
METODISKAIS CENTRS



Viena no būtiskākajām izglītības procesa sastāvdaļām ir kvalitatīvs metodiskais darbs izglītības

iestādē, pilnveidojot piedāvāto izglītības programmu kvalitāti un piedāvājumu, kā arī sekmējot

pedagogu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu attīstību un kvalitāti. Papildus uzmanība tiek

pievērsta pedagogu darba jaunradei un iespējai demonstrēt radošumu un inovācijas ikdienas mācību

procesā. Pieredzes apmaiņa, sava darba pašanalīze, labās prakses piemēru popularizēšana – tas viss

ir priekšnoteikums radošam darbam ar jauniešiem un izglītības procesa ilgtspējai.



METODISKĀ CENTRA UZDEVUMI

Normatīvo dokumentu pilnveide

Metodiskā darba īstenošana un attīstības plānošana

•Metodiskā darba vadība

•izglītības programmu pilnveide

•Priekšlikumu izstrādāšana tālākizglītības programmām

•Metodisko materiālu izstrāde

•PKE sagatavošana un norises organizēšana

•Mācību nodarbību sarakstu sagatavošana

•Konferenču, semināru, citu izglītības aktivitāšu organizēšana

Ventspils Tehnikuma pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana

•Veicināt vienotu prasību ievērošanu, mācību priekšmetu tematisko plānu pārbaude, 
hospitēšanas plānu izstrāde, pedagogu pašvērtējuma ziņojumu izvērtēšana.

Atbalsts Ventspils Tehnikuma vadošo pedagogu darbā

•Konsultāciju un lēmumu izpildes nodrošināšana



VENTSPILS TEHNIKUMA 
METODISKĀ DARBA 

VIRSVADĪBĀ



METODISKĀ DARBA JOMAS

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Mašīnzinības)

Līdzatbildība metodiskā darba veikšanā

• Daugavpils tehnikums

• Valmieras Tehnikums

• Rīgas Valsts Tehnikums

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Līdzatbildība metodiskā darba veikšanā

• VSIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums

• Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums



VIRSVADĪBA METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ
Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Mašīnzinības)

Profesionālās kvalifikācija atbilstoši NKS

-Mašīnbūves tehniķis

-Virpotājs

-Frēzētājs

-Atslēdznieks

-Montāžas darbu atslēdznieks

-Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju: 

Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši NKS

-Viesmīlības pakalpojumu speciālists

-Viesnīcas istabenis

-Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

-Viesmīlis

-Vīnzinis*

-Bārmenis* 

*Nepieciešama iepriekš iegūta kvalifikāciju ’’Viesmīlis’’ vai 1-2 gadu pieredze, strādājot nozares 
uzņēmumā.



LĪDZATBILDĪBA METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Metālapstrāde)

Profesionālās kvalifikācija atbilstoši NKS

-Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

-Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators 

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Metālapstrāde)

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši NKS

-Rokas lokmetinātājs (MMA)

-Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē(MAG)

-Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

-Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

-Gāzmetinātājs (OAW) 

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Mehatronika)

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši NKS

-Mehatronisku sistēmu tehniķis



LĪDZATBILDĪBA METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ
Inženierzinātnes un tehnoloģijas 

Profesionālās kvalifikācija atbilstoši NKS

-Elektrotehniķis ar specializācijām: Atjaunojamās enerģētikas tehniķis, Rūpnīcu           
elektroiekārtu tehniķis, Elektrisko tīklu tehniķis, Elektromontāžas tehniķis

-Kuģa elektriķis

-Elektromontieris ar specializācijām: Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris, 
Elektroatslēdznieks

-Elektroiekārtu montētājs 

Tūrisma pakalpojumi, viesnīcu un restorānu 
pakalpojumi

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši NKS

-Tūrisma pakalpojumu konsultants

-Konditors

-Konditora palīgs

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši NKS

-Pavārs ar specializācijām:

Restorāna pavārs 

Kuģa pavārs

-Pavāra palīgs

-Virtuves darbinieks



1

•Organizēt metodiskā darba grupas  un kā līdzatbildīgajai izglītības iestādei piedalīties citu izglītības iestāžu virsvadīto metodiskā darba grupu 
sanāksmēs profesionālās izglītības programmu satura izstrādei, aktualizēšanai, kvalitātes pilnveidei un vispārējās izglītības satura pielāgošanai un 
integrēšanai.

2
•Organizēt un vadīt metodiskā darba grupas un kā līdzatbildīgajai izglītības iestādei  piedalīties citu izglītības iestāžu virsvadītajās metodiskā darba 
grupās par profesionālās izglītības programmu īstenošanu.

3
•Izstrādāt vai aktualizēt profesionālās izglītības programmu paraugus īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā (tajā skaitā darba vidē balstītājās 
mācībās), profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās pilnveides izglītībā, nosakot.

4
•Izstrādāt jaunas profesionālās izglītības programmas vai profesionālo kompetenču moduļus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts vai 
reģionālajā mērogā.

5
•Izstrādāt metodiskos materiālus profesionālās izglītības programmu īstenošanai (mācību metožu izvēle, teorijas un prakses saikne, pielāgošana 
darba vidē balstītām. mācībām)

6
•Sadarbība ar Valsts izglītības satura centru par veicamajām būtiskām izmaiņām profesionālās izglītības saturā un sniegt Izglītības un zinātnes 
ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentam priekšlikumus par nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām.

7

•Nodrošināt izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases profesionālās izglītības 
kompetences centru darbnīcās (ar nozares pārstāvju piedalīšanos) un laboratorijās profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmas 
attiecīgajā metodiskajā jomā, pedagogiem, kā arī citiem interesentiem (citu izglītības iestāžu izglītojamie, nozares uzņēmumu darbinieki, u.c.).

METODISKĀ DARBA UZDEVUMI



METODISKĀS JOMAS 
KOORDINATORI



METODISKĀS JOMAS KOORDINATORI
Vārds, uzvārds Joma Priekšmets Vecumposms

Gunita Jansone Valodu Latviešu valoda un literatūra vidusskola

Odarka Kukite Valodu Svešvaloda (angļu, franču, krievu) vidusskola

Solvita Ērciņa Sociālā un pilsoniskā Sociālās un pilsoniskās prasmes, ekonomika vidusskola

Baiba Šulca Matemātikas Matemātika vidusskola

Sanita Ziemele
Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

māksla
Telpu noformēšana un floristika vidusskola

Sandra Kalniņa Dabaszinātņu Dabaszinības, ķīmija vidusskola

Māra Kalneja Tehnoloģiju Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas vidusskola

Ivita Zaķe Veselības un fiziskās aktivitātes Sports vidusskola

Daiva Vanaga Iekļaujošā izglītība Psihologs vidusskola

Rita Zingberga Plašāka skolēna izglītības pieredze Karjeras konsultants vidusskola

Māra Kalneja Izglītības tehnoloģiju mentors Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas vidusskola



METODISKĀS JOMAS 
KOORDINATORA UZDEVUMI

Koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ 
pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē

Pārzināt jaunākos mācību un metodiskos 
līdzekļus un citus resursus mācību jomā

Piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura 
īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību 
apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi 
saistītu jautājumu plānošanā.

Atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas 
izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā
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METODISKĀ CENTRA 
ATBALSTS



METODISKĀ CENTRA ATBALSTS

MOODLE

•Dokumenti

•Instrukcijas

•Izglītības programmas

•Mācību plāni

•Mācību stundu modeļi

•Mācību saturs

ROKASGRĀMATA 
JAUNAJAM 

SKOLOTĀJAM

•Kontakti

•Skolas himna

•Skolas misija

•Skolas vērtības

•Izglītības piedāvājums

•Svarīgi dokumenti

•Ja rodas jautājumi

JAUNO DARBINIEKU 
ATBALSTA KĀRTĪBA

•Jauno darbinieku atbalsta 
programmas mērķi

•Jauno darbinieku atbalsta 
komanda

•Jaunā darbinieka atbalsta 

kārtība

•Jaunā darbinieka atbalsta 
personas pienākumi

•Profesionālā pilnveide

•Jaunā darbinieka 
ievadapmācības

•Īstenotās aktivitātes


