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SKOLAS SIMBOLI: HIMNA UN KAROGS

• 2018.gadā Ventspils Tehnikums ieguma savu himnu «Mēs esam», kuras vārdu autors ir 

dzejnieks G.Račs un komponists T.Kleins.

• Savukārt 2021.gadā skola ieguva jaunu karogu.



SKOLAS HIMNA

https://fb.watch/9EmEsqBwUn/

MĒS ESAM

Mēs esam, kas esam, un paliksim vienmēr

Ne visi mūs mīlēs un sapratīs

Ar kājām uz zemes, ar skatienu tālē

Ar sapņiem un cerībām debesīs

Ir katram no mums kāda taisnība sava

Un laimīte maza, ko cits nevar gūt

Mēs esam, kas esam, un paliksim vienmēr

Bet citi, ja vēlas, var citādi būt

Jo tāda ir pasaule, tādi mēs esam

Viens otram vislabākie, tādi, kas jūt

Jo tāda ir pasaule un mēs viņu nesam

Un savādāk nevar, nevar, nevar būt!

Visgrūtākie ceļi ved vienmēr uz augšu

Visskaistākās durvis vienmēr ir ciet

Bet mēs esam tie, kas tās durvis vērs 
vaļā

Ir laiks pielikt soli un tālā iet

https://fb.watch/9EmEsqBwUn/


SKOLAS MISIJA

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas nodrošina 
profesionālu mācību vidi, lai veidotu mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas 
personības ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu 
tautsaimniecības nozaru attīstībai.                                       

SKOLAS VĪZIJA
Profesionālās izglītības kompetences centrs «Ventspils 

Tehnikums» ir starptautiski atpazīstams ekselences 
centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un radošumā 

balstītas profesionālās izglītības, mūžizglītības un 
tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs.



SKOLAS VĒRTĪBAS

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.



SKOLAS VĒRTĪBAS

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.



SKOLAS VĒRTĪBAS

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. 



IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS

Ventspils Tehnikumā tiek piedāvāta iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas vairākās tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs:

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)

Būvniecības nozare

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozare

Enerģētikas nozare

Tūrisma nozare 



SVARĪGI DOKUMENTI

SKOLAS KONTEKSTĀ

• Ventspils Tehnikuma nolikums

https://www.ventspilstehnikums.lv/wp-content/uploads/2021/04/01-08.01-01-VT-
nolikums.pdf

• Ventspils Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi

https://www.ventspilstehnikums.lv/wp-content/uploads/2021/04/01-08.02-
11_ieksejas-kartibas-noteik.pdf

• Mācīšanās sasniegumu vērtēšanas kārtība, mykoob aizpildīšana un citi 
metodiskie norādījumi

https://moodle.ventspilstehnikums.lv/course/view.php?id=202

• Svarīgākie notikumi un pasākumi- ik mēnesi elektroniskajā žurnālā

https://school.mykoob.lv/?messagingWeb

https://www.ventspilstehnikums.lv/wp-content/uploads/2021/04/01-08.01-01-VT-nolikums.pdf
https://www.ventspilstehnikums.lv/wp-content/uploads/2021/04/01-08.02-11_ieksejas-kartibas-noteik.pdf
https://moodle.ventspilstehnikums.lv/course/view.php?id=202
https://school.mykoob.lv/?messagingWeb


SVARĪGI DOKUMENTI

VALSTS KONTEKSTĀ

Profesionālās izglītības programmas

https://www.visc.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-programmas

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena darbi

https://www.visc.gov.lv/lv/parbaudes-darbi

Vispārējās vidējās izglītības standarts

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/3/valdiba-apstiprinats-visparejas-videjas-
izglitibas-standarts

Skola 2030 mācību resursu krātuve vispārizglītojošajos priekšmetos

https://www.skola2030.lv/lv

https://www.visc.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-programmas
https://www.visc.gov.lv/lv/parbaudes-darbi
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/3/valdiba-apstiprinats-visparejas-videjas-izglitibas-standarts
https://www.skola2030.lv/lv


JA RODAS JAUTĀJUMI…

Direktores vietnieki (I.Burceva, A.Gārbena) – 128.kab.

Nodarbību saraksts (K.Paškevica)– 128.kab.

Metodiskais centrs - 127.kab.

Sekretāre lietvede – 222.kab.

Grāmatvedība – 4.stāvā


