pavāra palīgs; 

3.6.Virtuves darbinieks. 

Izglītības iestāde ir tiesīga veikt profesionālās 

kompetences novērtēšanu kvalifikācijās: 

1. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, kvalifikācija “Datorsistēmu 

tehniķis”; 

2. Enerģētika un elektrotehnika, kvalifikācija “ Elektrotehniķis”; 

3. Inženiermehānika, kvalifikācija “ Mašīnbūves tehniķis”; 

4. Metālapstrāde, kvalifikācija “ Rokas lokmetinātājs (MMA)” 

5. Metālapstrāde, kvalifikācija “ Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 
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Īstenotās izglītības formas ● Arodizglītība 

● Profesionālā vidējā izglītība 

● Profesionālā tālākizglītība 

● Profesionālā pilnveide 

● Neformālā izglītība 

Akreditējamās programmas 2021./2022.mācību 

gadā 

1. Autotransports ( P_15807, P_15807); 

2. Siltums, gāze un ūdens tehnoloģijas (P_1508); 

3. Programmēšana ( P_1823); 

4. Ēdināšanas pakalpojumi ( P_17426, P_17425, P_1654) 

5. Viesnīcu pakalpojumi ( P_17427); 

6. Tūrisma pakalpojumi ( P_27428, P_3769) 

7. Mehatronisku sistēmu tehniķis ( P_4986)           

  

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.mācību gadā 

PIKC VT īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas darba devēju un tautsaimniecības nozaru pieprasītās jomās. Izglītības programmu 

saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek ņemtas vērā ne tikai darba devēju, bet arī izglītojamo intereses un vajadzības, nodrošinot  

izglītojamos ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamām zināšanām un prasmēm, radot pamatu izglītojamo turpmākajai izglītībai un 

dzīvei. 
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2.tabula 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas apguvi 

vai uzsākot 

2020./2021.māc.g. 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

  

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

Autotransports 33525011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_15807 14.08.2017. 103 64 

Datorsistēmas, 

datubāzes un 

datortīkli 

33483011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_15805 14.08.2017. 107 59 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

33522011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_14799 11.10.2016. 67 43 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

33582031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_15808 14.08.2017. 39 28 

 Inženiertehnika, 

mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģija 

33521031  Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1844  28.08.2019.  48  34 

Inženiertehnika, 

mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģija 

33521031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_3546 05.08.2020 22 22 
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Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_17426 30.08.2018. 23 21 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_17425 30.08.2018. 30 27 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1654 13.08.2019 29 23 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_3407 30.07.2020. 35 35 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1031 28.07.2016. 12 0 

Apkalpošana uz 

kuģiem 

33811051 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_14405 28.07.2016. 22 0 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

33811031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_17427 30.08.2018. 62 50 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

33811031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_14404 28.07.2016. 19 0 

Tūrisma 

pakalpojumi 

33812011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_14216 12.07.2016. 18 0 

Tūrisma 

pakalpojumi 

33812011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_27428 30.08.2018. 38 34 

Tūrisma 

pakalpojumi 

33812011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_3769 21.08.2020. 28 27 
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Programmēšana 33484011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1823 27.08.2019. 43 35 

  

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

3.tabula 

Nr.p.

k. 

Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība 

u.c.) 

1. 2. 3. 4. 

1.        Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.mācību gadu  

(31.08.2021.) 

 51 2020./2021. mācību gadā PIKC VT strādāja 70 pedagoģiskie darbinieki un pedagogi, 

no kuriem 50 ir sievietes un 20 – vīrieši. Vecuma grupā līdz 40 gadiem ir 24% 

pedagogu, vecuma grupā 45-54 gadi ir 40%. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un 

plānveidīgu  pedagogu nomaiņu, veicinām PIKC VT absolventu interesi izvērtēt 

iespēju veidot savu karjeru profesionālajā izglītībā. 

Vispārējās vidējās izglītības pedagogu nodrošināšanā aktīvi komunicējam ar Latvijas 

Universitāti, Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu, kā arī iesaistāmies 

Iespējamās misijas aktivitātēs. 

PIKC VT regulāri notiek darbs pie personāla pilnveides, jaunu profesionāļu 

piesaistes. Ņemot vērā globālās tendences izglītībā, aktualizējoties attālinātā mācību 

procesa pieprasījumam, plānotas ievērojamas investīcijas cilvēkresursu attīstībā, 

piemēram, darbinieku apmācībā darbā ar digitālajiem rīkiem, platformām un 

metodēm, kā arī valodu prasmes pilnveidē. 

2.        Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.mācību gadā 

 5  PIKC VT informāciju par vakancēm ievieto PIKC VT mājas lapā 

www.ventspilstehnikums.lv un sociālo tīklu kontos, kā arī NVA reģistrā un 

www.ventspils.lv vakanču reģistrā. 

2020./2021.mācību gadā bija šādas vakances: 

http://www.ventspilstehnikums.lv/
http://www.ventspils.lv/
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1. matemātikas skolotājs; 

2. informātikas skolotājs; 

3. angļu valodas skolotājs; 

4. profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā “Datorsistēmas” 

kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”; 

5. profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā “Programmēšana” 

kvalifikācija “Programmēšanas  tehniķis” 

6. profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā “Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija” kvalifikācija “Inženierkomunikāciju tehniķis”   

Attālinātajā mācību procesā bija iespēja piesaistīt skolotājus no citām izglītības 

iestādēm Latvijā, tādejādi nodrošinot mācību procesa īstenošanu pilnā apmērā. 

Uzsākot 2021./2022.mācību gadu, izdevās piesaistīt darbam izglītības iestādē 

vairākus no nepieciešamajiem pedagogiem. 

3.        Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021. mācību gadā. 

 11 PIKC VT  kā atbalsta personāls ir nodarbināts viens pilnas slodzes psihologs, pieci 

grupu audzinātāji, viens karjeras konsultants, viens projektu vadītājs, kura 

pienākums ir īstenot atbalsta pasākumus projektos “Pumpurs” un “Skolas soma”, 

kā arī DVB prakšu un praktisko mācību koordinators. 

Dienesta viesnīcā ir divas dienesta viesnīcas audzinātājas un 8 viesu uzņemšanas 

speciālistes, kas nodrošina atbalsta sniegšanu izglītojamiem, kas uzturas PIKC VT 

dienesta viesnīcā. 

Atbalsta personāla lielākais izaicinājums 2020./2021. mācību gadā bija atbalsta 

funkcijas veikšana attālinātajā procesā. 
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1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.  

(kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

4.tabula 

Nr. 

p.k. 

Prioritāte Plānotais sasniedzamais rezultāts (kvalitatīvi) Plānotais sasniedzamais rezultāts (kvantitatīvi) 

1. 2. 3. 4. 

1. Kvalitātes vadības 

sistēmas pilnveidošana 

resursefektīvai iestādes 

darbībai 

1. Izvērtētas VT iekšējās procedūras, tajā 

skaitā, izglītības procesa organizācija un ar 

to saistītās lēmumu pieņemšanas un 

dokumentēšanas procedūras, izstrādājot 

izvērtējuma auditu par atbilstību ISO 

9001:2015  standartam. 

2. Pilnveidoti un papildus izstrādāti procesu 

apraksti, nodrošināta lietotāju viedokļu 

uzklausīšana. 

3. Nodrošināta VT kvalitātes vadības sistēmas 

sertifikācija. 

4. Ar 2022./2023.mācību gadu uzsākta 

kvalitātes vadības sistēmas ieviešana VT 

darbībā. 

1. Sagatavots Ievadaudita ziņojums par VT 

procesu atbilstību kvalitātes vadības 

sistēmas standartam ISO 9001:2015. 

2. Organizētas vismaz 2 apmācības 

iesaistītajiem darbiniekiem. 

3. Izstrādāta un apstiprināta Kvalitātes 

vadības sistēmas dokumentācija par 

vismaz 15 pamatdarbības procesiem. 

4. Izstrādāta VT Kvalitātes vadības sistēmas 

rokasgrāmatas (t.sk. Kvalitātes politikas). 

5. Organizēts VT kvalitātes vadības sistēmas 

novērtējums un iekšējais audits. 

2. Sadarbības attīstīšana: 

1. Iekšējā 

komunikācija 

2. Ar citām 

izglītības iestādē, 

nozaru ekspertu 

padomēm, darba 

devējiem un 

izglītojamo 

ģimenēm 

1. Izstrādāta un tiek izmantota iekšējās 

komunikācijas stratēģija. 

2. Attīstīta starpriekšmetu sadarbība. 

3. Pilnveidotas un pielāgotas mācību metodes 

un paņēmieni, īstenojot pašvadītu 

mācīšanos. 

4. Pilnveidoti iekšējie normatīvie akti un 

procedūras, kas saistītas ar pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku pašvērtēšanu, 

diferencētās darba samaksas ieviešanu un 

1. Organizētas administrācijas un attiecīgo 

izglītības programmu īstenošanā iesaistīto 

pedagogu sanāksmes reizi mēnesī. 

2. Organizēt pedagogu un pedagoģisko 

darbinieku iknedēļas “virtuālās skolotāju 

istabas”, kurās pārrunātas aktualitātes, 

panākta vienota izpratne par aktuāliem 

jautājumiem un rīcības algoritmi atbilstošās 

situācijās. 

3. Organizēta Labo prakšu piemēru apmaiņa 
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kritērijiem tās noteikšanā. 

5. Attīstīt ziņapmaiņu par aktuālāko 

informāciju starp attiecīgo izglītības 

programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu 

un  atbilstošo metodisko jomu citu 

profesionālo mācību iestāžu pedagogiem. 

6. Piedalīties aktuālajos nozaru organizētos 

pasākumos. 

7. Pastiprināt sadarbību starp pedagogiem, 

grupu audzinātājiem un karjeras 

konsultantu, iekļaujot mācību procesā 

karjeras izglītību. 

visiem pedagogiem 1 reizi divos mēnešos. 

4. Papildinātas pēc VT pedagogu ieteikumiem 

iekšējās kārtības – reizi mācību gadā. 

5. Izstrādāta Metodisko jomu darbības kārtība 

un darbības plāns, iekļaujot ziņapmaiņas 

sistēmas izveidi. 

6. 2021./21. mācību gadā organizēti vismaz 2 

(divi) kompetenču apguves kursi VT un 

atbilstošo metodisko jomu pedagogiem no 

citiem tehnikumiem. 

7. Izstrādāta starppriekšmetu sadarbības sistēma 

(vispārizglītojošie mācību priekšmetu 

pamatkursi – profesionālo kompetenču 

moduļi). 

8. Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi 

(tikšanās) ar citām profesionālās izglītības 

iestādēm - vismaz 1 reizi mācību gadā. 

9. Pieaugošs DVB iesaistīto izglītojamo skaits 

par 5%. 

10. Absolventu īpatsvars, kuri pēc izglītības 

ieguves strādā apgūtajā specialitātē, 

palielinājies par 2%. 

11. Priekšlaicīgi mācības pārtraukušo izglītojamo 

skaits samazinājies līdz 10%. 

12. Katra izglītojamo grupa ir saņēmusi vismaz 1 

karjeras konsultanta grupas konsultāciju. 

3. Pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku 

digitālo prasmju 

pilnveidošana, IT 

līdzekļu jēgpilna 

izmantošana 

1. Ieviest mācību procesā moodle e-vidi. 

2. Izmantot mācību procesā Skola2030 

paraugkursus. 

3. Pedagogiem izstrādāt sava priekšmeta saturu 

elektroniskajā vidē. 

4. Digitalizēt mācību materiālus. 

5. Izglītojamiem, kuriem ir saskaņota iespēja 

1. Par 40% vairāk pedagogu mācību procesā 

izmanto moodle e-vidi. 

2. Par 35% palielinājies e-kursu skaits VT e-

vidē moodle. 

3. Organizētas apmācības par darbu moodle e-

vidē - 2 reizes semestrī. 

4. Par 50% pieaudzis izglītojamo pozitīvais 
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mācīties attālināti, ir iespēja izmantot e-vidē 

ievietotos mācību materiālus.Noteikt galvenos 

digitālos rīkus un platformu. 

6. Izmantot mācību procesā kopīgotas veidlapas 

un to paraugus (hospitāciju lapas, mentoru 

darba lapas, starppriekšmetu sadarbības lapas 

un citas). 

7. Izvērtēt iespēju mācību procesā izmantot MS 

Teams. 

8. Izstrādāt digitālo platformu “VT izglītojamā 

protfolio”  

novērtējums par digitālo mācību materiālu 

pieejamību un kvalitāti. 

5. Metodiskais centrs nodrošina vismaz 10 

mācību video pieejamību pedagogiem par 

darbu moodle e-vidē. 

6. Attālināto mācību procesā 100% pedagogu 

izmanto vienotu komunikācijas veidu - 

skolvadības elektronisko sistēmu mykoob.lv 

un mācību procesa rīku moodle e-vidi. 

7. PIKC VT katrā izglītības programmā, kurā 

PIKC VT ir metodiskās jomas virsvadība, 

100% pedagogi  teicami prezentē inovatīvu 

metodisko darbu citu profesionālās izglītības 

iestāžu pedagogiem. 

4. Izglītojamo un 

nodarbināto emocionālās 

labjūtības sekmēšana 

1. Izstrādāt un uzsākt ieviest pedagogu- mentoru 

darbību, jauno pedagogu kvalitatīvai iesaistei 

darbam VT. 

2. Veiktas VT nodarbināto aptaujas un VT 

darbībā izmantoti saņemtie ieteikumi. 

3. Sekmēta VT izglītojamo pašpārvaldes rosināto 

aktivitāšu ieviešana. 

4. Īstenot labbūtības aktivitātes VT kontos 

sociālajos tīklos. 

5. Uzturēt PIKC VT, kurā valda darbinieku un 

izglītojamo psiholoģiskā un emocionālā 

labsajūta, nepieciešamības gadījumā sniegt 

atbilstošu palīdzību. 

6. Nodrošināta atgriezeniskā saite visiem mācību 

procesā iesaistītajiem. Pedagogi un izglītojamie 

saņēmuši gaidīto atbalstu no PIKC VT 

administrācijas 

1. Izstrādāta iekšējā kārtība un atbilstoši 

apmācīti vismaz 10 jaunie pedagogi. 

2. Veiktas vismaz 5 aptaujas, kurās skaidrots 

nodarbināto viedoklis par VT aktuālajiem 

jautājumiem, kā arī atbilstoši saņemtajiem 

ieteikumiem, izdarīti grozījumi iekšējos 

noteikumos un procesos. 

3. Iesniegts projekta pieteikums un atbalsta 

gadījumā īstenoti labbūtību veicinoši 

pasākumi izglītojamiem. 

4. Rosinātas un atbalstītas izglītojamo un 

nodarbināto vismaz 10 aktivitātes sociālajos 

tīklos. 

5. 10% no PIKC VT izglītojamiem ir 

iesaistījušies pašpārvaldes darbā, savukārt, 

vismaz 50% iesaistās pašpārvaldes 

īstenotajās aktivitātēs. 
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 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Tehnikums” vīzija: Starptautiski atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, 

inovācijās un radošumā balstītas profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs. 

VT darbības stratēģiskie attīstības virzieni: 

1. Cilvēkresursu attīstība - izglītības iestādes darbības, kas veicina cilvēkresursu, profesionālās kapacitātes un personību vispusīgu attīstību, 

nodrošinot tehnoloģiju, komunikācijas un valodu pratību. Cilvēkresursu vadību raksturo mūsdienīga, demokrātiska un iekļaujoša izglītības 

iestādes iekšējā kultūra, virzība uz veselīgu dzīvesveidu un zaļo domāšanu. 
2. Izglītības programmu attīstība - ilgtspējīga un daudzveidīga izglītības piedāvājuma paplašināšana un izglītības kvalitātes paaugstināšana 

(saturs, process, rezultāti), pieejamības veicināšana, kā arī izglītībai nepieciešamo resursu salāgošana, inovāciju ieviešana un zaļo aktivitāšu 

integrēšana mācību saturā. 

3. Sadarbības pilnveide ar partneriem - sadarbības un līdzdalības veicināšana izglītības iestādes efektīvā sadarbībā ar sociālajiem un 

sadarbības partneriem, nodrošinot darba tirgus un kvalitatīvas izglītības ciešāku sasaisti. 

4. Institucionālā attīstība - stratēģiskā plānošana izglītības kvalitātes nodrošināšanā, profesionālās izglītības prestiža paaugstināšana, VT  kā 

kompetences centra atpazīstamības un pievilcības nodrošināšana. 

5. Internacionalizācija - VT starptautiskās sadarbības veicināšana un ārvalstu studentu piesaiste mūsdienīgas, konkurētspējīgas izglītības 

nodrošināšanā. 

2.1.Izglītības iestādes misija  

PIKC VT ir izglītības iestāde, kas nodrošina profesionālu mācību vidi, lai veidotu mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas personības ar kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 

PIKC VT izglītojamais ir augsta līmeņa un atbildības profesionālis, kas sagatavots darba tirgum atbilstoši nozares vajadzībām. 
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2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā 

Izglītības iestādes darbības principus un kultūru raksturo spēcīgas tradīcijās balstītas vērtības, kā arī mūsdienīgums un spēja mainīties. Lai sasniegtu 

PIKC VT kā izglītības organizācijas mērķus, definētas pamata vērtības, kas raksturo PIKC VT darbību: 

● Dinamiskums – mēs spējam pielāgoties un paredzēt mainīgos apstākļus, ātri reaģēt, lai atbilstu tirgus un profesiju pārmaiņām. 

● Personība -   mēs veidojam attiecības balstoties uz  uzticību un pārliecību, ka svarīgākais ir cilvēks. Izturamies pret cilvēkiem kā pret 

personībām, veicinot draudzīgas un uz ikviena izaugsmi vērstas vides veidošanu, kurā visaugstāk vērtētas katra cilvēka spējas, pilnveide 

un sniegums. 

● Sadarbība – mūs vieno kopīgi mērķi, kas liek nodrošināt līdzvērtīgu kvalitāti gan mūsu sadarbības partneriem, mērķgrupām, gan pašu 

darbiniekiem. Mēs veidojam godīgas attiecības un pieņemam atbildīgus lēmumus. 

● Kvalitāte – mēs vienmēr meklējam labākos veidus, kā nodrošināt izcilāko rezultātu. Komandā strādā talantīgi pedagogi, kuri izvirza 

augstus standartus un tic, ka vienmēr var izdarīt labāk un pārspēt gaidītos rezultātus. Mēs uzņemamies atbildību par savu sniegumu. 

● Vide – mēs esam atbildīgi un apzināmies savu ietekmi uz audzēkņiem, darbiniekiem un sabiedrību, tāpēc veidojam drošu, atbalstošu, 

iekļaujošu vidi, kas ļauj izaugt un pilnveidoties ikvienam cilvēkam organizācijā. Mēs veidojam organizācijas vidi, kurai cilvēki grib 

piederēt. 

2.4. PIKC VT 2020./2021.mācību gada darba prioritātes  

(mērķi/uzdevumi un sasniegtie rezultāti) 

PIKC VT 2020./2021. mācību gada darbībai tika noteikts pamatmērķis - nodrošināt augstu izglītības kvalitāti un sagatavot darba tirgū 

konkurētspējīgus speciālistus 

5.tabula 

Nr. 

p.k. 

Joma Uzdevums Sasniegtie rezultāti 

Kvalitatīvi Kvantitatīvi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Izglītības joma 1. Nodrošināt teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu sniegšanu 

izglītojamiem atbilstoši 

profesionālās izglītības kompetences 

centra un nozares aktualitāšu 

prasībām. 

1. Īstenots mācību process un tā 

organizēšana atbilstoši valstī 

noteiktajām epidemioloģiskajām 

prasībām, lielu daļu mācību darba 

organizējot attālināti. 

2. Sekmēta sadarbība starp 

1. Izstrādātas paraugprogrammas 

1.kursiem un aprobētas 

paraugprogrammas 2.kursa 

izglītojamiem. 

2. Vairāk kā 97% pedagogu 

attālinātā mācību procesa laikā 
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2. Veikt jaunu izglītības programmu 

izstrādi un esošo izglītības 

programmu aktualizāciju (atbilstoši 

Ventspils Tehnikuma Konventa, 

Nozaru ekspertu padomju, darba 

devēju un/ vai izmaiņām ārējos 

normatīvos aktos). 

3. Veicināt sadarbību ar darba 

devējiem, iesaistīties nozaru 

asociāciju darbā. 

4. Īstenot darba vidē balstītu izglītību. 

5. Veikt izglītības programmu auditu 

un aktualizāciju saskaņā ar darba 

tirgus pieprasījumu un izmaiņām 

ārējos normatīvajos aktos. 

6. Pilnveidot profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās 

daļas jautājumu datu bāzi. 

7. Organizēt mācību priekšmetu 

olimpiādes, radošos konkursus 

izglītības iestādes, pilsētas un valsts 

līmenī, nodrošināt izglītojamo 

iesaistīšanos pilsētas un valsts līmeņa 

pasākumos un zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādāšanā. 

8. Ieviest jaunas pieejas 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

apguvē aprobāciju. 

9. Izstrādāt Ventspils Tehnikuma 

investīciju un attīstības stratēģiju 

2021.- 2028.gadam 

10. Attīstīt Projektu nodaļas darbu, 

pilnveidojot mācību un starptautisko 

sadarbības projektu aktivitātes PIKC 

VT audzēkņiem un pedagogiem, kā 

arī jaunu audzēkņu piesaistei PIKC 

VT. 

vispārizglītojošo un profesionālo 

priekšmetu pedagogiem, moduļu 

pedagogiem attiecīgās kvalifikācijas 

ietvaros. 

3. Turpināts darbs pie mācību 

materiālu digitalizācijas, digitālu 

materiālu izstrādāšanas. 

4. Izglītojamiem organizētas 

kultūrizglītojošās aktivitātes 

projektā “Latvijas skolas soma”. 

5. Ieviests kompetenču pieejā balstīts 

izglītības saturs atbilstoši vispārējās 

un profesionālās izglītības 

standartiem. 

6. Ieviesta un PIKC VT lietota vienota 

digitālā platforma, nodrošinot 

kvalitatīvu attālināto mācību 

procesu. 

7. Organizētas apmācības PIKC VT 

darbiniekiem kvalitatīva izglītības 

procesa nodrošināšanai. 

8. Izvērtēta un pilnveidota sadarbība ar 

darba devējiem, īstenojot DVB un 

citas mācību prakses uzņēmumos. 

9. Pilnveidota PIKC VT pārziņā esošo 

metodisko jomu pārvaldība. 

izmantoja kādu ar direktora 

rīkojumu noteiktajām platformām, 

pamatā digitālā platforma moodle. 

3. 100% visi pedagogi saziņai un 

mācību procesa īstenošanai 

izmantoja elektronisko 

skolvadības žurnālu mykoob.lv, 

kas PIKC VT ir ieviests no 

2011.gada. 

4. PIKC VT testēti un sniegta 

atgriezeniskā saite par Skola2030 

izstrādātajiem mācību 

materiāliem. 

5. Metodisko jomu virsvadībā 

nodrošinātas mācības gan PIKC 

VT, gan citu profesionālās 

izglītības iestāžu pedagogiem. 

6. PIKC VT  ir izstrādājusi 

profesionālās izglītības 

programmu saturu šādās nozarēs - 

Metālapstrāde un mašīnbūve 

nozarē – kopā 3 IP, t.sk. 1 

profesionālās vidējās IP, 1 

arodizglītības IP, 1 tālākizglītības 

IP, IKT nozarē- kopā 1 IP, t.sk. 1 

profesionālās vidējās IP. 

7. Ir izstrādāti un PIKC VT mājas 

lapā www.ventspilstehnikums.lv 

ievietoti pedagogu mācību 

metodiskie materiāli. 

8. PIKC VT sadarbojies ar vairāk kā 

100 darba devēju organizācijām 

un nozaru komersantiem. 

9. Lai nodrošinātu nozarē strādājošo 

un citu personu profesionālo 

tālākizglītību un pilnveidi, PIKC 

VT ir apmācījusi 16 nozarē 

http://www.ventspilstehnikums.lv/
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11. Nodrošināt karjeras izglītības darbu, 

īstenojot pasākumus PIKC VT 

audzēkņiem un jaunu audzēkņu 

piesaistei PIKC VT. 

12. Īstenot pieaugušo izglītības 

pasākumus. 

strādājošos un 146 citas personas. 

10. Pieaugušo izglītībā īstenota 1 

tālākizglītības programma 

kvalifikācijā Metālapstrāde 

(Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās gāzes 

vidē (TIG)) un 8 apmācības kursi. 

 Kultūrizglītības, 

sporta un 

audzināšanas 

joma, tajā 

skaitā, atbalsts 

izglītojamiem 

1. Sekmēt nacionālās un valstiskās 

identitātes ētisko vērtību 

apzināšanos, pašreizējo attieksmju 

veidošanos un to īstenošanos 

izglītojamo rīcībā un uzvedībā. 

2. Sekmēt saskarsmes un sociālās 

sadarbības prasmes, attīstīt spēju 

adaptēties un integrēties mainīgajā 

sociālajā vidē. Veicināt izglītojamo 

atbildību un rīcību saskaņā ar saviem 

pienākumiem un tiesībām, akcentējot 

cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo 

attiecību kultūru.  

3. Apzināt PIKC VT vēsturi visā 

attīstības posmā, uzsākt veidot VT 

muzeju, stiprinot izglītojamo 

patriotismu un valstiskās identitātes 

apziņu, kopjot tehnikuma tradīcijas 

un iesaistoties valstiski nozīmīgos 

pasākumos un notikumos. 

4. Nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu 

prasībām atbilstoši sporta mācību 

nodarbību procesu. 

5. Paplašināt audzēkņu izpratni par 

fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka 

veselības nostiprināšanā un 

saglabāšanā. Sekmēt daudzveidīgu 

fizisko vingrinājumu apguvi, sporta 

1. PIKC VT darbojas Konvents un 

Izglītojamo pašpārvalde. 

2. Nodrošināta regulāra un kvalitatīva 

sadarbība ar izglītojamo ģimenēm. 

3. Izglītojamie iesaistās PIKC VT 

notiekošajos pasākumos un iniciē to 

norisi. 

4. Interešu izglītības aktivitātēs 

jaunieši attīsta savus talantus, to 

apliecinot arī sacensībās un 

konkursos. 

1. Vismaz 4 reizes semestrī notiek 

izglītojamo pašpārvaldes 

sanāksmes. 

2. Tika organizētas virtuālās 

skolotāju istabas ar atsevišķi ar 

visu grupu vecākiem, kopumā 

notika 38 vecāku sapulces, kurās 

piedalījās 450 vecāki. 

3. PIKC VT jauniešu pašpārvaldes 

iniciēja Pozitīvo emociju nedēļas 

pasākumus, kuru pamatmērķis 

atbalstīt jauniešu brīvā laika 

jēgpilnu pavadīšanu, apgūstot 

jaunas prasmes un pavadot laiku 

kopā ar ģimenēm, rezultātā 

iesaistījās 85% izglītojamo un 

50% pedagogu. 

4. Ņemot vērā epidemioloģiskos 

ierobežojumus 
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veidu prasmes, drošības un 

uzvedības noteikumu ievērošanu 

sporta nodarbībās un pasākumos. 

6. Veicināt izglītojamo interesi par 

sportu un vēlmi sistemātiski 

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 

 Projektu darbs 1. Veicināt VT internacionalizāciju un 

infrastruktūras attīstību, kļūstot par 

starptautisku izglītības platformu un 

sadarbības tīklu dalībnieku, 

piesaistot ESF struktūrfondu un citu 

programmu projektu finansējumu. 

2. Paplašināt partnerorganizāciju tīklu, 

aptverot Baltijas un Ziemeļu reģiona 

valstis. 

3. Attīstīt dažādus mobilitātes veidus 

un formas, veidojot jaunas 

starptautiskas partnerības starp 

izglītības iestādēm un profesionālām 

organizācijām. 

4. Apzināt starptautiskas izglītības 

platformas un organizācijas un 

izvērtēt iespēju dalībai tajās. 

5. Sekmēt audzēkņu un pedagogu 

mobilitāti kā neatņemamu mācību 

programmas sastāvdaļu. 

6. Integrēt ārvalstu audzēkņus mācību 

programmās, kā arī piesaistīt ārzemju 

mācībspēkus. 

7. Organizēt vietēja un starptautiska 

mēroga pasākumus, piesaistot 

dažādu programmu finansējumu un 

popularizējot VT Latvijas pilsētu un 

novadu jauniešu vidū. 

8. Izvērtēt iespēju sadarbībai ar ārzemju 

izglītības iestādi dubultā diploma 

Detalizētu informāciju, lūdzu skatīt šī 

ziņojuma 4.punktā 

Detalizētu informāciju, lūdzu skatīt šī 

ziņojuma 4.punktā 
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programmas izstrādāšanai. 

 Sabiedrības 

informēšanas 

un izglītošanas 

joma 

1. Aktualizēt VT Marketinga un 

komunikācijas (tajā skaitā, iekšējās 

komunikācijas) stratēģiju sabiedrības 

informēšanai un izglītošanai par VT 

darbību un aktualitātēm. 

2. Pilnveidot VT vizuālo identitāti – 

logo, himnu un karogu. 

3. Pilnveidot VT informācijas 

ievietošanu VT mājas lapā un 

sociālajos tīklos. 

1. Izstrādāta PIKC VT mājas lapas 

www.ventspilstehnikums.lv 

aktualizētā un atjaunotā versija, 

kurā būtiski papildināts pieejamais 

saturs un nodrošināta atgriezeniskā 

saite ar potenciālajiem klientiem un 

sadarbības partneriem. 

2. Īstenots marketinga aktivitāšu 

kopums sabiedrības informēšanai 

par PIKC VT darbību un 

piedāvātajām izglītības 

programmām. tajā skaitā, izstrādāti 

video klipi ar skaidrojumiem par 

izglītības programmām, sagatavotas 

informāciju lapas par aktualitātēm 

konkrētajās programmās, izstrādāta 

PIKC VT 360 virtuālā tūre, kas 

izvietota PIKC VT mājas lapā, ir 

izveidots digitālais buklets latviešu 

un angļu valodās un citi 

3. Ir izveidots PIKC VT karogs. 

1. Īstenotas sabiedrības 

informēšanas un izglītošanas 

aktivitātes, tajā skaitā: 

a. Sagatavoti 9 video par PIKC 

VT pasākumiem, VR klasi 

un izglītības piedāvājumu.  

b. Sagatavota rokasgrāmata un 

veidnes vienotai ārējai 

komunikācijai. 

c. Izstrādātas PIKC VT 2 360 

grādu virtuālā tūres par PIKC 

VT galveno ēku un dienesta 

viesnīcu, kas izvietota PIKC 

VT mājas lapā. 

d. Sagatavoti 11 video par 

PIKC VT īstenotajām 

izglītības programmām. 

e. Sagatavotas 12 informācijas 

lapas par aktualitātēm 

konkrētajās programmās, 

f. Sagatavoti informatīvie 

bukleti divās valodās un 

divos formātos - drukātie un 

digitālie. Digitālie bukleti 

integrēti VT mājas lapā 

(macibas.ventspilstehnikums.

lv, 

learning.ventspilstehnikums.l

v). 

2. 5 mēnešu garumā īstenota digitālā 

mārketinga kampaņa sociālajos 

medijos. 

3. Par 25% pieaudzis sekotāju skaits 

PIKC VT kontiem sociālajos 

http://www.ventspilstehnikums.lv/
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tīklos Facebook (šobrīd sekotāju 

skaits ir 2583 personas) un 

Instragram, būtiski pieaudzis 

sniegto ziņu (šobrīd vidēji 6 ziņas 

nedēļā) par PIKC VT darbību 

skaits, tajā skaitā, par 

pamatdarbības jautājumiem. 

4. Izveidots PIKC VT jaunais 

karogs. 

5. Iegādāts digitālais informatīvais 

āra stends, kas izvietots pie PIKC 

VT dienesta viesnīcas "Venta" 

informācijas ievietošanai un 

publiskošanai. 

 Iestādes darba 

organizācija, 

tajā skaitā, 

administratīvi 

saimnieciskie 

jautājumi un 

finanšu vadība 

1. Izstrādāt Ventspils Tehnikuma 

Attīstības stratēģiju jaunajam 

plānošanas posmam. 

2. Pilnveidot Ventspils Tehnikuma 

organizatorisko struktūru, tās 

darbību reglamentējošos normatīvos 

aktus. 

3. Kvalitatīva izglītības procesa un 

saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, organizēt iepirkumu 

procedūras, saskaņā ar ārējos 

normatīvajos aktos noteikto. 

4. VT pedagogu un darbinieku 

piesaistei, esošo pedagogu un 

darbinieku teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pilnveidošanai, kā 

arī izvērtēšanai nodrošināt VT 

personālvadības dokumentu 

aktualizēšanu. 

5. Nodrošināt efektīvu un lietderīgu 

resursu plānošanu un izlietojuma 

kontroli VT mērķu un uzdevumu 

1. Iekšējie normatīvie akti, tajā skaitā, 

PIKC VT Investīciju un attīstības 

stratēģija un citi politikas 

plānošanas dokumenti tiek regulāri 

aktualizēti atbilstoši valstī spēkā 

esošajām prasībām. 

2. PIKC VT izstrādāts un ik mēnesi 

tiek izvērtēts sasniegtais progress 

ikgadējā darba plānā. 

3. Ir sakārtota mācību vide kabinetos 

un darbnīcās, savukārt, dienesta 

viesnīcā nodrošināta atbilstoša vide 

mājas darbu un pastāvīgo darbu 

pildīšanai, atpūtai un sadzīvei.  

1. PIKC VT Investīciju un attīstības 

stratēģijas projekts izstrādāts un 

iesniegts Izglītības un zinātnes 

ministrijai izvērtēšanai. 

2. 2 reizes mācību gadā notiek PIKC 

VT Konventa sanāksmes. 

3. Aktualizēti un no jauna izstrādāti 

PIKC VT 14 iekšējās kārtības 

dokumenti un procedūru apraksti. 

4. Reizi nedēļā notiek virtuālās 

skolotāju istabas. 

5. Mācību nodarbību plānošanai tiek 

izmantota ASC TimeTables 

programma. 

6. Ir ievērota racionāla un jēgpilna 

resursu plānošana un izpildes 

kontrole. 

7. Ir īstenotas vairāk kā 30 

iepirkumu procedūras finanšu 

resursu izlietojuma izsekojamībai. 

8. Uzsākta kvalitātes vadības 

sistēmas pilnveide. 
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sasniegšanai. 

6. Nodrošināt datu aizsardzības 

uzraudzību un kontrolētu ieviešanu. 

3.   Kritēriju izvērtējums 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

6.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 1. 2.  

● PIKC VT  izveidota iestādes organizatoriskā struktūra atbilstoši 

amatu sarakstam. Visas amatu vietas ir aizpildītas, piesaistot 

augsti kvalificētus darbiniekus. Darbiniekiem zināmi darbības 

mērķi un uzdevumi. Pienākumi un atbildības tiek deleģētas. 

● Ieviest diferencētās darba samaksas principu, kas savietots ar 

PIKC VT pedagogu un pedagoģisko darbinieku līdzdalības 

apjomu PIKC VT mērķu un uzdevumu sasniegšanā. 

● Regulāri pārskatīt amatu sarakstus un amatu aprakstus. 

● Nodrošināt detalizētāku personāla darba izvērtējumu.  

● Piesaistītais personāls ir stabils, darbinieki PIKC VT strādā 

ilgstoši. Personāla zema mainība. 

● Sekmēt PIKC VT darbinieku iesaisti un motivāciju izglītības 

iestādē veicamajos uzdevumos, veicināt līdzdalību un piederību 

PIKC VT. 

● Mērķtiecīgs darbs jauno kolēģu piesaistē, uzaicinot strādāt kārtējā 

gada spēcīgākos absolventus, mudinot viņus apvienojot darbu 

PIKC VT ar studijām augstākās izglītības iestādē. 

● Jāpilnveido Mentora darba vadlīnijas un jāpilnveido izmantotās 

veidlapas. Papildus jāizvērtē iespēja mērķtiecīgi nodrošināt jauno 

pedagogu profesionālo pilnveidi. 

● Personāla pārvaldībā tiek izmantota datorprogramma Horizon. 

Dokumentu apritē tiek izmantota datorprogramma Impulss. Šīs 

programmas savā darbā izmanto gan personāla speciālists, gan 

grāmatvedība, gan citi atbildīgie darbinieki. 

● Izvērtēt nepieciešamību pilnveidot datu ievades kvalitāti 

izmantotajās datorprogrammās, kā arī papildināt moduļu klāstu 

detalizētākai informācijas un pārskatu iegūšanai. 
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● Izveidota PIKC VT vadības komanda. Īstenota vadības komandas 

vienota apmācība. 

●  Turpināt aktivitātes vadības komandas saliedēšanai un vienotai 

rīcībai PIKC VT mērķu sasniegšanā. 

● Visiem vadības komandas locekļiem skaidri PIKC VT darbības 

mērķi, kā arī ir vienota izpratne par kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanas nepieciešamību. 

● Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas gaitā aktualizēt vienotas 

izpratnes par pamatdarbības procesiem nepieciešamību.  

● PIKC VT tiek organizēta mērķtiecīga finanšu un citu resursu 

plānošana un atbilstošu iepirkuma procedūru organizēšana. 

● Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros pilnveidot finanšu plānošanas 

un izpildes kontroles, kā arī iepirkumu plānošanas un 

organizēšanas procesus. 

● PIKC VT finanšu resursu plānošanā iesaistīta vadība, 

struktūrvienību vadītāji katrs savas kompetences ietvaros. 

● Jāpilnveido iesaistīto struktūrvienību un pedagogu darbība 

savlaicīgu finanšu resursu plānošanā un iepirkumu organizēšanā, 

rezultātu kontrolē. 

● Regulāri tiek vērtēta iespēja piesaistīt ārējo finansējumu- projekti, 

maksas pakalpojumi un  citi 

● Atbilstoši PIKC VT Internacionalizācijas stratēģijā paredzētajam, 

attīstīt iespēju paplašināt sadarbības partneru loku un plānot 

kopīgas projektu aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

● PIKC VT izveidota sistēma, kā tiek veikts pašvērtēšanas un 

plānošanas process. 

● Pārskatīta PIKC VT darbinieku pašvērtēšanas procedūra un 

nepieciešamības gadījumā aktualizēt procesus. 

● Tiek īstenota sistemātiska pašvērtēšana izglītības iestādei, 

administrācijai, pedagoģiskajiem darbiniekiem un pedagogiem. 

● Izveidota un jēgpilni strādā darba grupa pašvērtējuma procedūras 

īstenošanai. 

● PIKC VT ik gadus notiek pašvērtēšanas process. Katra mācību 

gada sākumā tiek noteikti darbības prioritātes un mērķi. Mācību 

gada beigās tiek izvērtēti darbības rezultāti, to atbilstība 

iepriekšformulētajiem mērķiem. 

● Jāizvērtē nepieciešamība pašvērtējuma procesā iesaistītajiem 

darbiniekiem papildināt zināšanas pašvērtējuma izstrādāšanas 

metodikas un kārtības jautājumos. 

● Ik gadu tiek izstrādāts darba plāns, kā arī regulāri vērtēta tā izpilde 

un analizēti rezultāti. 

● Jāīsteno pasākumi PIKC VT izglītojamo aktīvākai iesaistei PIKC 

VT darba plānošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas procesā. 
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● Lēmumu pieņemšanā par iestādes darbībai būtiskiem 

jautājumiem, tajā skaitā, stratēģiskie dokumenti, politikas 

plānošanas, kvalitātes vadības un projektu plānošanā un 

izstrādāšanā, darbības mērķu un uzdevumu noteikšanā direktore 

konsultējas ar iestādes darbiniekiem, sadarbības partneriem un 

izglītojamo pašpārvaldi. Pedagogi un darbinieki iesaistās izvirzīto 

mērķu sasniegšanā, zina un izprot un jūtās līdziesaistīti par PIKC 

VT darbības kvalitāti. 

● Papildus stiprināt sadarbību tieši ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

● Nodrošināt detalizētāku personāla darba izvērtējumu, kā arī ieviest 

diferencēto darba samaksas modeli, kas papildus  motivētu PIKC 

VT darbiniekus būt iesaistītiem un līdzdarboties PIKC VT mērķu 

un uzdevumu izpildē. 

   

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

7.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 1. 2.  

● Tiek nodrošināta savas un PIKC VT darbības pašvērtēšanu un ar 

to saistīto attīstības plānošanu atbilstoši ārējās vides izmaiņām. 

● Sistemātiski un regulāri sekot līdzi ārējo normatīvo aktu un 

izmaiņām politikas plānošanā attiecībā uz profesionālās izglītības 

attīstību.  

● Savā darbībā izprotu efektīvas iestādes personāla pārvaldības 

pieejas un metodes. Pienākumus deleģēju, vadības lēmumi tiek 

pieņemti, konsultējoties un uzklausot iesaistītās puses. 

● Nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes krīzes situāciju 

vadīšanā. 

● Īpaša uzmanība tiek pievērsta komunikācijai, uzklausot 

iesaistītos, izvērtējot konkrētās situācijas un izmantojot tādus 

komunikācijas veidus un līdzekļus, kas nodrošinātu maksimālu 

rezultātu un efektivitāti. 

● Jāpilnveido komunikācijas līdzekļu izvēle un pielietojums 

atšķirīgās auditorijās un ņemot vērā dažādās situācijas, vienlaikus 

nezaudējot fokusu uz ētikas normām un pamatprincipiem.  

● Lai nodrošinātu darbinieku uzticēšanos un iesaisti kopīgu mērķu 

un uzdevumu izpildē, personīgās vērtības un pamatprincipi tiek 

pakārtoti PIKC VT  mērķiem.  

● Nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes krīzes situāciju 

vadīšanā. 
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● Ikkatrā situācijā, kas saistīta ar iestādes darbību, uzņemos 

atbildību par veiksmēm un neveiksmēm, ikdienā ievērojot 

ētiskuma principus, cenšoties salāgot konsekventu mijiedarbību 

starp vārdiem un darbiem. 

● Nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes krīzes situāciju 

vadīšanā. 

● No 2020.gada, saņemot augstu uzticības rādītāju no citu 

profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, tiku ievēlēta 

Profesionālās izglītības iestāžu valdē. Aktīvi esmu iesaistījusies 

Saeimas Izglītības, kultūras un sporta komisijas Profesionālās 

izglītības likuma izstrādāšanas darba grupā. 

● Turpināt līdzšinējo aktīvo iesaisti profesionālās izglītības attīstībai 

būtisku jautājumu risināšanā.  

● Esmu vairākkārt vadījusi profesionālās izglītības iestāžu 

akreditācijas komisijas. 

● Pilnveidot profesionālās zināšanas un kompetences akreditācijas 

īstenošanai. 

  

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

8.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 1. 2.  

● PIKC VT direktore: 

○ sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju un tās 

padotības un pārraudzības iestādēm, 

○ piedalās kā darba grupas locekle Saeimas Izglītības un 

kultūras komisijas sēdēs Profesionālās izglītības likuma 

izstrādāšanai, 

○ piedalās Ventspils valstspilsētas atbildīgo komisiju darbā 

pašvaldībai un arī VT būtiskos jautājumos un citi 

● Turpināt aizsāktās sadarbības, veicinot PIKC VT un nozares 

kopējo mērķu sasniegšanu. 

● Būtu pilnveidojama sadarbība ar dibinātāju un arī 

starptautiskajiem partneriem. Īpaša prioritāte ir sadarbība ar 

stratēģiskajiem partneriem izglītības programmu īstenošanā un 

mūsu izglītojamos pamatā pārstāvošajām pašvaldībām. 
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● PIKC VT direktore ir iniciējusi sadarbības līgumu noslēgšanu un 

ciešas sadarbības uzsākšanu ar Latvijas augstākās izglītības 

iestādēm, nozaru asociācijām, darba devējus pārstāvošām 

organizācijām, kā arī uzņēmumiem un iestādēm. 

● Izvērtēt līdzšinējo sadarbības līgumu aktualitāti un nepieciešamību 

paplašināt sadarbības partneru loku, īpašu uzmanību pievēršot 

sadarbībai ar augstākās izglītības iestādēm un mūsu izglītojamos 

pamatā pārstāvošajām pašvaldībām. 

● Attīstības vajadzības un stratēģiskie jautājumi tiek plānoti, 

iesaistot PIKC VT darbiniekus atbilstoši viņu kompetencei. 

● Turpināt atbalstīt vadības grupas un pedagogu iesaisti lēmumu 

projektu izstrādāšanas un pieņemšanas procesā. 

● PIKC VT direktore vada PIKC VT izglītojamo pašpārvaldes 

konsultēšanu, uzklausa viedokļus un iespēju robežās sekmē to 

īstenošanu. 

●  Sadarbībā ar PIKC VT izglītojamo pašpārvaldi attīstīt izglītojamo 

pašiniciatīvas un motivāciju iesaistīties PIKC VT darba plānošanas 

un sasniegto rezultātu izvērtēšanas procesā.  

● Izglītības iestādes vadītāja plāno PIKC VT Konventa sēdes, 

organizē to norisi un piedalās tā darbā. 

● Intensificēt PIKC VT Konventa sanāksmes un attīstīt PIKC VT 

Padomes darbību. 

● PIKC VT tiek organizēta un atbalstīta darba sanāksmju regulāra 

rīkošana, kā arī jēgpilns Budžeta komisijas un Iepirkumu 

komisijas darbs, ik nedēļu tiek organizētas “Virtuālās skolotāju 

istabas”, kurās tiekas visi pedagoģi un pedagoģiskais personāls, 

lai pārrunātu aktualitātes un problēmsituācijas. 

● Lielāka uzmanība jāpievērš padoto darbinieku uzdevumu izpildes 

kontrolei, īpaši attiecībā uz finanšu resursu kontroli. 

● Izglītības iestādes vadītāja veicina un atbalsta darbinieku 

vēlēšanos ieviest inovācijas ikdienas darbā. 

● Turpināt atbalstīt darbinieku iniciatīvas inovāciju ieviešanā. 

● PIKC VT direktore un administrācija regulāri tiekas un uzklausa 

izglītojamo vecākus, regulāri tiek organizētas tikšanās ar 

izglītojamo vecākiem virtuālajās vecāku sanāksmēs, kurās 

piedalās VT vadība, attiecīgās grupas audzinātājs, pedagogi, kuri 

strādā ar šīs grupas audzēkņiem un atbalsta personāls. 

● Papildus stiprināt sadarbību tieši ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

● Turpināt organizēt  izglītojamo vecākiem mērķtiecīgas izglītojošas 

aktivitātes audzināšanas jautājumos viņu dalības bērnu izglītības 

procesa aktivizēšanai. 
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● Izglītības iestādē tiek iniciēta sadarbība ar citām izglītības 

iestādēm Latvijā un ārzemēs 

● Iniciēt PIKC VT iesaistīšanos starptautiskajos sadarbības 

projektos pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņai un izglītības 

iestādes kapacitātes paaugstināšanai. 

  

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 9.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 1. 2. 

● Pedagoģiskais personāls sistemātiski (ne retāk kā reizi mācību 

gadā) izvērtē savu profesionālo darbību atbilstoši pilnveidotajai 

kārtībai. 

● Izvērtēt nepieciešamību pilnveidot pedagogu profesionālās 

darbības pašvērtēšanas veidlapu. 

● Veikta pedagogu un izglītojamo anketēšana par attālinātā darba un 

mācību norisi un rezultātiem, ieteikumi ņemti vērā, 

problēmsituācijas risinātas.  

● Organizēt seminārus un apmācības atbilstoši PIKC VT pedagogu 

ieteikumiem, pilnveidojot pedagogu profesionālās kompetences.  

● Izstrādāta diferencētās darba samaksas koncepcija, kas balstīta 

pedagogu un pedagoģiskā personāla pašvērtējumiem un darba 

rezultātu izvērtējumu. 

● Motivēt pedagogus un pedagoģiskos darbiniekus paaugstināt 

profesionālo kvalifikāciju atbilstoši nozares prasībām un 

aktualitātēm. 

● Palielināt nozares darbinieku iesaisti mācību procesā. 
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4.Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.mācību gadā 

10.tabula 

Nr. 

p.k. 

Identifikācijas 

nr. 

Nosaukums Darbības laiks Projekta mērķis Sasniegtie rezultāti 2020./2021. mācību gadā  

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

1. Nr.8.3.5.0./1

6/I/001  

ESF projekts 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs” 

2017. gada 

6.novembris -  

2022.gada 

30.decembris 

Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

Notika  7 karjeras attīstības atbalsta pasākumi PIKC VT  

izglītojamiem : 

- ekskursijas uz Ventspils Digitalo Centru un 

Ventspils Galveno bibliotēku; 

- 1.kursu tikšanās ar Valsts Policijas pārstāvjiem; 

-  Prakse.lv organizētais karjeras seminārs 

“Jaunietis darba tirgū”; 

- tikšanās ar NVA Ventspils filiāles pārstāvi Vairu 

Jansoni; 

- sarunu pietura “Tikšanās ar skolas 

absolventiem”; 

- informatīva lekcija par dienesta un mācību 

iespējām NBS 

Viens  izglītojamo vecākiem organizēts pasākums/lekcija 

“Vecāku loma bērna karjeras izvēlē un plānošanā” 

 

Pārējie pasākumi Covid- 19 ierobežojumu dēļ netika 

īstenoti 

2.  Nr.7.2.1.2./1

5/I/001 

ESF projekts 

“Sākotnējās 

profesionālās 

izglītības 

programmu 

īstenošana 

Jauniešu 

garantijas 

ietvaros” 

2015.gada 

3.septembris - 

2020.gada 

31.decembris 

Īstenot profesionālās 

izglītības programmas 

profesionālās izglītības 

iestādēs nenodarbinātiem 

jauniešiem vecumā no 17 

līdz 29 gadiem (ieskaitot). 

2020.gada 6.novembrī PIKC VT  ar Jauniešu 

garantijas izlaidumu profesionālās izglītības 

programmā „Grāmatvedība”, kvalifikācijā 

„Grāmatvedis” projekta darbība tiek noslēgta. 

3. Nr.8.5.1.0/16

/I/001 

 ESF projekts 

“Profesionālo 

2017.gada 29. 

maijs – 

Palielināt kvalificētu 

izglītības iestāžu 

2020./2021.m.g. tika īstenotas: 

● 54 darba vidē balstītas prakses; 
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izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība 

darba vidē 

balstītās mācībās 

un mācību praksē 

uzņēmumos”  

2023.gada 31. 

augusts 

izglītojamo skaitu pēc to 

dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai darba devēja 

vadītās praktiskās mācībās 

un mācību praksēs. 

● 4 darba vidē balstītas mācības. 

COVID-19 radīto ierobežojumu dēļ un piesardzības 

nolūkos netika īstenotas liela daļa plānotās prakses 

uzņēmumos, kā arī pēc projekta īstenotāja 

pieprasījuma, visas prakses un mācības tika apvienotas 

vienā prakses periodā. 

2020./2021.m.g. visvairāk prakses vietas projektā 

nodrošināja: 

● SIA "Volts-1"; 

● SIA “Elektriķis”; 

● SIA "Bucher Municipal"; 

● SIA “Aspired”; 

● SIA "Profline"; 

● SIA "Fix"; 

● SIA "Parkit”. 

4.  Nr.8.4.1.0/16

/I/001 

ESF projekts 

“Nodarbināto 

personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide” 

2017.gada 

29.septembris - 

2022.gada 

31.decembris 

Projekta mērķis ir 

pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo 

kompetenci, lai laikus 

novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību 

darba tirgus 

pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju 

un darba produktivitātes 

pieaugumu. 

No 2021. gada februāra līdz 2021. gada 09. 

septembrim tika realizēta profesionālās kvalifikācijas 

programma „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa 

elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”. Šajā projekta 

kārtā kvalifikācijas apliecību ieguva 13 metālapstrādes 

dalībnieki. 

5. Nr. 

8.3.4.0/16/I/

001 

ESF projekts 

“Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai” 

2018.gada 

23.janvāris- 

2022.gada 

31.decembris 

Projekta mērķis ir 

samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus. 

2020./2021.mācību gada 1.semestrī 

● tikuši īstenoti IAP 40 izglītojamajiem, kas paredz 

ekonomiskos riskus un atbalsta pasākumus; 

● realizētas mācības Ventspils Tehnikuma 

pedagogiem profesionālās kompetences 

pilnveides programmās: 
● “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”; 

● “Individuāla un grupu konsultēšana – 

profesionālās darbības veids izglītībā”. 
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● novadītas projekta “PuMPuRS” supervīzijas, kas 

ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar 

darbu un profesionālo darbību. 
2020./2021.mācību gada 2.semestrī 

● tikuši īstenoti IAP 9 izglītojamajiem, kas paredz 

konsultatīvā atbalsta pasākumus; 

● realizētas mācības Ventspils Tehnikuma 

pedagogiem profesionālās kompetences 

pilnveides programmās: 
● modulis – Izglītības iestādes darbības 

pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai; 

● modulis – Pedagogs un viņa profesionalitāte: 

PMP risku mazināšanas iespējas; 

● modulis – Izglītomajo centrēta pieeja izglītības 

iestādes darbā PMP risku mazināšanai. 

6. LLI-415 ERAF projekts 

“Augsta līmeņa 

zināšanu, 

praktisko iemaņu 

un izpratnes 

efektīva 

izmantošana 

reģionālās 

nodarbinātības 

veicināšanai” 

2018.gada 

1.jūnijs -

2021.gada 

31.maijs 

Projekta mērķis ir palīdzēt 

nodarbinātiem 

pieaugušajiem pielāgoties 

strauji mainīgajai 

tehnoloģiju videi un 

pilnveidot savas sociālās 

prasmes. Projekta 

uzdevumi ir veicināt 

nodarbinātību un motivēt 

izglītojamos apgūt 

prasmes, kas būs tiem 

noderīgas karjeras 

veidošanā, vienlaikus 

nodrošinot prasmju un 

iemaņu atzīšanu, kā arī 

apliecinot profesionālajiem 

panākumiem 

nepieciešamās iemaņas. 

2020.gada septembrī uzsākatas starptautiskas 

programmas “Darba prasmes” (Work skills) BTEC 

3.līmeņa apmācības 60 audzēkņiem. 2021.gada maijā 

izsniegti sertifikāti 60 izglītojamajiem. 

7. UIA03-250 Eiropas Komisijas 

iniciatīvas “Pilsētu 

2018.gada 

1.novembris- 

Veicināt Ventspils un 

Valmieras ekonomiku un 

1. Izstrādāti digitālie mācību līdzekļi un ieviesta e-

mācību platforma Moodle; 
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inovatīvās darbības” 

programmas projekts 

“Eiropas nākamās 

paaudzes mikro 

pilsētas” 

 

2021.gada 

31.oktobris 

biznesa vidi. Projektā 

ieviestie inovatīvie 

risinājumi attīstīs darba 

spēka prasmes un 

kapacitāti, kā arī sniegs 

labvēlīgus 

priekšnosacījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai 

un jaunu darba vietu 

radīšanai. 

2. Aprīkota klase ar Virtuālās Realitātes 

tehnoloģijām; 

3. Veiktas pedagogu apmācības darbam ar 

jaunieviestajām izglītības tehnoloģijām; 

4. Pilnveidota iestādes mājas lapa, kurā integrēta 

Ventspils Tehnikuma telpu 360 grādu tūre; 

5. 2021./2022.m.g. uzņemšanas ietvaros īstenota 

sociālo un digitālo mediju kampaņa; 

6. Izveidota jauna Ventspils Tehnikuma vizuālā 

identitāte, kas tiek veicināta ar dažādu vizuālu 

reprezentācijas materiālu ieviešanu. 

8.  Nr.2020-1-

FI01-

KA202-

066604 

Erasmus+ “GLO 

VET” 

2020.gada 

1.septembris- 

2022.gada 

31.oktobris 

GLO-VET projekta mērķis ir 

profesionālās izglītības mācību 

procesā aktualizēt nozīmīgākās 

mūsdienu problēmas – 

ilgtspējīga attīstība un klimata 

pārmaiņas. 

1. Aizvadīta 1 starpvalstu sanāksme Somijā virtuālā 

formātā.   

2. Ir aizvadītas 2 apmācību sesijas zoom platformā: 

2020. gada novembrī - decembrī, 4 apmācību dienas 

ANO ilgstpejīgas attīstības jautājumos projektu 

koordinatoriem un pedagogiem. 2021.gada aprīlī 

aizvadītas 3 apmācību dienas Zviedrijā jau 

detalizētāk izskatot un apgūstot 1 - 5 Ilgstpējīgas 

attīstības mērķus, piedaloties projektu 

koordinatoriem, skolu pedagogiem un 5 audzēkņiem 

no katras partnerskolas: Somijas, Zviedrijas un 

Latvijas.  

3. Ir izstrādāta projekta mājaslapa http://www.glo-

vet.eu/, kurā tiek apkopota apmācību laikā gūtā 

informācija no pedagogiem un jomas ekspertiem, un  

drīzumā tiks integrēta interaktīva spēle jautājumu 

veidā audzēkņiem ANO ilgstpējīgas attīstības 

jautājumu tematos. 

9. Nr.2020-1-

LV01-

KA104-

077364 

Erasmus+ 

“Starptautiska 

pieredze 

mūžizglītības 

mērķu pilnveidē 

pieaugušo 

2020.gada 

2.augusts- 

2022.gada 

1.marts 

Sniegt pieaugušo izglītības 

personālam iespēju 

pilnveidot savas prasmes 

un metodisko zināšanu 

kopumu, uzlabot savas 

kompetences, gūstot jaunas 

COVID-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ tika 

pagarināts projekta darbības termiņš. 
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izglītības 

personālam” 

zināšanas neformālo 

izglītības programmu 

īstenošanā. 

10.  Nr.2020-1-

LV01-

KA101-

077334 

Erasmus+ “Skolas 

personāla 

kompetenču un 

darba kvalitātes 

paaugstināšana” 

2020.gada 

2.augusts- 

2022.gada 

1.oktobris 

Sniegt skolas darbiniekiem 

iespēju pilnveidot savas 

profesionālās prasmes un 

metodisko zināšanu 

kopumu, pilnveidot savas 

kompetences, gūstot jaunas 

zināšanas un starptautisku 

pieredzi. 

COVID-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ tika 

pagarināts projekta darbības termiņš. 

11. Nr.2020-1-

LV01-

KA116-

077387 

Erasmus+ 

“Apmācība un 

prakse Eiropā” 

2020.gada 

1.septembris- 

2022.gada 

30.septembris 

Projekta aktivitātes 

stiprinās Ventspils 

Tehnikuma kompetenci 

starptautisko prakšu 

organizēšanā, paplašina 

sadarbības iespējas 

izglītojamo apmācībā, 

papildina skolā iegūto 

prasmju lietošanas 

iespējas, veicina 

izglītojamo mācību 

sasniegumu rezultātus. 

COVID-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ tika 

pagarināts projekta darbības termiņš. 

12. Nr. 2019-1-

LV01-

KA102-

060286 

Erasmus+ 

“Pieredze un 

apmācība Eiropā” 

2019.gada 

1.jūlijs- 

2021.gada 

31.oktobris 

Projekta mērķis ir veicināt 

jauniešu personības un 

profesionālo iemaņu 

paaugstināšanu, veikt 

papildu apmācību, 

paaugstināt prasmes un 

iemaņas izvēlētajā 

profesijā, kā arī iepazīties 

ar ES darba tirgu un tā 

prasībām, un veicināt 

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, tika atceltas 

plānotās prakšu mobilitātes 20 audzē kņiem  uz Vāciju. 
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profesionālās izglītības 

pievilcību. 

13. Nr. 2019-1-

ES01-

KA202-

065490 

Erasmus+ projekts 

“Port VET Hub” 

2019.gada 

1.oktobris- 

2022.gada 

1.februāris 

Izveidot ilgtspējīgu 

starptautisku Profesionālās 

izglītības apmācību-ostu 

biznesa sadarbību, kas 

pielāgotu Profesionālās 

izglītības apmācību 

specializācijas un prasmes 

nākotnes ostu tendencēm, 

piesaistot augsta līmeņa 

talantus un palielinot 

nākotnes darba iespējas 

starp 4 Eiropas ostām 

Atlantijas okeāns 

(Lisabona), Vidusjūras 

(Barcelona), Baltijas 

(Ventspils) un Melnā jūra 

(Konstanta). 

1. Aizvadītas 2 starpvalstu sanāksmes: Barselonā 

(Spānija) un attālinātā formātā zoomā Lisabonā 

(Portugālē) 

2. Projekta anketas sagatavošana “Aptauja par ostas 

teritorijā esošo uzņēmumu darbinieku 

profesionālajām kompetencēm”, saņemtas 17 

aizpildītas aptaujas no Brīvostas teritorijā 

esošajiem uzņēmumiem  

3. Projekta vadošais partneris ir sagatavojis 

informatīvo brošūru par saņemtajiem rezultātiem 

no 4 Eiropas ostām. 

14. Nr. NPJR-

2020/10124 

Nordplus projekts 

“Pieredzes 

apmaiņa un 

veidošana 

kompetencēs 

balstītā izglītībā” 

2020.gada 

1.augusts- 

2022.gada 

1.februāris 

Pieredzes apmaiņa 

kompetencēs balstītās 

mācību / mācīšanās 

metodēs, kas veicina 

skolēnu pašvadītu 

mācīšanos, projekta 

dalībnieki padziļinās 

zināšanas par Baltijas 

valstu izglītības sistēmu un 

kultūru, radīs un ieviesīs 

jaunas mācību metodes / 

rīkus / materiālus / pieejas, 

un pārrunās karjeras 

atbalsta organizēšanu 

skolās un izpētīs 

● Aizvadīta projekta 1.digitālā mobilitāte, kuras 

ietvaros 4dienu garumā piedalījās 22 trīs izglītības 

iestāžu darbinieki no Kauņas tehniskās 

profesionālās apmācības centra (Lietuvas), Veru 

apriņķa profesionālās apmācības centra (Igaunijas) 

un Ventspils Tehnikuma. Tika gūta vērtīga 

pieredze īstenojot projekta mērķus un aktivitātes. 

Īstenojot šo digitālo mobilitāti, visās 3 izglītības 

iestādēs tika iegādāti datori un cits tehniskais 

aprīkojums.  
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skaitļošanas domāšanu 

matemātikā. 

● Tika īstenota projekta 2.digitālā mobilitāte, kuras 

laikā virtuālā formātā 4 dienu garumā Ventspils 

Tehnikumā tika uzņemti kolēģi no Lietuvas un 

Igaunijas, kopskaitā 30 dalībnieki no 3 izglītības 

iestādēm. Digitālā mobilitāte sniedza iespēju 

projektā iesaistītajiem partneriem papildināt savu 

tehnisko nodrošinājumu.  

15.  N/A “Latvijas skolas 

soma” 

2018.gada 

1.septembris- 

2021.gada 

31.decembris 

Nodrošināt PIKC 

“Ventspils Tehnikums” 

izglītojamiem Valsts 

garantētās izglītības 

iegūšanas ietvaros iespēju 

pieredzēt Latviju klātienē, 

izzināt un iepazīt Latvijas 

vērtības. 

2020./2021. mācību gada laikā tika īstenotas šādas 

aktivitātes: 

1. koncertzāles “Latvija” apmeklējums – mācību 

ekskursija-lekcija, 

2. koncertlekcija “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls”, 

3. Ērika Vilsona monoizrāde „R. Blaumaņa Pazudušais 

dēls”, 

4. kino-lektorijs “Mans mīļākais karš”, 

5. kino “Dvēseļu putenis”, 

6. muzejpedagoģiskā nodarbība “Es un Imants 

Ziedonis “Dzirnakmeņos””, 

7. dokumentālā filma “Neiespējamais ir iespējams” (“A 

to B Rollerski”), 

8. izrāde jauniešiem“#Bezfiltra”, 

9. koncertlekcija ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā 

revolūcija” 

16.  Ventspils pilsētas 

domes jauniešu 

brīvā laika 

pavadīšanas un 

aktīvās atpūtas 

veicināšanas 

projekts “Dziesma 

vairo emocijas jeb 

soli tuvāk dziesmu 

svētkiem” 

2021. gada 

jūnijs 

Veicināt Ventspils 

Tehnikuma izglītojamo un 

Ventspils pilsētas jauniešu 

iesaisti lietderīgā brīvā 

laika pavadīšanā, sniedzot 

tiem iespēju apgūt mūzikas 

tehnoloģijas pamatus un 

uzlabot dziedāšanas 

prasmes. 

No 2021. gada 14. līdz 18.jūnijam Ventspils Tehnikums 

nodrošināja Ventspils pilsētas jauniešiem un mūzikas 

pedagogiem 3 iedvesmojošas meistarklases tiešsaistē ar 

mūzikas jomas ekspertiem: 

● 14.jūnijā dalībnieki piedalījās meistarklasē ar koru 

mūzikas profesionāli Romānu Vanagu, kurš dalījās 

ar savu pieredzi koru vadīšanas padomos un 

sniedza vērtīgu ieskatu mūzikas pasaulē. 

● 16.jūnija meistarklasē “The Sound Poets” solists 

Jānis Aišpurs iepazīstināja ar savas karjeras 

aizsākumiem, tai skaitā motivējot jauniešus ar 

stāstījumu par mūzikas lomu viņa dzīvē. 
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p.k. 

Identifikācijas 

nr. 

Nosaukums Darbības laiks Projekta mērķis Sasniegtie rezultāti 2020./2021. mācību gadā  

● Noslēdzošajā meistarklasē 18.jūnijā meistarklašu 

dalībnieki guva ieskatu mūzikas pedagoga un 

diriģenta Edgara Vītola daudzšķautņainajā 

personībā un plašajās zināšanās mūzikas jomā. 

17.  Ventspils pilsētas 

domes jauniešu 

brīvā laika 

pavadīšanas un 

aktīvās atpūtas 

veicināšanas 

projekts 

“Tehnoloģiju 

diena Ventspils 

jauniešiem” 

 

2020.gada 

oktobris 

Organizēt informatīvi 

izglītojošu un aizraujošu 

pasākumu Ventspils 

jauniešiem par Ventspils 

Tehnikumā piedāvātajām 

iespējām jaunāko 

tehnoloģiju jomā. 

Interesenti varēja iepazīties ar Ventspils Tehnikumā 

pieejamo tehnoloģiju klāstu un iespējām, praktiski 

darbojoties: 

● Datorsistēmu tehniķu darbnīcā (ar 3D pildspalvām 

veidojot rudens logo – kļavas lapu. Iepazīstot 3D 

printerus, piedaloties visos drukas procesa posmos); 

● Mašīnbūves tehniķu darbnīcā (Jauniešiem bija 

ieskats dažādu iekārtu lietošanā: manuālā virpa un 

frēze, lenšu zāģis, koka ciparvadības frēze, 

ciparvadības plakanslīpmašīna, simulācija uz 

FANUC simulatora, FANUC ciparvadības 

metālapstrādes virpa un uz datora tika demonstrēta 

Solid Works modelēšanas programma detaļu 

modelēšanā un rasējumu veidošanā); 

● Automehāniķu darbnīcā (šeit jaunieši varēja iekāpt 

SIA “Bucher Municipal” Ventspils Tehnikuma 

audzēkņiem dāvinātajā  ielu tīrāmajā mašīnā, 

nobildēties kartinga foto stūrītī, piedalīties auto 

simulācijā un aprunāties par tehniskām lietām); 

● Ēdināšanas pakalpojumu darbnīcā (jaunieši guva 

ieskatu molekulārajā kulinārijā, piedaloties šķidrā 

slāpekļa kokteiļu meistarklasē); 

● Atslodzei bija pieejamas Xbox spēles ērtos 

sēžamajos pufos; 

● Kā noslēdzošā aktivitāte jauniešiem bija virtuālās 

klases apmeklējums, kur varēja izmēģināt 3D 

virtuālās brillēs un pārbaudīt savu erudīciju jautrā, 

digitālā viktorīnā par tehnoloģijām, izmantojot 

Kahoot rīku. 
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Nr. 

p.k. 

Identifikācijas 

nr. 

Nosaukums Darbības laiks Projekta mērķis Sasniegtie rezultāti 2020./2021. mācību gadā  

18.  Ventspils pilsētas 

domes sporta 

projekts “3×3 

basketbola turnīrs 

Ventspils 

vidusskolu grupā 

zēniem 2020” 

2020.gada 

septembris 

Aktīva dzīvesveida 

popularizēšana jauniešiem. 

Aizraujošajās basketbola spēlēs piedalījās komandas no 

3 skolām – Ventspils 6.vidusskola, Ventspils Valsts 

1.ģimnāzija un Ventspils Tehnikums. Kopā sacensībās 

piedalījās 5 komandas – divas no Ventspils Valsts 

1.ģimnāzijas, divas no Ventspils Tehnikuma un viena no 

Ventspils 6.vidusskolas.  

5.   Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Tehnikums” viena no darbības prioritātēm, kam tiek veltīta īpaša uzmanība, ir sadarbība 

ar PIKC VT stratēģiskajiem partneriem, tajā skaitā, augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot pēctecību izglītojamo teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pilnveidošanā, darba devējus pārstāvošām organizācijām un nozaru asociācijām, PIKC VT stratēģiskās attīstības un prioritāro 

mērķu un uzdevumu sasniegšanā, citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs. 

Vienlaikus PIKC VT ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju - Izglītības un zinātnes ministriju un tās pakļautībā un pārraudzībā 

esošajām iestādēm: 

● Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk tekstā - IKVD): 

○ Izglītības programmu izstrādāšanā un licencēšanā, 

○ Konsultējoties par mācību procesa organizēšanu, 

○ Izglītības programmu akreditēšanā, 

○ Īstenojot sadarbības projektus, tajā skaitā, PUMPURS, 

● Valsts Izglītības attīstības aģentūra (turpmāk tekstā - VIAA) - dažādu projektu īstenošanā un konkursu organizēšanā; 

● Valsts Izglītības satura centrs (turpmāk tekstā - VISC): 

○ Izglītības programmu izstrādāšanā, 

○ Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē un norisē, 

○ Centralizēto eksāmenu norisē, 

○ Plānojot un organizējot dažādus mācību seminārus un konkursus, 

○ Konsultējoties medodiskā darba virsvadības organizēšanā, 

● Regulāras apmācības un stažēšanās pieredzes apmaiņas braucienos ārzemēs. 
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Lai nodrošinātu izpratni par darba devēju un nozaru uzņēmumu viedokļiem un vajadzībām attiecībā uz izglītojamo sagatavošanu atbilstoši darba 

tirgus prasībām, regulāra sadarbība tiek īstenota ar nozaru uzņēmumiem un asociācijām, jau vairāku gadu garumā PIKC VT ir aktīvs Latvijas 

Darba devēju konfederācijas biedrs un sadarbojas ar nozares ekspertu padomēm. Aktīvi darbojamies Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā, 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijā, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijā, Latvijas Informācijas un 

Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija, kā arī esam starptautiskās Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijas ( AEHT)  biedri.  

2020./2021.mācību gadā spēkā ir vairāk kā 100 sadarbības līgumu ar uzņēmumiem, kur tiek īstenotas DVB prakses un praktiskās mācības, 

uzņēmēji iesaitās kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā un atbalsta PIKC VT profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanā. 

6.   Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

PIKC VT 2018.gadā ir izstrādāta un PIKC VT direktore ir apstiprinājusi PIKC VT Audzināšanas darba programmu 2018.-2021.gadiem. Šim 

laika posmam tika noteiktas šādas audzināšanas darba prioritātes: 

● Sekmēt izglītojamā nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot izglītojamam iespēju līdzdalībai tautas 

tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; 

● Veicināt izglītojamā izpratni, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, atbalstot viņa pilsonisko līdzdalību PIKC 

VT un vietējās kopienas dzīvē; 

● Rosināt izglītojamā iesaistīt labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko vērtību izkopšanu kā patiesums, taisnīgums, godīgums, 

nesavtība, līdzjūtība un iecietība, kā arī sekmēt paaudžu sadarbību. 

● Motivēt izglītojamo pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par saviem mācību sasniegumiem, savu spēju, talantu un 

sociālo prasmju izkošanu, savas karjeras izaugsmi un dzīves drošību. 

Papildus šīm noteiktajām audzināšanas darba prioritātēm, īpaši tiek ņemtas vērā izglītojamo atšķirības katrā no kursa grupām, detalizējot 

audzināšanas darbā noteiktās prioritātes katrā no kursu grupām: 

● 1.kurss – jautājumi par izglītojamā dienas režīmu, drošību un reaģēšanu ekstrēmās situācijās, personīga higiēna, saskarsmes prasmju 

veidošana, Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, brīvs un vesels no atkarībām. 

● 2.kurss – sekmēt izglītojamo pašapziņu un pašnovērtējumu, veicināt dažādu prasmju apguvi, kritisko domāšanu, pilnveidot uzvedības 

prasmes sabiedrībā, mācību motivāciju veidošana, stiprināt patriotiskas jūtas pret savu valsti, rūpēties par savu veselību un drošību. 

● 3.kurss – karjeras izvēle, rosināt interesi par dzīves daudzveidību, pasaules attīstības tendencēm un katra ieguldījums nācijas un valsts 

dzīvē. Izprast savas jūtas, prast aizstāvēt savas un citu cilvēku tiesības, spēt uzklausīt citu viedokļus, pieņemt tos un paust savējo. 
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● 4.kurss – tālākizglītības nozīme, karjeras izvēle, pašrefleksija un kritiskā domāšana, piederība valstij, atbildība, lēmuma pieņemšana un 

sekas. 

Šobrīd PIKC VT ir uzsākts darbs pie PIKC VT Audzināšanas darba programmas 2022.-2027.gadiem, īpašu uzmanību veltot izglītojamo labbūtībai 

un sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm mācību procesa nodrošināšanā. 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

11.tabula 

Nr.p.k. Sasniegumi Turpmākās attīstības vajadzības 

1. 2. 3. 

1. Izglītojamā personības izaugsme: 

● Mācību gada sākumā tradicionāli tika īstenoti 

1.kursa audzēkņu adaptācijas pasākumi, kuru 

pamatmērķis ir sekmēt jauno izglītojamo 

savstarpējo iepazīšanos, iepazīšanos ar 

izglītības iestādi un pedagogiem, ar prasībām 

mācību procesa norisē, veidoties kā 

kolektīvam. 

● 62 izglītojamie aktīvi piedalījās PIKC VT 

izglītojamo pašpārvaldes darbā, veidojot 

pasākumus un plānojot dažādas aktivitātes, 

piemēram, Pozitīvo emociju nedēļu un citas. 

● Izglītojamie iesaistās karjeras izglītības 

aktivitātēs, tajā skaitā, sadarbībā ar PIKC VT 

absolventiem un PIKC VT Prezidentu klubu 

(tajā pārstāvēti izglītojamo pašpārvaldes 

prezidenti). 

● Organizētas tikšanās ar potenciālajiem darba 

devējiem un augstskolu pārstāvjiem. 

● Nepieciešams pilnveidot aktivitāšu kopumu, lai detalizētāk iepazītu 

jaunos izglītojamos un izprastu riskus sadarbībai turpmākajā mācību 

procesā. 

● Papildus stiprināt sadarbību tieši ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

● Turpināt organizēt  izglītojamo vecākiem mērķtiecīgas izglītojošas 

aktivitātes audzināšanas jautājumos viņu dalības bērnu izglītības 

procesa aktivizēšanai. 

●  Sadarbībā ar PIKC VT izglītojamo pašpārvaldi attīstīt izglītojamo 

pašiniciatīvas un motivāciju iesaistīties PIKC VT darba plānošanas un 

sasniegto rezultātu izvērtēšanas procesā. 

● Mudināt izglītojamos iesaistīties kultūrizglītības pasākumos, tajā skaitā, 

projekta “Latvijas skolas soma” pasākumos. 

● Attīstīt izglītojamos uzņēmējdarbības kompetences. 

2. Draudzīga izglītības vide ikvienam: 

● Atbalsta personāls un PIKC VT vadība gan 

● Veikt izglītojamo regulāru aptauju par labjūtību, mācoties PIKC VT, 

ņemt vērā izteiktos ieteikumus. 
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klātienē, gan attālināti izmantojot dažādas 

digitālās platformas, sniedza atbalstu gan 

izglītojamiem, gan vecākiem, gan pedagogiem, 

sekmējot spriedzes mazināšanos un stiprinot 

motivāciju izglītojamiem nepamest mācības 

PIKC VT. 

● Tiek nodrošināts darbs atbalsta personālam ar 

grupām, lai nepieļautu mobingu un citas 

aktivitātes izglītojamo psihoemocionālā 

stāvokļa ietekmēšanai. 

● Atbilstoši kritērijiem tiek izvērtēta un atbalstīta 

izglītojamo iesaiste projektā “Pumpurs”. 

● Turpināt atbalsts sniegšanu sadarbībā ar iestādēm un organizācijām, 

tajā skaitā, projektu “Pumpurs”. 

● Turpināt darbu ar izglītojamiem, nepieļaujot emocionālo vai 

psiholoģisko vardarbību. 

 

3. Nacionālās identitātes stiprināšana - Izglītojamie 

piedalījās dažādos pasākumos un interešu izglītības 

aktivitātēs gan klātienē, gan attālināti, apgūstot jaunas 

prasmes un iemaņas, arī piedaloties dažādos konkursos 

un zināšanu pārbaudēs. 

● Turpināt īstenot interešu izglītības programmas, sniedzot izglītojamiem 

iespēju attīstīt daudzveidīgas kompetences. 

● Attīstīt aktivitāšu kopumu izglītojamo piesaistes no diasporas. 

7.   Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde  

(galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

PIKC VT  viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir īstenot kvalitatīvu profesionālo izglītību, piedāvājot izglītojamiem iespēju sevi pierādīt darba 

tirgū, kā jauno profesionāli, kurš apguvis savai kvalifikācijai atbilstošas kompetences. Viens no aspektiem PIKC VT, kā profesionālās izglītības 

kompetences centram, ir izglītojamo prasmju demonstrējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas tiek veidotas no nozares un darba devēju profesionāļiem, tādejādi iegūstot neatkarīgu vērtējumu. 

Kopš 2011.gada PIKC VT katru gadu izpilda profesionālās kompetences kritērijus, kur kā kvalitātes kritērijs ir profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena vidējais vērtējums - 60% no iegūtiem vērtējumiem ir 7 balles un augstāk. 

Pēc profesionālo izglītības programmu struktūras visas Ventspils Tehnikumā piedāvātās programmas varam iedalīt divās daļās - tehniskās jeb 

STEM programmas un individuālo pakalpojumu jeb SOFT programmas. 
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Analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātus tehniskās jeb STEM programmās, var secināt, ka pēdējos trīs mācību gados PIKC 

VT šo programmu grupā kritēriju izpilda pilnībā, tas ir 67.76% , mūsu mērķis turpmāk ir paaugstināt šo rezultātu, kur 75% no iegūtiem 

vērtējumiem ir 7 balles un augstāk.  

Analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātus individuālo pakalpojumu jeb SOFT programmas, var secināt, ka pēdējos trīs 

mācību gados PIKC VT šo programmu grupā kritēriju izpilda  pilnībā un tas ir 95.86 %, mūsu mērķis turpmāk ir noturēt rezultātu esošajā līmenī. 

PKE rezultāti tehniskās jeb STEM programmās 

12.tabula 

Mācību 

gads 

Automehāniķis Elektrotehniķis Datorsistēmu tehniķis Mašīnbūves tehniķis Inženierkomunikāciju 

tehniķis 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018./2019. 18 76.92 13 61.54 19 36.84 18 55.56 9 100 

2019./2020. 21 71.43 10 60 23 34.78 20 85 0 0 

2020./2021. 30 46.67 17 76.47 31 74.19 8 100 0 0 
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PKE rezultāti individuālo pakalpojumu jeb SOFT programmās 

13.tabula 

Mācību gads Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists uz pasažieru 

kuģiem 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 

 Tūrisma informācijas 

konsultants 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7 B 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7 B 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7 B 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7 B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018./2019. 23 100 14 100 22 100 18 83.33 

2019./2020. 12 100 16 100 28 86.43 0 0 

2020./2021. 11 100 20 100 18 88.89 0 0 

 

PIKC VT  izglītojamie katru gadu piedalās Latvijas un starptautiskajos  profesionālās meistarības konkursos un Olimpiādēs. 2020./2021.mācību 

gadā, lai arī mācības pārsvarā notika attālināti, pedagogi motivēja izglītojamos dalībai tajos. Īpaši jāuzsver lieliskie panākumi kvalifikācijas 

“Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamiem, kuri profesionālo meistarību konkursā Latvijā ieguva pirmo vietu un 

2021.gada septembrī pārstāvēja Latviju profesionālās meistarības konkursā “EouroSkill 2021” Austrijā.  
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PIKC VT izglītojamo dalība olimpiādēs un konkursos 2020./2021.mācību gadā   

14.tabula 

Nr.p.k. Gads Pasākuma statuss Pasākums Rezultāts 

1 2 3 4 5 

Vispārējās vidējās izglītības olimpiādes un konkursi 

1.  2021 Pilsētas un novada Latviešu valoda Dalība 

2.  2021 Pilsētas un novada Latviešu valoda Dalība 

3.  2020 Pilsētas un novada Vācu valodas olimpiāde 1.vieta 

4.  2020 Pilsētas un novada Angļu valodas olimpiāde 3. vieta 

5.  2020 Pilsēta Skatuves runas konkurss 3. vieta 

 

Izglītojamo dalība profesionālās meistarības konkursos 2020./2021.mācību gadā 

15.tabula 

Nr.p.k. Gads Pasākuma 

statuss 

Pasākums Rezultāts 

1 2 3 4 5 

Profesionālās meistarības konkursi 

1 2021 Starptautisks Konkurss "Kultūras mantojuma digitalizēšana" 2.vieta 

2 2020 Valsts Samsung skola nākotnei konkurss "Ģimenes digitālās veselības vienošanās 2020" 1.vieta 
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3 2020 Valsts Samsung skola nākotnei konkurss "Ģimenes digitālās veselības vienošanās 2020" Dalība 

4 2020 Valsts Nacionālā profesionālās meistarības konkurss "SkillsLatvia 2020" pusfināls 

nominācijā "Viesu uzņemšana" 

1.vieta 

5 2020 Valsts Nacionālā profesionālās meistarības konkurss "SkillsLatvia 2020" pusfināls 

nominācijā "Restorānu serviss" 

1. vieta 

6 2020 Valsts Nacionālā profesionālās meistarības konkurss "SkillsLatvia 2020" pusfināls 

nominācija "Ēdienu gatavošana" 

1. vieta 

 

 2020./2021.mācību gadā  PIKC VT  ERAF projekta  “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās 

nodarbinātības veicināšanai” īstenoja starptautiskas programmas “Darba prasmes” (Work skills) BTEC 3.līmeņa apmācības 60 audzēkņiem, 

tādejādi gūstot pieredzi starptautiskas programmas īstenošanā un iegūtās prasmes tiks izmantotas izglītības procesā arī turpmāk. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 

2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

2020./2021.mācību gadā, ņemot vērā mācību attālināto mācību procesu, valsts centralizēto eksāmenu kopējie rezultāti ir nedaudz pasliktinājušies 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem mācību gadiem. PIKC VT 12 izglītojamie matemātikā nesasniedza  5% slieksni un līdz ar to šo eksāmenu 

nokārtojuši. Ar šiem izglītojamiem šajā mācību gadā tiek īstenots individuāls darbs, lai nostiprinātu matemātikas zināšanas un izglītojamie varētu 

veiksmīgi nokārtot matemātikas eksāmenu. 

Eksāmenu rezultātu nebūtiskās svārstības liecina, ka izglītojamo zināšanas ir stabilas, 2020./2021.mācību gadā īpaša vērība tika pievērsta 

attālināto konsultāciju organizēšanai pirms centralizēto eksāmenu norises, mācību procesā katrs izglītojamais varēja izmantot piekļuve PROF 

līmenī digitālajai platformai www.uzdevumi.lv, kur ir iespējams atkārtot iepriekšējo gadu centralizētā eksāmena uzdevumus un identificēt savu 

zināšanu līmeni. 

Valsts centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā PIKC VT ir par 3.1 %  ( 66.6%/ 63.5%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais 

vērtējums, kas liecina, ka PIKC VT izglītojamie zināšanas līmenī  ir konkurētspējīgi Latvijas mērogā, 52 izglītojamie ieguva B2 līmeni angļu 

valodā.  
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Valsts centralizētā eksāmena rezulāts krievu valodā PIKC VT ir par 2.6% ( 76.4%//73.8%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, 

kas liecina, ka PIKC VT izglītojamie zināšanas līmenī  ir konkurētspējīgi Latvijas mērogā, 16 jeb 64% izglītojamie no 25  kārtotājiem  ieguva B2 

līmeni krievu valodā. 

Valsts centralizētā eksāmena rezulāts latviešu valodā PIKC VT ir par 9.7% ( 51,2%//41,5%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais 

vērtējums, kas liecina, ka PIKC VT izglītojamie zināšanas līmenī  ir konkurētspējīgi Latvijas mērogā, bet lai stiprinātu latviešu valodas prasmes, 

īpaši izglītojamiem no mazākumtautību skolām, esam profesionālās vidējās izglītības programmā iestrādājuši izlīdzinošo kursu. 

Valsts centralizētā eksāmena rezulāts matemātikā PIKC VT ir par 19.4% ( 36.1%//16.7%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, 

kas kā vienu no darbības prioritāti PIKC VT nosaka stiprināt izglītojamo zināšanas matemātikā, tāpēc ir paredzēts profesionālās vidējās izglītības 

programmās iestrādāt izlīdzinošo kursu, kā arī piedāvāt izglītojamiem individuālās konsultācijas.  

 

16.tabula 

Nr.p.k. Mācību gads Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Krievu valoda 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums

% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2018./2019. 128 55.8 138 38.2 139 15 12 69.6 

2 2019./2020. 115 63.9 144 43.2 148 18.3 34 76.8 

3 2020./2021. 132 63.5 155 41.5 160 16.7 25 73.8 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

Ļoti būtiska nozīme kvalitatīva izglītības procesa organizēšanā ir pedagogu profesionālajai sagatavotībai atbilstoši mūsdienu darba tirgus un 

nozaru vajadzībām, tāpēc PIKC VT īpaši tiek atbalstīta pedagog un pedagoģisko darbinieku teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 

pilnveidošana.  2020./2021.mācību gadā 47 pedagogi ir apmeklējuši seminārus vai kursus, kopā iesniedzot 261 apliecību vai sertifikātu par 

iegūtajām zināšanām un kompetencēm.  



46 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 17.tabula 

2020./2021.mācību gadā pedagogu skaits izglītības iestādē  67 

2020./2021.mācību gadā profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits izglītības iestādē 

  35 

2020./2021.mācību gadā profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences 

pilnveidē 

 29 

2020./2021.mācību gadā ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

2020./2021.mācību gadā pedagogu profesionālajā pilnveidē PIKC VT no 

valsts budžeta  un Eiropas sociālā fonda projektu līdzekļiem ir izlietojis  

finansējumu 11825,96 eur apmērā. 

Savukārt, 2021./2022.mācību gadā pedagogu profesionālajā pilnveidē PIKC 

VT no valsts budžeta  un Eiropas sociālā fonda projektu līdzekļiem ir izlietojis  

finansējumu 12185 eur apmērā. 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 18.tabula 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Absolventi kopā - 160 

Mācības uzsākuši - 250 

1. Elektrotehniķis- uzsāka 22, absolvēja 15. 

2. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists- uzsāka 26, absolvēja 11. 

3. Apkalpošana uz kuģiem - uzsāka 37, absolvēja 20; 

4. Mašīnbūves tehniķis - uzsāka 19, absolvēja 8; 

5. Automehāniķis - uzsāka 29, absolvēja 29; 

6. Tūrisma informācijas konsultants - uzsāka 24, absolvēja 18; 

7. Viesnīcu pakalpojumu speciālists - uzsāka 26, absolvēja 18; 
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8. Datorsistēmu tehniķis - uzsāka 36, absolvēja 31.; 

9. Grāmatvedis - uzsāka 10, absolvēja 10. 

Detalizēti ir vērtēti apstākļi mācību pārtraukšanai, īpaši būtiski tieši attālināto mācību 

process, diemžēl, ietekmēja izglītojamo motivāciju mācīties. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Mācības uzsāka 16 izglītojamie kvalifikācijā -  Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG/141). 

2021./2022.mācību gada sākumā mācības absolvēja 16 izglītojamie  

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 

 19.tabula 

Plāni/shēmas/programmas, kas 

izmantotas profesionālās 

izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu 

pieejamība, piemēram, dienesta 

viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, 

stipendijas, vides pieejamība 

u.tml.) 

PIKC VT īsteno profesionālās vidējās izglītības apguvi, diferencējot mācību metodes atbilstoši izglītojamo 

iepriekšējām zināšanā (adaptācijas mēnesī tiek veikta zināšanu diagnostiku latviešu valodā un matemātikā). 

Izglītojamiem ir pieejams konsultācijas klātienē, attālināti, kā arī individuālās konsultācijas projektā 

“Pumpurs”. 

Zināšanu nostiprināšanai visiem PIKC VT izglītojamiem ir PROF piekļuve platformai www.uzdevumi.lv, ir 

pieejams internets (izveidotas brīvpiekļuves darba stacijas), tiek nodrošināta kopēšanas un printēšanas 

iespēja. Attālinātajā mācību procesā izglītojamiem lietošanā izsniegti vairāk kā 75 portatīvie datori vai 

planšetes, dienesta viesnīcā pieejams interneta pieslēgums visās istabiņās un nepieciešamības gadījumā 

iespēja izmantot mācību klasi, kas aprīkota ar datoriem. 

PIKC VT mācību telpas un dienesta viesnīca ir pielāgota izglītojamiem ar kustību traucējumiem, par ko jau 

pirms ēku nodošanas ekspluatācijā tika saņemts invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” eksperta 

atzinums. 

Katru mēnesi izglītojamie saņem stipendiju, kuru apmēru  nosaka atbilstoši izglītojamo sekmības līmenim 

un mācību stundu apmeklējumam.  

Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi saņem paaugstinātu ikmēneša stipendiju 

30,00 EUR apmērā, sākot no pirmā mācību mēneša, kā arī atlaides dzīvošanai dienesta viesnīcā. 
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8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība  

(rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.mācību gadu, ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.mācību gadu) 

 20.tabula 

Profesionālās izglītības absolventu proporcija, kuri nonākuši 

darba tirgū 1 gada laikā 

2020./2021. mācību gadā no 160 absoventiem darba tirgū ir iesaistījušies 

104, kas ir 65% no kopējā absolventu skaita. 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri strādā nozarē 

un to procentuālā attiecība pret nodarbinātajiem absolventiem 

1 gada salīdzinājumā 

 Nozarē strādā 56 absolventi no 104 jeb 54% no nodarbinātiem absolventiem.  

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri turpina mācības 

nozarē (t.sk. augstākās izglītības pakāpē) 

 Turpina mācības 22 absolventi jeb 14% no kopējā absolventu skaita. 

8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā  

(rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.mācību gadu, ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.mācību gadu) 

 21.tabula 

Profesionālās izglītības programmu 

absolventu skaits, kuri strādā 

izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 

(informācija iegūta, izmantojot 10% 

absolventu aptaujas rezultātus) 

 104 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 

gada laikā pēc profesionālās izglītības 

programmas beigšanas ar iegūto izglītības 

kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

Aptaujas veidlapa izsūtīta visiem Ventspils Tehnikuma absolventiem, no kuriem atbildēja 23 

izglītojamie, aptauja parāda, ka  augstu tiek novērtētas PIKC VT apgūtās profesionālās  

prasmes un kompetences. 

Papildus informācija par izglītojamo apmierinātību ar saņemtās izglītības kvalitāti, tiek iegūta 

pasākumos un diskusijās tiekoties ar absolventiem, kā arī uzklausot absolventus kopīgi 
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īstenojot marketinga aktivitātes, apmeklējot prakses un DVB mācību vietas, kurās strādā PIKC 

VT absolventi. 

Darba devēju apmierinātība ar programmu 

absolventiem kopumā (fokusgrupu 

diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

Informāciju par apmierinātību ar PIKC VT absolventu sagatavotības līmeni iegūta: 

● Aptaujājot darba devējus, piemēram, šogad aptauja izsūtīta 25 uzņēmējiem, kur atbildi 

sniedza 10 darba devēji, kuri  atzinīgi novērtē absolventu – jauno darbinieku attieksmi, 

zināšanas, prasmes, kompetences. 

● Konventa sanāksmē tika detalizēti diskutēts par pozitīvajām un negatīvajām pieredzēm 

izglītojamo sagatavošanas procesā un nepieciešamību detalizēti vērtēt nepieciešamo 

kompetenču stiprināšanu. 

● Ļoti detalizēti izglītojamo zināšanas un prasmes tiek pārrunātas ar profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu komisijām, saņemot ieteikumus tālākai rīcībai. 

● Papildus informācija jau profesionālās izglītības kopējā kontekstā tiek iegūta tikšanās ar 

nozaru asociācijām laikā. 

8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā 

(rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.mācību gadā ) 

22.tabula 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, kas 

iekļauti riska grupās (PMP, citas riska grupas, 

ar kurām strādā izglītības iestāde) 

2021./2022.mācību gadā grupu audzinātājas ir veikušas detalizētu izpēti par audzēkņu 

potenciālo nokļūšanu riska grupā, ņemot vērā resursu pieejamību ģimenēs, kā arī motivāciju 

kvalitatīvi iekļauties mācību procesā. Tika saņemti 132 izglītojamo iesniegumi ar lūgumu 

saņemt atbalstu no projekta “Pumpurs”, no kuriem tika atbalstīti 32 iesniegumi. Attālinātā 

mācību procesa laikā atbalsta personāls pastiprināti sekoja līdzi attiecībā uz izglītojamo 

uzvedības izmaiņām un izmaiņām motivācijā iekļauties mācību procesā. Diemžēl, šajā 

mācību gadā kā iepriekš nepieredzēta riska grupa ir izglītojamie, kuru ģimenes neatbalsta 

valdības un mediķu ieteikto vakcinēšanos, rezultātā, mācības PIKC VT ir pametuši 

nepilngadīgie izglītojamie, kuru vecāki lemj par labu mācībām tālmācībā. 
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Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 

vecumu un dzimumu (absolventu skaits no 

riska grupām, citi panākumi) 

 Šobrīd informācija vēl tiek apkopota un vērtēta. 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū 

(rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.mācību gadā ) 

23.tabula 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās izglītības 

piedāvājuma aktualizēšanai nākotnes darba tirgus 

vajadzībām (anketēšana, fokusgrupu diskusija, 

konvents u.tml.) 

● Dalība Ventspils valstspilsētas Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā. 

● Veikts pētījums par ostu uzņēmumu darbaspēka un kompetenču 

nepieciešamību. 

● Fokusgrupu diskusijas nozaru ekspertu padomēs. 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, lai 

nodrošinātu ieinteresētās puses ar visjaunāko 

informāciju par nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(piemēram, darbs, kurš tiek veikts ieinteresēto pušu 

informēšanai, sadarbība ar LDDK, nozaru 

organizācijām u.tml.) 

1. Kurzemes plānošanas reģiona veiktā segmentēšana pa nozarēm. 

2. Informācijas apmaiņa ar EPALE. 

3. Sadarbība ar LDDK. 

4. Esošo un potenciālo sadarbības partneru informēšana, izmantojot kontus 

sociālajos tīklos, mājas lapu un plašsaziņas līdzekļus. 

5. PIKC VT vadības un nozaru vadošo pedagogu sadarbība ar Nozares ekspertu 

padomēm un nozaru asociācijām. 

6. Starptautiskās sadarbības projektu ietvaros veiktie pētījumi un līdzdalība 

profesionālās izglītības un uzņēmēju tīklā Xarxa. 

7. Tikšanās un saziņa ar darba devējiem. 

 


