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SAISTĪBU ATRUNA 
Šis dokuments – “PIKC Ventspils Tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2021. - 2027. gadam” – ir sagatavots 
saskaņā ar PIKC Ventspils Tehnikuma pasūtījumu. Stratēģijas dokumentu laika posmā no 2020. gada decembra 
līdz 2021.gada martam ir izstrādājis SIA “Dynamic University”. 

Informācijas apkopojums, situācijas izvērtējums un secinājumi, kas minēti šajā dokumentā, ir balstīti uz 
dokumentāciju un sekundāro datu izpēti, kā arī darba grupās iegūto informāciju. Par minēto dokumentu, datu, 
informācijas un paziņojumu precizitāti, pilnību un atbilstību dokumentu oriģināliem, ir atbildīgi attiecīgās informācijas 
sniedzēji, un SIA „Dynamic University” nesniedz garantijas vai saistības šajā sakarā. SIA „Dynamic University” 
neatbild par sekām, kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā daļas izmantošanas.  

Pasūtītājs: PIKC Ventspils Tehnikums 

Izpildītājs: Dynamic University, SIA  

Pamatojums: 2020. gada 16. decembrī noslēgtais pakalpojuma līgums Nr. 1-26.01/2020/69 

Izstrādes periods: 2020. gada decembris – 2021. gada marts 
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SAĪSINĀJUMI  
SAĪSINĀJUMS ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS 

1 2 

EM Ekonomikas ministrija 

ES Eiropas Savienība 

IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

LDDK Latvijas Darba devēju konfederācijas 

LIKTA Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija 

LJA Latvijas Jūras administrācija 

LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

LVRA Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija 

MASOC Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 

PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

STEAM integrēta pieeja starp zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas, 
matemātikas, humanitārās zinātnes un ekoloģiskās apziņas disciplīnām (no 
angļu valodas – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

STEM integrēta pieeja starp zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas, 
humanitārās zinātnes un ekoloģiskās apziņas disciplīnām (no angļu valodas – 
Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

VT Ventspils Tehnikums 
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1. IEVADS 
21.gadsimta izglītības telpu raksturo globalizācijas un tehnoloģiju attīstības rosinātās pārmaiņas, kā arī ar nākotni 
saistīta arvien pieaugoša nepastāvība un sarežģītība. Izglītības jomas digitalizācija ir viens no būtiskiem 
elementiem, lai veidotu zināšanu sabiedrību, nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi izglītības pakalpojumiem dažādām 
iedzīvotāju grupām, kā arī veicinātu to iekļaušanu zināšanu sabiedrībā un atbalstītu arvien pieaugošās cilvēku 
mobilitātes tendences.1  

Balstoties uz globālo un Latvijai aktuālo tendenču analīzi, ir izstrādāta PIKC Ventspils Tehnikuma attīstības un 
investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Stratēģija). Stratēģija ir attīstības plānošanas dokuments, kas 
nosaka vidēja termiņa ietvaru izglītības iestādes attīstībai. Stratēģijas ietvaros definēta PIKC Ventspils Tehnikuma 
vīzija, vērtības, stratēģiskie mērķi, veikts esošās situācijas raksturojums, apzināti nepieciešami ieguldījumi un 
izstrādāts attīstības rīcības plāns. 

Stratēģiskās attīstības ietvara izstrādē tiek ņemti vērā attiecīgie Eiropas, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa 
attīstības plānošanas dokumenti, kas tieši un pastarpināti attiecināmi uz izglītības nozari. Definējot Ventspils 
Tehnikuma stratēģisko attīstību periodā no 2021. līdz 2027. gadam, tiek ievērota stratēģiskās plānošanas 
komponenšu hierarhija. 

1.tabula: PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības plānošanas ietvars. 

DOKUMENTS 
DOKUMENTA 

MĒRĶIS 
IETEKME UZ VT ATTĪSTĪBU 

1 2 3 

STARPTAUTISKA LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

ANO rezolūcija 
"Ilgtspējīgas 

attīstības 
programma 

2030. gadam" 

Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu rezolūcija 
integrēšanai ANO 
dalībvalstu 
nacionālajos attīstības 
plānos. 

§ Ilgtspējīgas attīstības mērķis "Nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu 
un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas 
visiem" paredz vienlīdzīgu pieeju kvalitatīvai augstākajai 
izglītībai neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālā stāvokļa. 
Profesionālajai izglītībai ir jāsniedz darba veikšanai un 
uzņēmējdarbībai piemērotas prasmes kā jauniešiem, tā 
pieaugušajiem un jāveicina izpratne par ilgtspējīgu 
attīstību. 

Eiropas 

Komisijas 
stratēģiskie 
uzstādījumi 

vienotas 
Eiropas 

izglītības telpas 
veidošanā 

Tiek īstenotas 
iniciatīvas ar mērķi 
uzlabot izglītības 
kvalitāti, īpaši 
akcentējot 
pamatprasmes un 
digitālās prasmes, 
veicināt iekļaujošu 
izglītību un uzlabot 
skolu sniegumu, caur 
to stiprinot izpratni par 
klimata pārmaiņām un 
ilgtspēju, attīstot videi 
draudzīgu 
infrastruktūru, atbalstot 
skolotāju profesiju, 
turpinot ieviest Eiropas 
universitātes un 

Eiropas Komisijas stratēģiskie uzstādījumi vienotas Eiropas 
izglītības telpas veidošanā: 
§ Studijas un mācības ārzemēs kļūst par ierastu praksi; 
§ Skolu un augstskolu diplomi tiek atzīti visā ES; 
§ Divu valodu prasme papildus dzimtajai valodai kļūst par 

normu; 
§ Visiem pieejama augstākā izglītība – neatkarīgi no 

sociālekonomiskajiem apstākļiem. 
§ Eiropas pilsoņiem eiropieša identitātes apziņa, kā arī 

Eiropas kultūras mantojuma un tā daudzveidības apziņa 
Komisijas pirmo pasākumu kopums vērsts uz: 

§ Kompetences mācībām mūža garumā; 
§ Digitālajām prasmēm; 
§ Kopīgām izglītības vērtībām un iekļaujošu izglītību. 

Komisijas otro pasākumu kopums uzsver izglītības, jaunatnes un 
kultūras nozīmi Eiropas nākotnes veidošanā un vērsts uz: 

§ Programmas Erasmus+ stiprināšanu; 

 
1 Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Pieejams: 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-_2021-27.pdf  



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 5 

DOKUMENTS 
DOKUMENTA 

MĒRĶIS 
IETEKME UZ VT ATTĪSTĪBU 

1 2 3 
veicinot izglītības 
pēctecību. 

§ Atbalsts struktūras Eiropas sabiedrība izglītības 
politikas jomā stiprināšanā; 

§ Atbalss dalībvalstu reformām Eiropas semestra 
ietvaros; 

§ Eiropas līdzekļu mērķtiecīgāku izmantošanu; 
§ Eiropas universitāšu dibināšana; 
§ Eiropas studentu kartes izveide; 
§ Agrīna pirmsskolas izglītība un aprūpe; 
§ Valodu apguve. 

"Ceļā uz 
ilgtspējīgu 

Eiropu līdz 2030. 
gadam" 

Pārskats par ES 
progresu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu 
īstenošanā un 
aktualitātes 
nākamajam 
plānošanas periodam. 

§ Izglītības iestāžu attīstības mērķi un darbība ir jāsaista ar 
ilgtspējas attīstības mērķiem, kas ietver gan "zaļu" 
resursu izmantošanu, gan digitālo kompetenču apguvi. 

Eiropas Prasmju 
programma 

(2020) 

ES programma 
apvienotam darbam ar 
dalībvalstīm, lai 
uzlabotu prasmes, t.sk. 
kvalifikācijas celšanu 
un pārkvalifikācijas 
iespējas. 

§ Profesionālās izglītības modernizācija, atbalstot pāreju uz zaļo 
un digitālo ekonomiku. 

§ Profesionālā izglītība, kas nodrošina ar nākotnē un darba 
tirgū pieprasītām kompetencēm, starp kurām primāri izceļas 
digitālās prasmes un izpratne par ilgtspēju. 

§ Jānodrošina piekļuve digitālajiem rīkiem un tehnoloģijām, 
kas nodrošina apmācību pieejamību un efektivitāti.  

§ Stiprināt profesionālo izglītību kā būtisku mūžizglītības 
komponenti. 

§ Veicināt starptautiskas sadarbības profesionālās izglītības 
jomā. 

Programma 

"Digitālā Eiropa" 
(2020) 

ES programma Eiropas 
sabiedrības un 
ekonomikas digitālās 
pārveides atbalstam.  

§ Digitālā transformācija pieprasa padziļinātu digitālo prasmju 
izmantošanu, tāpēc profesionālās izglītības iestādēm ir 
jāiesaistās digitālo prasmju attīstīšanā izglītojamajiem, 
uzņēmējiem, darbaspēkam. 

§ Programma paredz stiprināt digitālās inovācijas centru tīklu, 
caur kuru tiks nodrošināta pieeja modernām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu ekonomikas nozaru atbalstīšanu ar darbību un 
pakalpojumu digitalizāciju. 

Osnabrikas 
deklarācija 

Kopenhāgenas 
process, kura ietvaros 
noteiktos laika posmos 
notiek vienošanās par 
kopējām profesionālās 
izglītības prioritātēm 
Eiropā.  

§ Profesionālās izglītības iestādes kā inovāciju veicinātājas un 
zaļās, digitālās un ilgtspējīgas izaugsmes pamats. 

§ 4 Prioritātes: 
1. Noturība un izcilība – nodrošinot kvalitāti, 

iekļaušanu un elastīgumu; 
2. Mūžizglītības kultūras izveide – tālākizglītības un 

digitalizācijas nozīme; 
3. Ilgtspējība – zaļā saite profesionālajā izglītībā; 
4. Eiropas izglītības telpa un profesionālās izglītības 

starptautiskā dimensija. 

NACIONĀLA LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Latvijas 

nacionālo 
reformu 

programma "ES 
2020" 

Nacionāla līmeņa 
pasākumu plāns 
stratēģijas "Eiropa 
2020" mērķu 
sasniegšanai. 

§ Profesionālajā izglītībā veicamo pasākumu kopums ietver 
izglītības iestāžu optimizāciju un diferenciāciju, 
materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 
modernizēšanu un izglītības kvalitātes uzlabošanu, 
sadarbības stiprināšanu ar nozaru sociālajiem partneriem, 
kultūrizglītības kompetences centru izveidi. 



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 6 

DOKUMENTS 
DOKUMENTA 

MĒRĶIS 
IETEKME UZ VT ATTĪSTĪBU 

1 2 3 
stratēģijas 
īstenošanai 

Latvijas 
ilgtspējīgas 
attīstības 

stratēģija līdz 
2030. gadam 

Nacionālā līmenī 
hierarhiski augstākais 
attīstības plānošanas 
dokuments, kas 
nosaka Latvijas 
ilgtermiņa attīstības 
redzējumu; galvenais 
plānošanas 
dokuments, kas iezīmē 
integrētu skatījumu 
valsts teritorijas 
līdzsvarotai un 
ilgtspējīgai attīstībai. 

§ Nepieciešama paradigmas maiņa izglītībā - pāreja uz 
pieejamu, efektīvu un elastīgu profesionālās izglītības 
sistēmu, kurā izglītības iestāde apzinās līdzatbildību 
kvalitatīvas, darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības 
nodrošināšanā un tautsaimniecības attīstībā. 

§ Jāveido profesionālās izglītības iestāžu sistemātiska 
sadarbība ar augstskolām, gan veidojot mācību saturu, gan 
sekmējot skolotāju kompetences uzlabošanu. 

§ Izglītības iestādēm ir jākļūst par sociālā tīklojuma centriem, 
kuru pārvaldībā iesaistās un sadarbojas vecāki, mācībspēki, 
izglītojamie, uzņēmēji, profesionālo un nozaru asociāciju 
pārstāvji. 

§ Profesionālajām programmām ir jāsniedz zināšanas arī par 
izvēlētajai specialitātei radniecīgām profesijām. 

§ Profesionālās izglītības iestādes var izmantot iespēju attīstīt 
pieaugušo apmācību kā stabilu un sabiedrībai 
nepieciešamu darbības virzienu, īpaši veicinot jauniešu 
prasmes saskatīt nepieciešamību pēc izglītošanās visa mūža 
garumā. 

§ Profesionālās izglītības iestādēm ir ne tikai jāsagatavo 
jaunieši kā darba ņēmēji, bet arī jāorientē viņi uz uzņēmēja 
karjeras veidošanas iespējām. 

Latvijas 
Nacionālais 

attīstības plāns 
2021.-2027. 

gadam 

Nacionālais attīstības 
plāns 2021.–2027. 
gadam ir galvenais 
valsts vidēja termiņa 
attīstības plānošanas 
dokuments Latvijā. 

§ Nepieciešamās izmaiņas profesionālajā izglītībā ir: 
pedagogu ataudzes veidošana un profesionālās 
kvalifikācijas pilnveide, profesionālās izglītības prestiža 
stiprināšana, profesionālās izglītības iestāžu kā izcilības un 
inovāciju centru veidošana, izglītības kvalitātes 
uzlabošana, studiju vides modernizācija un digitalizācija, 
sadarbība ar darba devējiem, pieaugušo izglītības 
piedāvājuma pilnveide.  

§ Izglītības iestādēm ir jānostiprina jauno tehnoloģiju 
ieviešana un studiju procesā jāattīsta digitālās prasmes un 
STEM/STEAM kompetences. 

§ Tehnoloģijas un digitalizācija sniedz iespējas jaunu 
nodarbinātības veidu attīstībai, piesaistot un noturot 
kvalificētus absolventus darba tirgum. 

Izglītības 

attīstības 
pamatnostādnes 

2021.-2027. 
gadam 

“Nākotnes 
prasmes 
nākotnes 

sabiedrībai” 

(projekts)2 

Vidēja termiņa politikas 
plānošanas dokuments 
izglītības nozarei. 
 

§ Profesionālās izglītības piedāvājumam ir jābūt 
mūsdienīgam, kvalitatīvam, un uz darba tirgū augsti 
novērtētu prasmju attīstīšanu orientētam.  

§ Nozīmīgas pārmaiņas profesionālajā izglītībā saistās ar 
pedagogu kompetences nostiprināšanu, profesionālo 
izglītības iestāžu kā nozaru izcilības un inovāciju centru 
nostiprināšanu, nodrošinot specializācijas un kopdarbības 
modeļu veidošanu, dalību starptautiskos sadarbības tīklos. 

§ Elastīga un ilgtspējīga izglītības piedāvājuma attīstīšana 
profesionālajā izglītībā – modulāru izglītības programmu 
ieviešana un nostiprināšana, programmu licencēšanas un 
akreditācijas vienkāršošana. 

 
2 29.09.2020. 
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DOKUMENTS 
DOKUMENTA 

MĒRĶIS 
IETEKME UZ VT ATTĪSTĪBU 

1 2 3 
§ Profesionālās izglītības kvalitāti veicina koordinēta un 

stratēģiska sadarbība ar tautsaimniecības nozaru 
pārstāvjiem un darba devējiem.  

§ Profesionālajā izglītībā ir jāveicina tehnoloģiju un digitālo 
prasmju attīstība. 

§ Profesionālajām izglītības iestādēm ir jāattīsta izglītības 
piedāvājums pieaugušajiem. 

§ Svarīgi ieviest profesionālās izglītības absolventu 
monitoringa sistēmu, lai novērtētu integrāciju darba tirgū un 
karjeras veidošanu.  

Digitālās 
transformācijas 
pamatnostādnes 

2021.-2027. 
gadam  

Vidēja termiņa 
dokuments, kas plāno 
digitālās 
transformācijas 
pasākumus Latvijā. 

§ 21. gadsimta pamatkompetence ir digitālā kompetence, 
digitālā pratība kā caurvijprasme ir jāiekļauj visos izglītības 
virzienos. 

§ Profesionālās izglītības piedāvājumam ir jāatbilst darba 
tirgus vajadzībām. Lai to sekmētu jāpilnveido profesionālās 
izglītības piedāvājums un pedagogu zināšanas, jāattīsta 
ciešāka sadarbība ar darba devējiem, jāievieš izglītības 
kvalitātes monitorings.  

§ Izglītības procesu – gan mācību, gan pārvaldības – 
digitalizācija. 

Reģionālā 
politika  

2021.-2027. 
gadam 

Vidēja termiņa politikas 
plānošanas 
dokuments, kas 
nosaka Latvijas 
reģionālo politiku. 

§ Līdz 2023. gadam tiks izveidotas reģionālas inovāciju un 
zināšanu platformas, kurās līdzdarbosies arī izglītības un 
pētniecības iestādes, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesi starp profesionālās, augstākās izglītības un 
pētniecības institūcijām un industriju un sekmētu reģiona 
ekonomiskās specializācijas attīstību un darba tirgus un 
izglītības ciešāku sasaisti. 

 

REĢIONĀLA LĪMEŅA POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Kurzemes 

plānošanas 
reģiona 

Ilgtspējīgas 
attīstības 

stratēģija 2015.-
2030. gadam 

Reģiona ilgtermiņa 
attīstības stratēģija, kas 
nosaka pamatvirzienus 
plānošanas 
koordinācijai reģionā 
un vadlīnijas 
pašvaldību attīstības 
plānošanai. 

§ Ventspils kā loģistikas, izglītības, zinātnes un inovāciju 
centrs. 

§ Zināšanās balstīta ekonomika – ieguldījumi izglītībā, lai 
mainītu zināšanu lomu sabiedrībā un attīstītu 
uzņēmējdarbības domāšanu. 

VENTSPILS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Ventspils 
pilsētas 

ilgtspējīgas 
attīstības 

stratēģija līdz 
2030. gadam - 
Rīcības plāns 

 

Ventspils pilsētas 
pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības plānošanas 
dokuments, kurā 
noteikts pilsētas 
ilgtermiņa attīstības 
redzējums, mērķi un 
prioritātes. 

§ Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās izglītības 
piedāvājums. 

§ Ventspils Tehnikums kā mūsdienīgs kompetences centrs, 
kas nodrošina Ventspils un reģiona darba tirgu ar 
pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem. 

Ventspils 
pilsētas 

attīstības 
programma 

Ventspils pilsētas 
vidēja termiņa attīstības 
plānošanas 
dokuments, Ventspils 
pilsētas ilgtspējīgas 

§ Profesionālā, augstākā, pieaugušo un neformālā izglītība 
nodrošina tādu kompetenču un prasmju  apguvi, kas ir 
vajadzīgas, lai cilvēks piedalītos turpmākās mācībās un 
darba tirgū. 
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DOKUMENTS 
DOKUMENTA 

MĒRĶIS 
IETEKME UZ VT ATTĪSTĪBU 

1 2 3 
2021.- 2027. 

gadam 
attīstības stratēģijā līdz 
2030. gadam noteikto 
mērķu sasniegšanai. 

§ Mērķu rezultatīvie rādītāji (2027): iedzīvotāju ar 
profesionālo izglītību īpatsvars >35%; profesionālo izglītību 
un vispārējo izglītību izvēlējušos audzēkņu skaita attiecība 
50:50; audzēķņu skaits >800; iedzīvotāju skaits, kuri ieguvuši 
profesionālo kvalifikāciju neformālo prasmju atzīšanas ceļā 
>100. 

§ Ventspils Tehnikums kā nacionāla mēroga vadošais 
profesionālās izglītības kompetences centrs. Stiprināt 
audzēkņu inovācijas, tehnoloģiju un radošuma prasmju 
attīstību un nodrošināt izglītojamo centrētu pieeju atbilstoši 
nozaru vajadzībām. 

§ Pieaugušo izglītības piedāvājuma un kvalitātes attīstīšana. 
§ IKT izglītības attīstīšana atbilstoši darba tirgus vajadzībām. 

Pilnveidot ar IT jomu saistītās mācību programmas; IKT 
pārkvalifikācijas programmas. 

§ Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība. 
Darba vidē balstītas profesionālās izglītības programmas. 
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2. ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS UN 
STRATĒĢISKAIS VIRZIENS 

Izglītības telpu Ventspils pilsētā raksturo skatījums uz izglītību kā daudzdimensionālu sistēmu, kas ir atvērta 
pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem, kas skar gan izglītojamos, gan izglītības vidi, gan izglītības saturu un 
procesus, gan arī rezultātus. 

Izglītībai ir nozīmīga loma Ventspils pilsētas attīstībā un tā vērsta uz mūsdienīgu prasmju, kvalitatīvas vides un visu 
iesaistīto pušu līdzdalību izglītības procesos. Vērtības, kuras raksturo izglītības pakalpojumus Ventspils pilsētā 
apkopotas 1. attēlā. 

1.attēls: Izglītības telpas vērtības Ventspils pilsētā. 

 

2.1.  Kopsavilkums par izglītības iestādi 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (turpmāk - VT) ir valsts dibināta Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde. 

2.tabula: Kopsavilkums par izglītības iestādi. 
(Avots: VT) 

KATEGORIJAS PAMATINFORMĀCIJA 

1 2 

Devīze “Neatlaidīgs darbs pārvar visu” 

Adrese Saules iela 15, Ventspils, LV - 3601 

Informācija www.ventspilstehnikums.lv 

Līmenis Profesionālās izglītības kompetences centrs 

Piedāvātās izglītības 
programmas 

Tīkli un automatizētās sistēmas 

Elektrotehniķis 
Inženierkomunikāciju tehniķis 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 

Programmēšanas tehniķis 
Datorsistēmu tehniķis 

Metālapstrāde, mašīnbūve un autotransports 

Mašīnbūves tehniķis 
Automehāniķis 
Metinātājs 

Viesmīlība un tūrisms 

Pavārs 
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists 
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KATEGORIJAS PAMATINFORMĀCIJA 

1 2 
Tūrisma pakalpojuma konsultants 
 

Pedagogu skaits 63 pedagogi 

Izglītojamo skaits 782 izglītojamie 

Metodiskās virsvadības 
jomas 

1.Mehānika un metālapstrāde  

1.1. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģijas 

1.1.1Mašīnbūves tehniķis; 

1.1.2.Virpotājs; 

1.1.3.Frēzētājs; 

1.1.4.Atslēdznieks; 

1.1.5.Montāžas darbu atslēdznieks; 

1.1.6.Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju: Ķīmisko un 
biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis 

2. Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 

2.1. Viesmīlības pakalpojumu speciālists 

2.1.1.Viesnīcas istabenis; 

2.1.2.Viesu uzņemšanas dienesta speciālists; 

2.1.3 Viesmīlis; 

2.1.4.Vīnzinis; 

2.1.5.Bārmenis 

3 Vispārējā vidējā izglītība- kompetenču izglītība sadarbībā ar Skola 2030 . 

2.2. Misija, vīzija, vērtības 

MISIJA 

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. 

VĪZIJA 
PIKC Ventspils Tehnikums – starptautiski atpazīstams ekselences centrs 
mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un radošumā balstītas profesionālās 
izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs. 

VĒRTĪBAS 

Izglītības iestādes darbības principus un kultūru raksturo spēcīgas tradīcijās balstītas 
vērtības, kā arī mūsdienīgums un spēja mainīties. Lai sasniegtu Ventspils Tehnikuma 
kā izglītības organizācijas mērķus, definētas pamata vērtības, kas raksturo 
organizācijas darbību: 

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

Ü 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. 

Ü 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. 

Ü 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 
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atbildību par savu sniegumu. 

Ü 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. 

UNIKALITĀTE 
Inovācijas un augstās tehnoloģijas izglītības procesa īstenošanai, kā arī strukturēta 
pieeja, nodrošinot VT darbības atbilstību kvalitātes vadības standartiem.  
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2.3. VT darbības SVID analīze 

Balstoties esošās situācijas izpētes rezultātos, veikta VT darbības SVID (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu) analīze. 

SVID ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

→ Daudzveidīgs un darba tirgū pieprasīts profesionālās izglītības programmu 
piedāvājums. 

→ Darba tirgus pieprasījuma analīze un ieteikumu izmantošana izglītības 
programmu pilnveidē. 

→ Augsta sniegtās profesionālās izglītības kvalitāte. 
→ Stabils un ar pozitīvu tendenci audzēkņu skaits izglītības iestādē. 
→ Sadarbība ar nozaru ekspertu padomēm, asociācijām un uzņēmumiem. 
→ Pieredze un izveidota sistēma darba vidē balstītas mācības īstenošanā. 
→ Pedagogu augsts izglītības, pieredzes un profesionalitātes līmenis. 
→ Mūsdienīga materiāltehniskā bāze un aprīkojums. 
→ Radoša un daudzveidīga vide. 
→ Teicama sadarbība ar pašvaldību un dalība pašvaldības atbalstītajā Eiropas 

nevalstiskajā asociācijā – sadarbības tīklā profesionālās izglītības mobilitātes 
un inovāciju veicināšanai XARXA. 

→ Kvalifikācijas prakšu iespējas ārzemēs visām piedāvātajām izglītības 
programmām. 

→ Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm. 

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

→ Nepietiekams valsts finansējums uz vienu audzēkni izglītības programmu 
īstenošanai. 

→ Mācību telpu trūkums. 
→ Pedagoģiskā personāla (īpaši vecākā gada gājuma) nepietiekamas 

svešvalodu zināšanas. 
→ Sporta infrastruktūras neesamība. 
→ Nepietiekama atpazīstamība starptautiskajā vidē. 
→ Nepietiekams skaits pedagogu profesionālajos priekšmetos, īpaši IKT. 

 

IESPĒJAS DRAUDI 

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

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

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

→ Pieprasījuma pēc profesionālās izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
pieaugums. 

→ Demogrāfiskā situācija valstī, skolas vecuma iedzīvotāju skaita 
samazināšanās. 

→ Radikālas un krasas izmaiņas izglītības attīstības stratēģijā. 
→ Pedagogu novecošanās. 
→ Audzēkņu skaits, kas pārtrauc mācības 1. kursā. 
→ Nepietiekams profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits 

atsevišķās izglītības programmās. 
→ Pedagogu nepietiekoša stažēšanās nozaru uzņēmumos ilgākā laika 

periodā. 
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SVID ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
→ Pedagogu un VT darbinieku kompetenču pilnveide, tajā skaitā starpkultūru un 

svešvalodu zināšanas. 
→ Pievilcīgas vides ārvalstu audzēkņu un mācībspēkiem radīšana. 
→ Aktīva iesaiste starptautiskajā Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijā 

(AEHT) un tās rīkotajās aktivitātēs. 
→ Individuāla pieeja katram audzēknim. 
→ Atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām ieviest jaunas un attīstīt esošās 

izglītības programmas, kas sekmēs līderību starp reģiona un valsts 
konkurējošām profesionālās izglītības iestādēm. 

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

→ Karjeras izglītības pasākumu īstenošana, jauniešu motivēšanai iegūt papildu 
izglītību un veidot turpmāko karjeru. 
 

→ Nespēja piesaistīt pietiekami lielu papildu finansējumu trūkstošās 
infrastruktūras (īpaši sporta un papildu dienesta viesnīcas telpu) un 
mācību vides infrastruktūras attīstībai.  

→ Pedagogu zemā motivācija. 
→ Uzņēmumu un sadarbības partneru gatavība nodrošināt darba vidē 

balstītas prakses vietas un apmācību pietiekami lielam audzēkņu 
skaitam. 

→ Nespēja pielāgot izglītības piedāvājumu mainīgajām darba tirgus 
tendencēm, un darba tirgus sadrumstalotība. 
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2.4. VT stratēģiskie attīstības virzieni, mērķi 2021. – 2027. 
gadam 

Izanalizējot attīstības perspektīvas ietekmējošos ārējos un iekšējos faktorus, ņemot vērā valsts attīstības un reģiona 
definētos attīstības programmu mērķus,  VT attīstībā izvirzīti 5 stratēģiskie virzieni, kas uzskatāmi par organizācijas 
kopējo attīstību sekmējošiem ar virzību nākotnē kļūt par nozares līderiem. 

3.tabula: VT stratēģiskie attīstības virzieni. 
(Avots: VT) 

VT STRATĒĢISKIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

1 2 3 4 5 

KVALITĀTE     
DIGITALIZĀCIJA UN 

INOVĀCIJA 
IEKĻAUŠANA 

ZAĻAIS 
KURSS 

❶	Cilvēkresursu attīstība 

→ Vērsts uz izglītības iestādes darbībām, 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. 

❷	 Izglītības programmu 
attīstība 

→ Vērsts uz ilgtspējīga un daudzveidīga izglītības piedāvājuma 
paplašināšanu un izglītības kvalitātes paaugstināšanu (saturs, 
process, rezultāti), pieejamības veicināšanu, kā arī izglītībai 
nepieciešamo resursu salāgošanu, inovāciju ieviešanu un zaļo 
aktivitāšu integrēšanu mācību saturā. 

❸	 Sadarbības pilnveide ar 
partneriem 

→ Vērsts uz sadarbības un līdzdalības veicināšanu izglītības iestādes 
efektīvā sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem, 
nodrošinot darba tirgus un kvalitatīvas izglītības ciešāku sasaisti.  

❹	Institucionālā attīstība 
→ Vērsts uz stratēģisko plānošanu izglītības kvalitātes nodrošināšanā, 

profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanu, Ventspils 
Tehnikuma kā kompetences centra atpazīstamību un pievilcību. 

❺	Internacionalizācija → Vērsts uz starptautisku sadarbību veicināšanu un ārvalstu studentu 
piesaisti, mūsdienīgas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā. 

Lai virzītu rīcību uz vīzijas un 2021.-2027. gada attīstības periodā noteikto stratēģisko attīstības virzienu īstenošanu, 
definēti stratēģiskie mērķi. 

1.CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA 

Stratēģiskie mērķi: 

1.1.Vispusīga personības attīstība 
1.2.Koordinēta, mūsdienīga, efektīva cilvēkresursu pārvaldība 
1.3.Pedagoģiskā personāla profesionālā kapacitāte 

2.IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATTĪSTĪBA 

Stratēģiskie mērķi: 

2.1.Augsta izglītības kvalitāte 
2.2.Jaunas mācību formas un pieejas 
2.3.Konkurētspējīgs, daudzpusīgs izglītības piedāvājums 
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3.SADARBĪBAS PILNVEIDE AR PARTNERIEM 

Stratēģiskie mērķi: 

3.1.Efektīva, uz rezultātu vērsta sadarbība ar citām profesionālās izglītības iestādēm 
3.2.Dažādas sadarbības formas ar partneriem 
3.3.Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm izglītības programmu pēctecības un pētniecības 
nodrošināšanai. 

4.INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

Stratēģiskie mērķi: 

4.1.Profesionālās izglītības prestiža paaugstināšana 
4.2.VT Atpazīstamības veicināšana 

5.INTERNACIONALIZĀCIJA 

Stratēģiskie mērķi: 

5.1.Starptautiskas sadarbības veicināšana 

5.2.Ārvalstu studentu piesaiste 
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3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 
Ventspils Tehnikums ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības, 
profesionālās vidējās un tālākizglītības programmas. Kopš 2011.gada 1. septembra VT ir kļuvis par mūsdienīgu, 
prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības 
metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta rīkojumu 
Nr. 383, ir ieguvis Profesionālās izglītības kompetences centra statusu. VT ir izglītības programmu piedāvājuma un 
izglītojamo skaita ziņā otrs lielākais profesionālās izglītības centrs Kurzemē, kas nodrošina plaša spektra 
profesionālās izglītības ieguves iespējas un sagatavo nepieciešamos speciālistus Ventspils un Kurzemes 
vadošajām tautsaimniecības nozarēm. 

Izglītības iestādes pamatuzdevumi: 

→ Nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un 
prasmes; 

→ Sadarbība ar darba devējiem; 
→ Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un 

praktiskām iemaņām; 
→ Elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un veikt 

pārkvalificēšanu; 
→ Veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 
→ Racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu līdzekļus. 

2015.-2020.GADA RĪCĪBAS VIRZIENU UN MĒRĶU IZPILDE 

2015.-2020. gada attīstībā VT tika izvirzīti sekojoši rīcības virzieni un mērķi (skat. 4.tabulu). Kopumā vērtējot 79% 
izvirzītie mērķi ir pilnībā izpildīti, 18% - daļēji izpildīti un 3% nav izpildīti. Detalizētu rīcības virzienu un mērķu izpildi 
skatīt 3.pielikumā. 

4.tabula: VT mērķu izpilde 2015.-2020. gadā. 
(Avots: VT) 

NR. MĒRĶIS 
IZPILDE 

IZPILDĪTS DAĻĒJI 
IZPILDĪTS 

NAV 
IZPILDĪTS 

� IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (IP) 

1.1.  Papildināt IP piedāvājumu pieaugušajiem  
1.1.  Nodrošināt izglītības procesu divās maiņās (dienas un vakara), kā arī 

nedēļas nogalēs 
 

1.1.  Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās profesionālās IP  – IKT nozarē  
1.1.  Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās profesionālās IP sadarbībā ar 

Ventspils Augstskolu (VA)  un Microsoft Latvija – elektronikas un IKT 
nozarē 

 

1.1.  Nodrošināt IP apguvi tālmācībā, izstrādāt tālmācības IP  

1.1.  Īstenot bilaterālas darba vidē balstītas IP sadarbībā ar Vācijas, 
Šveices un Austrijas profesionālās izglītības iestādēm un 
amatniecības kamerām 

 

1.1.  Izstrādāt un popularizēt IP piedāvājumu iedzīvotājiem, kas 
atgriezušies Latvijā no ārvalstīm 

 

1.1.  Pilnveidot un aktualizēt VT IP piedāvājumu atbilstoši pilsētas, reģiona 
un valsts ekonomiskajai un demogrāfiskajai attīstībai 

 

1.1.  Ieviest profesijas izvēles diagnostiku pirms uzņemšanas  

� METODISKAIS CENTRS 

2.1. Stiprināt metodiskā centra kā VT struktūrvienības, kura veic reģionālā 
vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un 
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SADARBĪBA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI 

VT darbība ir vērsta uz izglītības iestādes vispārēju attīstību, modernizāciju, apmācības standartu paaugstināšanu 
saskaņā ar aktuālākajiem sasniegumiem Eiropas profesionālās izglītības jomā, uz starptautisko sadarbību, 
akadēmisko un studējošo mobilitāti.  

VT ir veiksmīga sadarbība ar nozaru un darba devēju pārstāvjiem un asociācijām. Skola ir Latvijas Darba devēju 
konfederācijas (turpmāk tekstā - LDDK) biedrs, aktīvi iesaistās sociālajā dialogā ar darba devējiem, valsts 
pārvaldes institūcijām un sabiedrību. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecības asociāciju (turpmāk tekstā – MASOC). Sadarbībā ar MASOC tiek izstrādātas un pilnveidotas 
profesionālās izglītības programmas nozarē. 

ārpusformālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences funkcijas, darbību 

2.2. Izveidot padomi metodiskā centra ietvaros, tās sastāvā iesaistot 
metodiskās komisijas, ekspertus, darba devēju un ņēmēju pārstāvjus 

 

2.3. Sekmēt modulārās apmācības un DVB apmācības īstenošanas 
kapacitāti 

 

2.4. Izveidot informēšanas sistēmu par metodiskā centra piedāvājumu un 
veikt regulāru sniegto pakalpojumu kvalitātes monitoringu 

 

2.5. Sadarbībā ar Microsoft Latvija izveidot metodisko centru, IKT 
tehnoloģiju apmācībai un sertifikācijai.  

 

� SADARBĪBA UN INOVĀCIJAS 

3.1. Izstrādāt starptautiskas IP un sekmēt audzēkņu un pedagogu 
mobilitāti 

 

3.2. Organizēt un pilnveidot pasākumus: „Profesiju dienas”, „Projektu 
nedēļas” un „Ēnu dienas” sadarbībā ar izglītības pārvaldi, 
vispārizglītojošajām skolām un darba devējiem 

 

3.3. Izstrādāt un ieviest inovatīvu pieeju „Profesiju dienu” norisē, piedāvāt 
to vispārizglītojošajām skolām Ventspils pilsētā, Ziemeļkurzemes un 
Kurzemes reģiona novados 

 

3.4. Sadarboties ar izglītības iestādēm un uzņēmējiem gan Ventspilī un 
Latvijā, gan ārvalstīts (R-Eiropā, Austrumu partnerības valstīs u.c.) 
gan IP izstrādē, gan DVB mācību īstenošanā 

 

� INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN AUDZĒKŅU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS 

4.1. Paplašināt sporta programmu piedāvājumu VT audzēkņiem  

4.2. Organizēt regulārus dažāda mēroga (skolas audzēkņiem, pilsētas, 
reģiona, valsts, starptautiskus) sporta un aktīvās atpūtas pasākumus 
un sacensības 

 

4.3. Organizēt ikgadēju aktīvās atpūtas piedāvājumu (iesaistot audzēkņus 
pasākumu plānošanā) 

 

4.4. Izveidot interešu izglītības nodarbības, kurās ikvienam audzēknim 
iespējams apgūt dažādas praktiskās iemaņas un saimnieciskās 
prasmes 

 

4.5. Izveidot nodarbības padziļinātai dabaszinātņu apguvei  
� MĀCĪBSPĒKI 

5.1. Ieviest motivācijas programmas pedagogiem  

5.2. Izstrādāt strukturētus mācību kursus pedagogiem  

� INFRASTRUKTŪRA 

6.1. Veikt izpēti un izstrādāt rīcības plānu dienesta viesnīcas 
infrastruktūras attīstībai.  

 

6.2. Izstrādāt sporta infrastruktūras nodrošināšanas rīcības plānu.   

6.3. Modernizēt jauno un esošo izglītības programmu mācību aprīkojumu, 
nodrošinot tā atbilstību mūsdienu prasībām. 
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VT ir Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs (turpmāk tekstā – LVRA). Jau vairākus gadus skolai ir 
veiksmīga sadarbība ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Kokrūpniecības 
asociāciju, Būvniecības asociāciju, Latvijas grāmatvežu asociāciju, Elektriķu brālību. 

VT ir noslēgts sadarbības līgums ar Ventspils Digitālo centru. Līgums paredz plašu sadarbību nozares 
profesionālās izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā, tostarp arī sadarbību 
mācību satura izstrādē un mācību procesa īstenošanā, mācību materiālu izveidē un mācību procesa īstenošanai 
nepieciešamo resursu izveidē un kopīgā izmantošanā, eksaminācijas satura izstrādē un eksaminācijas procesa 
īstenošanā, izstāžu un profesionālo konkursu organizēšanā, pedagoģiskā personāla izglītošanā un profesionālās 
orientācijas pasākumu organizēšanā. 

Sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas domi, Izglītības pārvaldi, Ventspils Elektronikas fabriku, Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parku, Ventspils Digitālo centru, Ventspils Augstskolu u.c. organizācijām, izveidota 
Ventspils Tehnoloģiskās attīstības padome, kura ik mēnesi organizē sanāksmi par aktuāliem jautājumiem, kur 
regulāri par VT aktuālo, plānoto un sasniegto informējam klātesošos. Sadarbības līgums ar SIA “Ventspils 
Elektronikas Fabriku” paredz savstarpēju sadarbību profesionālās izglītības procesa nodrošināšanā, 
popularizēšanā un attīstības veicināšanā. Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldību, ar kuru ir 
noslēgts sadarbības līgums, kura ietvaros skolai tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba plānošanā, sadarbībai ar 
uzņēmējiem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājumam Ventspilī. VT sadarbībā ar  Ventspils pilsētu 
iesaistījies Intelligent Cities Challenge, veidojot vienotu informācijas telpu par profesionālo izglītību un 
darbaspēkas izglītošanu, tsk. IKT jomā. 

Ar vadošajiem VT sadarbības partneriem – uzņēmumiem ir noslēgti divpusēji sadarbības līgumi par audzēkņu 
prakses un darba vietu nodrošinājumu, karjeras atbalsta pasākumiem, par uzņēmumu vadības līdzdalību mācību 
programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma specifikai un zināšanu kvalifikācijas līmenim. VT administrācija un 
prakšu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības jaunu darbinieku 
sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī tiek pārrunātas izglītības problēmas pilsētā 
un audzēkņu vēlmes apgūt konkrētās profesijas, to nepieciešamību pilsētas, novada un Kurzemes reģiona 
uzņēmumiem. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem 
nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks. Laba 
sadarbība par prakses vietu nodrošinājumu atbilstoši mācību programmām ir izveidojusies ar šādiem uzņēmumiem: 

Metālapstāde: 
SIA “Bucher Schoerling Baltic”, Ganību iela 105, LV-3601; 
SIA “Malmar Sheet Metal”, Inženieru iela 101A, LV-3601; 
SIA “Ventamonjaks serviss”, Dzintaru iela 66  Ventspils, LV-3602; 
SIA “Pilsbūve”, Kuldīgas iela 9, Ventspils, LV-3601. 
 
Enerģētika un elektronika: 
SIA “Ventspils Elektronikas Fabrika”, Kaiju 9, Ventspils, LV-3602; 
SIA “Elektriķis”, Rūpniecības iela 12  Ventspils, LV-3601; 
SIA “Volts 1”, Saules iela 57, Ventspils, LV-3601; 
AS “Latvenergo” Sadales tīkls Rietumu reģions Ventspils nodaļa, Zvaigžņu 5, Ventspils, LV-3601; 
SIA “FIX”, Loču iela 10, Ventspils, LV-3601; 
PSIA “Ventspils siltums”, Talsu 84, Ventspils, LV-3602. 
 
Autotransports: 
PSIA “Ventspils reiss”, Robežu iela7, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Domeniks”, Kaiju iela 2, Ventspils, LV-3602; 
SIA “Amserv Auto”, Zvaigžņu 15, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Venta Motors”, Zvaigžņu 11, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Tehauto Venta”, Zvaigžņu iela 45, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Talsu Autotransports”, Stendes iela 5, Talsi, Talsu nov., LV-3201. 
 
Ēdināšanas pakalpojumi: 
SIA “Bite”, kafejnīca “Bugiņš”, Lielā 1/3, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Diāna-Bistro”, kafejnīca “Centrs”,  J.Poruka 16, 2.st., Ventspils, LV-3601 ; 
SIA “Allternatīva”, kafejnīca “Pūpēdis”, Pils 18 - 1, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Elvi” veikals “Linde Pārtika”, bistro “ELVI-BISTRO”, Celtnieku iela 3, LV-3602; 
SIA “RIMI LATVIA”, TC “Tobago”, Lielais prospekts 3/5, Ventspils LV-3601 ; 
IK “Vertikāle V”, ēdnīca “Liedags”, Medņu iela 40, Ventspils, LV-3601. 
 
Komerczinības/ viesnīcu pakalpojumi: 
PSIA “Ventspils Olimpiskais centrs”,  Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601; 
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SIA “Santande” viesnīca “Kupfernams”, Kārļa iela 5, Ventspils, LV-3601 ; 
SIA “Raibie logi”, viesnīca, Lielais prospekts 61  Ventspils, LV-3601; 
SIA “Ventspilnieks”, viesnīca “Jūras brīze”, Vasarnīcu iela 34, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Viesnīca Dzintarjūra”, Ganību iela 26  Ventspils, LV-3601; 
SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināta” struktūrvienība “Piejūras kempings”, Vasarnīcu ielā 56, Ventspils, 
Latvija, LV-3601; 
PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, Pils iela 12, Ventspils, LV 3602. 
 
Restorānu pakalpojumi: 
SIA “GMG Catering”, restorāns “Tex – Mex”, Ganību iela 14, Ventspils, LV-3601; 
ZS “Ēmužas”, kafejnīca “Velves”, K. Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 
SIA “MERKURO”, kafejnīca “Pāvila sēta”, Ganību iela 19, Ventspils, LV-3601 ; 
SIA “Ilbe”, restorāns “Baltika”, Līvu iela 2, Ventspils, LV-3601; 
SIA “BeKiTa”, kafejnīca “Bullītis”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601; 
SIA “Emeda”, restorāns “Pastnieka māja”,  Liepāja, F. Brīvzemnieka 53, LV- 3401.  

DARBA VIDĒ BALSTĪTO MĀCĪBU UN PRAKŠU ĪSTENOŠANA 

Viena no VT darbības prioritātēm kvalitatīva profesionālās izglītības nodrošināšana, praktisko mācību un mācību 
prakšu plānošana, organizācija un norise. Lai sekmīgi nodrošinātu praktisko apmācību (mācību prakses) norisi 
uzņēmumos katru gadu tiek pilnveidota sadarbība ar darba devējiem, nozaru uzņēmējiem un sadarbības 
partneriem.  

VT ir viena no sešām profesionālām izglītības iestādēm, kura uzsāka darba vidē balstītu mācību 
programmas ieviešanu un aprobāciju 2013. gadā. 

No 2017.gada VT sekmīgi īsteno Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā «Profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 
8.5.1. Īstenojot darba vidē balstītās mācības un prakses VT mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu iesaisti darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. 

Darba vidē balstītas mācības un prakse ir profesionālās izglītības forma, kurā izglītojamais praktiskās iemaņas 
mācību laika apgūst reālā darba vidē, nozaru uzņēmumos, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības 
iestādē. Īstenojot darba vidē balstītās mācības un prakses jau pirmajā kursā izglītojamiem ir iespēja iepazīt darbu 
nozaru uzņēmumos, mācību laikā apgūt praktiskās zināšanas, prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares 
profesionāļiem. Sekmīgi īstenojot darba vidē balstītās mācības un prakses, izglītojamiem mācību laikā ir iespēja 
iepazīt un veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas, ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu 
dzīvi. 

Izvērtējot un analizējot darba vidē balstīto mācību un prakšu organizāciju un norisi pa gadiem secinām, ka gadu no 
gada darba vidē balstītās mācībās un praksēs sekmīgi tiek iesaistīti aizvien lielāks izglītojamo skaits. Līdz 
COVID 19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, bija novērojama tendence, ka darba vidē balstītās mācības un 
prakses aizņēma arvien lielāku daļu no kopējā skaita īstenoto prakšu mācība gada ietvaros. Darba vidē balstītu 
mācību un prakšu īstenošanas apjomi pirms pandēmijas bija daļēji ierobežoti, jo uzsvars un finansējums tika 
galvenokārt plānots izglītības programmām STEM jomā, ierobežojot neSTEM jomas.  

VT izglītojamie ir iesaistīti darba vidē balstītās izglītības īstenošanā: 

1. 2017./2018. mācību gadā - DVB prakse 120 izglītojamie, DVB mācības 8 izglītojamie; 
2. 2018./2019. mācību gadā - DVB prakse 147 izglītojamie, DVB mācības 32 izglītojamie; 
3. 2019./2020. mācību gadā-  DVB prakse 156 izglītojamie, DVB mācības 34 izglītojamie; 

2020./2021.mācību gadā samazinājās DVB prakšu un DVB mācībās iesaistīto izglītojamo skaits Covid19 
pandēmijas ietekmes rezultātā. 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI KONKURSOS UN OLIMPIĀDĒS 

Lai nodrošinātu izglītojamo pozitīvu savstarpējo konkurenci un pašizpausmi, kā arī teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaņu neatkarīgu novērtēšanu, VT būtiski tiek sekmēta iespēja izglītojamiem piedalīties dažādos profesionālās 
meistarības un zināšanu konkursos. Ik gadu VT tiek plānota dalība nacionālajos profesionālās meistarības 
konkursos SkillsLatvia, kur izglītojamie piedalās šādās tematiskās grupās: 

1. tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Viesu uzņemšana”; 
2. tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Restorānu serviss”; 
3. tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Ēdienu gatavošana”; 
4. tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijā “Inženierkomunikācijas (ūdens 

un siltuma apgāde)”; 
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5. tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas” nominācijā “Elektriskās instalācijas”; 
6.  tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijā “Mobilā robotika”; 
7. tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijā “Datortīklu administrēšana”. 

SKILL Latvija profesionālās meistarības konkursa godalgotās vietas : 

1. 2017./2018.mācību gads: 
1.1.  nominācijā “Restorānu serviss” - 3.vieta; 
1.2. nominācijā “Elektriskās instalācijas”- 4.vieta. 

2. 2018./2019.mācību gads: 
2.1. nominācijā “Viesu uzņemšana”- 1.vieta; 
2.2.nominācijā “Elektriskās instalācijas”- 5.vieta; 
2.3.nominācijā “Mobilā robotika”- 4.vieta; 
2.4. nominācijā “Ēdienu gatavošana”-1.vieta; 
2.5. nominācijā “Restorānu serviss” - 2.vieta. 

3. 2019./2020. mācību gads: 
3.1. nominācijā “Viesu uzņemšana”- 1.vieta; 
3.2.nominācijā “Ēdienu gatavošana”-1.vieta; 
3.3.nominācijā “Restorānu serviss” - 1.vieta. 

2021.gadā VT izglītojamie piedalījās Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās starptautiskajā profesionālās 
meistarības konkursā EuroSkill nominācijās - “Viesu uzņemšana” un “Ēdienu gatavošana”. 

Ikreiz pēc dalības kādā no konkursiem rūpīgi tiek izvērtēti sasniegtie rezultāti un izstrādāts darbības pilnveidošanas 
plāns. Attiecībā par izmaiņām nākotnē, ir pieņemts lēmums papildināt plānoto konkursu sarakstu ar piedalīšanos 
nominācijās “Mehartronika” un “WEB lapu programmēšana”, kā arī, ņemot vērā VT metodiskās jomas virsvadību, 
rosinām veidot Latvijas mēroga konkursu “Metināšana” un “CNC darba galdu iestatīšanā”. 

MŪŽIZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS 
VT mūžizglītības piedāvājumu veido dažādām mērķgrupām, kas ir cilvēkiem darba tirgū esošiem un 
bezdarbniekiem. Viena no VT aktivitātēm ir mūžizglītības aktivitātes pedagogu profesionālās kompetences 
paaugstināšana šajā aktivitātē ir apmācīti 346 izglītības darbinieki. 
SAM 8.4.1. projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros VT ir apmācījis  98 
izglītojamos 13 dažādās programmās.  Projekta ietvaros izglītojamie bija ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais 
vecumā no 25 gadiem, kas vēlas  paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju . 

5.tabula: VT īstenotās mūžizglītības aktivitātes  
SAM 8.4.1. projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” ietvaros 
(Avots: VT) 

NR.P.K. PROJEKTA KĀRTA PROGRAMMA PROGRAMMAS VEID IZGLĪTOJAMO 
SKAITS 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Pirmā kārta Mājas lapu veidošana Neformālās izglītības 

programma 
7 

Metālapstrāde (TIG) Profesionālās tālākizglītības 
programma 

6 

2. Otrā kārta Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošanā un noformēšanā 

Neformālās izglītības 
programma 

10 

Elektromontieris Profesionālās tālākizglītības 
programma 

5 

3. Trešā kārta Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošanā un noformēšanā 

Neformālās izglītības 
programma 

10 

Personas datu aizsardzība (IT) 
un IT drošība 

Neformālās izglītības 
programma 

4 

4. Ceturtā kārta Saldumi un šokolādes 
izstrādājumi 

Profesionālās tālākizglītības 
programma 

11 

Metālapstrāde (TIG) Profesionālās tālākizglītības 
programma 

16 

Programmējamie kontrolleri Neformālās izglītības 
programma 

2 

Iecere (ideja) veiksmīgai 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Neformālās izglītības 
programma 

7 
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Personas datu aizsardzība (IT) 
un IT drošība 

Neformālās izglītības 
programma 

4 

Digitālās prasmes darba 
vajadzībām 

Neformālās izglītības 
programma 

3 

5. Piektā kārta Metālapstrāde (TIG) Profesionālās tālākizglītības 
programma 

16 

6. Kopā 98 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

Viena no VT prioritātēm ir starptautiskā sadarbība, kas izpaužas kā dažādu projektu, tostarp mobilitāšu ieviešana 
un finansējuma piesaiste. Starptautiskās sadarbības ietvaros VT piedāvā VT un citu Latvijas profesionālās izglītības 
iestāžu pedagogiem un darbiniekiem gūt pieredzi ārvalstīs, kā arī VT īsteno starptautisku partnerību ar Eiropas 
profesionālajām organizācijām, lai izstrādātu metodiskos materiālus, radītu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību 
vidi, paaugstinātu profesionālās izglītības prestižu un piedalītos citās aktivitātes.  

VT pēdējo gadu laikā ir nostiprinājis stabilu un uzticamu sadarbības partneru skaitu un tīklu, kuru nākotnē ir plānots 
būtiski paplašināt. Kopš 2013. gada VT ir īstenojis arī cita veida starptautiskās sadarbības: 

→ Iesaiste Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijā, kuras organizētajos starptautiskajos konkursos 
un apmaiņas pasākumos piedalās arī VT; 

→ Dalība starptautiskajā sadarbības tīklā profesionālās izglītības mobilicātes un inovāciju veicināšanai 
XARXA, kas apvieno ne tikai izglītības iestādes, bet arī nozaru uzņēmumus un pašvaldības; 

→ Dalība Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā, kopīgi izstrādājot apmācību programmas un 
materiālus; 

→ Ārvalstu vieslektoru piesaiste VT un citu Latvijas izglītības iestāžu pedagogu teorētisko un praktisko 
iemaņu pilnveidošanas semināros; 

→ Citu valstu kultūras iepazīšana, sadarbībā ar Ventspils Augstskolas ārvalstu studentu nodaļu 
organizējot pasākumu “Starptautiskā virtuve”, kur VT audzēkņi un ārvalstu studenti gatavo nacionālās 
virtuves ēdienus; 

→ Delegāciju, ārvalstu sadarbības partneru un viesu uzņemšana; 
→ Sadarbībā ar Ventspils Brīvostas pārvaldi VT regulāri piedalās sarunās ar investoriem, kuri plāno 

atvērt ražotnes un uzņēmumus Ventspilī, bet kā nozīmīgs priekšnoteikums ir kvalificēta darbaspēka 
sagatavošana un pārkvalifikācija. 

Pēdējos trīs gados (2018., 2019. un 2020. gadā) vietējā un starptautiskā mērogā VT īstenoto projektu saraksts un 
finansiālais ieguldījums ir apkopots 5. tabulā. 

6.tabula: VT īstenotie projekti, 2018.-2020. gads. 
(Avots: VT) 

GADS ĪSTENOTIE PROJEKTI 
IEGULDĪJUMS 

(EUR) 

1 2 3 

2018 

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 6097.00 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 
8.3.4.0/16/I/001) 72 96.25 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 
8.3.5.0/16/I/001) 27 308.67 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
(Nr.  8.4.1.0/16/I/001) 21 798.35 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” (Nr. 7.2.1.2./15/I/001) 162 797.00 

“Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana 
reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Nr. LLI-415) 3171.70 

Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. 
“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
ietvaros 

432 507.51 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) 2684.59 

“Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares 
speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Nr. LLI-24) 130 804.41 
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GADS ĪSTENOTIE PROJEKTI 
IEGULDĪJUMS 

(EUR) 

1 2 3 
Eiropas Savienības programma Erasmus+ 59 257.15 

Kopā 2018.gadā 846 426.8 

2019 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros (Nr. 
8.1.3.0/17/I/007) 1 924 115.67 

“Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares 
speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Nr. LLI-24) 8745.53 

“Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana 
reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Nr. LLI-415) 20 772.04 

“Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” 27 724.80 
Erasmus+ 2.pamatdarbības projekts stratēģiskā partnerība "Port Vet Hub" 
(Nr.2019-1-ES01-KA202-065490) 1341.07 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” (Nr. 7.2.1.2./15/I/001) 55 605.00 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) 2721.00 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr.  
8.4.1.0/16/I/001) 20 360.52 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 
8.3.4.0/16/I/001) 18 667.32 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 
8.3.5.0/16/I/001) 15 999.72 

Kultūrizglītības progromma “Latvijas skolas soma” 10 626.00 
Eiropas Savienības programma Erasmus+ 47 667.12 

Kopā 2019.gadā 2 154 345.79 

2020 

“Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana 
reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Nr. LLI-415) 49 519.60 

“Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” 267 528.68 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” (Nr. 7.2.1.2/15/I/001) 39 015.18 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošana (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) 6976.00 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” (Nr. 
8.4.1.0/16/I/001) 17 150.98 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 
8.3.4.0/16/I/001) 20 034.82 

Eiropas Savienības programma Erasmus+ 46 339.57 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 
8.3.5.0/16/I/001) 11 389.99 

Kultūrizglītības progromma “Latvijas skolas soma” 1055.00 
Kopā 2020.gadā 459 009.82 

Pavisam kopā  3 459 781.99 

* SAM 8.4.1. projekta īstenotājs ir VIAA,  VT  veikta izglītības programmu īstenošana projekta ietvaros. 

VT darbību ietekmē dažādi ārējie faktori – ekonomikas un sociālā vide, kas caur izmaiņām demogrāfijā, darba tirgū, 
Kurzemes reģiona un Ventspils pilsētas ekonomikā, nozaru attīstībā un reģiona izglītības piedāvājumā ietekmē VT 
izglītības programmu un mācību vides attīstību. VT kā mācīšanās organizācijai ir jābūt dinamiskai un spējīgai 
savlaicīgi reaģēt uz ārējas vides tendencēm un izaicinājumiem, kā arī jāturpina attīstīt VT iekšējā vide, lai saglabātu 
savu konkurētspēju un būtu pietiekami elastīga izglītības iestāde izglītības pakalpojumu piedāvājuma 
nodrošināšanā atbilstoši mūsdienu un nākotnes darba tirgus prasībām. Kā galvenie VT darbību ietekmējošie ārējie 
izaicinājumi minami: 

→ Demogrāfiskās situācijas tendences; 
→ Darba tirgus tendences un darbaspēka pieprasījums; 
→ Tautsaimniecības attīstības tendences reģionā; 
→ Ventspils pilsētas ekonomika; 
→ Finansējuma piesaistes iespējas; 
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→ Profesionālās izglītības iestāžu attīstība un piedāvājums reģionā. 
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3.1. Izglītības programmu raksturojums 

VT izglītības programmu piedāvājumā dominē STEM jomas, kas ir pieprasītas ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā, tā padarot VT izglītības piedāvājumu saistošu plašākam 
interesentu lokam ne tikai Ziemeļkurzemes reģionā. Izglītības programmu augsto konkurētspēju nosaka arī veiktās investīcijas mācību aprīkojuma un infrastruktūras 
modernizācijā, kas veicinājušas praktisko apmācību kvalitāti. Audzēkņu īpatsvars VT STEM programmās sasniedz 57%. Tāpat plaši pārstāvēta ir arī tūrisma un viesmīlības 
joma, kas ir īpaši svarīga Ventspils ekonomikai, un to VT apgūst 42% audzēkņu. Kopumā VT faktiski darbojas ar pilnu kapacitāti, jo līdzšinējā infrastruktūra ļauj izglītot 800 
audzēkņus, un šī brīža aizpildījums ir 98%. 2017.-2018. gadā VT pat pārsniedza šos rādītājus, izglītojot attiecīgi 855 un 822 audzēkņus, bet 2019. gadā 791. Samazinājums 
pamatā novērojams pakalpojumu nozaru izglītības programmās, kamēr STEM izglītības programmu audzēkņu īpatsvars ir stabils. Iespējams, ja nākotnē izglītības process tiks 
organizēts, kombinējot klātienes un attālinātās mācības, var tikt paaugstināta VT kapacitāte, un audzēkņu intereses un valsts/pašvaldības stimulējošo pasākumu gadījumā 
audzēkņu skaits var tikt palielināts arī virs 800. Ik gadu vidēji ceturtdaļa audzēkņu iesaistās mācību praksēs vai veic darba vidē balstītas mācības. Laikā no 2017. līdz 2020. 
gadam četrkārtīgi pieaudzis VT audzēkņu skaits darba vidē balstītu mācību aktivitātēs (no 8 līdz 34). VT profesionālās izglītības programmu raksturlielumi atspoguļoti 6. tabulā. 

7.tabula: Profesionālās izglītības programmu raksturojums. 
(Avots: VT) 

IZGLĪTĪBAS 
TEMATISKĀ JOMA 
VAI PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĪSTENOJAMĀS 
SĀKOTNĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS UN 

PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ILGUMS UN 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
INVESTĪCIJAS PROJEKTU IETVAROS FINANSĒJUMA APJOMS 

UN AVOTS, EUR 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

(UZ 01.10.2020) 

1 2 3 4 5 6 

Mašīnzinības 
Autotransports 

(33 525 01 1) 
“Automehāniķis” (4 gadi) ERAF 3.1.1.1. – izveidota 

autotransporta mācību darbnīca 
174 533 (ERAF un 

valsts budžets) 106 

Elektronisko un 
optisko iekārtu 
ražošana, 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģija 

Datorsistēmas, datubāzes un 
datortīkli (33 481 01 1) 

“Datorsistēmu tehniķis” (4 
gadi) 

SAM 8.1.3. – izveidota 3D mācību 
darbnīca un praktisko mācību darbnīca 

630 785 (ERAF un 
valsts budžets) 104 

Programmēšana  

(33 484 03 1) 
“Programmēšanas tehniķis” 
(4 gadi) SAM 8.1.3. – iegādāts IT aprīkojums  43 
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IZGLĪTĪBAS 
TEMATISKĀ JOMA 
VAI PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĪSTENOJAMĀS 
SĀKOTNĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS UN 

PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ILGUMS UN 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
INVESTĪCIJAS PROJEKTU IETVAROS FINANSĒJUMA APJOMS 

UN AVOTS, EUR 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

(UZ 01.10.2020) 

1 2 3 4 5 6 

Enerģētika un 
elektrotehnika 

Enerģētika un elektrotehnika 

(33 523 02 1) 

“Elektrotehniķis” (4 gadi) 

 

SAM 8.1.3. – iegādāts aprīkojums; 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma – izveidota enerģētikas 
mācību laboratorija un iegādāts 
alternatīvās enerģijas apmācību 
aprīkojums 

541 563 (ERAF un 
valsts budžets) 69 

Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija  

(33 582 03 1) 

“Inženierkomunikāciju 
tehniķis” (4 gadi) 

 

ERAF 3.1.1.1. – izveidota 
inženierkomunikāciju praktisko darbu 
mācību darbnīca 

71 143 (ERAF un 
valsts budžets) 43 

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

Ēdināšanas pakalpojumi 

(33 811 02 1) 

Apkalpošana uz kuģiem 

(33 811 05 1) 

“Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists” (4 gadi) 

ERAF 3.1.1.1. – izveidota viena 
mācību laboratorija un divas mācību 
darbnīcas 

151 260 (ERAF un 
valsts budžets) 164 

‘Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists uz kuģiem” (4 
gadi) 

“Pavārs” (4 gadi) 

“Restorānu pavārs” (4 gadi) 

“Kuģa pavārs” (4 gadi) 
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IZGLĪTĪBAS 
TEMATISKĀ JOMA 
VAI PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĪSTENOJAMĀS 
SĀKOTNĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS UN 

PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ILGUMS UN 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
INVESTĪCIJAS PROJEKTU IETVAROS FINANSĒJUMA APJOMS 

UN AVOTS, EUR 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

(UZ 01.10.2020) 

1 2 3 4 5 6 

Viesnīcu pakalpojumi 

(33 811 03 1) 

“Viesu uzņemšanas 
dienesta speciālists” (4 
gadi) 

ERAF 3.1.1.1. – izveidota integrēta 
mācību viesnīca 

20 600 (ERAF un 
valsts budžets) 81 

Tūrisma pakalpojumi 

(33 812 01 1) 
“Tūrisma pakalpojumu 
konsultants” (4 gadi)   84 

Inženiermehānika, 
mehānika un 
mašīnbūves 
tehnoloģijas 

Inženiermehānika 

(33 521 02 1) 
“Mašīnbūves tehniķis” (4 
gadi) 

ERAF 3.1.1.1. – izveidotas divas 
metālapstrādes mācību darbnīcas 
(atslēdzniecība un virpošana) 

986 345 (ERAF un 
valsts budžets) 69 

Mehatronika 

(33 521 06 1) 

“Mehatronisku sistēmu 
tehniķis” (4 gadi) 

“Elektronikas tehniķis” (4 
gadi) 

SAM 8.1.3. – izveidota mehatronikas 
un lodēšanas mācību darbnīca 

796 464 (ERAF un 
valsts budžets) 0 

Metālapstrāde 
Metināšana 

(32a 521 01 1) 

“Lokmetinātājs metināšanā 
ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG); 
rokas metinātājs (MMA)” (1 
gads ar vidējo izglītību) 

ERAF 3.1.1.1. un SAM 8.1.3. – 
izveidota metināšanas mācību 
darbnīca 

140 402 (ERAF un 
valsts budžets) 10 

Grāmatvedība Grāmatvedība “Grāmatvedis” (1,5 gadi ar 
vidējo izglītību)   10 
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IZGLĪTĪBAS 
TEMATISKĀ JOMA 
VAI PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĪSTENOJAMĀS 
SĀKOTNĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS UN 

PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ILGUMS UN 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA 
INVESTĪCIJAS PROJEKTU IETVAROS FINANSĒJUMA APJOMS 

UN AVOTS, EUR 

IZGLĪTOJAMO 

SKAITS 

(UZ 01.10.2020) 

1 2 3 4 5 6 
(35b 344 02 1) 

KOPĀ: 3 513 095 783 

Visu profesionālās izglītības programmu kursus var apgūt kā moduļus arī profesionālās pilnveides vai tālākizglītības kursu formātā. Papildus tam metināšanas programmas 
regulāri tiek piedāvāta kā profesionālās pilnveides programma pieaugušajiem. Programmās “Mehatronisku sistēmu tehniķis” un “Elektronikas tehniķis” pēdējo gadu laikā nav 
notikusi audzēkņu uzņemšana. Ņemot vērā izglītības programmās veiktās investīcijas un darba tirgus pieprasījumu, programmā “Mehatronisku sistēmu tehniķis” uzņemšana 
plānota 2021. gadā, bet programmas “Elektronikas tehniķis” resursus plānots pārvirzīt uz 1,5 gadu programmu audzēkņiem ar vidējo izglītību, kā arī 960 stundu apjoma 
programmas īstenošanu tālākizglītībā. 

3.2. Nekustamā īpašuma un mācību materiāli tehniskās bāzes raksturojums 

VT nekustamo īpašumu apjoms sastāv no trīs ēkām ar kopējo platību 9660,3 m2 un bilances kopējo vērtību 12 372 011 EUR, kuras paredzētas izglītības funkciju nodrošināšanai. 
Viena no tām, dienesta viesnīcas ēka Kuldīgas ielā 49, Ventspilī netiek aktīvi ekspluatēta. Informācija par VT nekustamo īpašumiem atainota 8. tabulā. 
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8.tabula: Nekustamā īpašuma un mācību materiāli tehniskās bāzes raksturojums. 
(Avots: VT) 

PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

NOSAUKUMS 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
OBJEKTA ADRESE M2 / 2019./2020. M.G. 

VEIKTIE 

IEGULDĪJUMI 2015-
2020 EUR 

NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA OBJEKTA 

IZMANTOŠANAS 
VEIDS 

ĪPAŠUMA TIESĪBAS BILANCES VĒRTĪBA, 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

Profesionālās 
izglītības 

kompetences centrs 
“Ventspils 

Tehnikums” 

Saules iela 15, Ventspils 
27000030607001 4619 0 

Izglītības funkciju 
nodrošināšana 
(mācību korpuss) 

Valsts īpašums IZM 
lietojumā 5 732 062 

Saules iela 15, Ventspils 
27000030607 3371 0 Zeme Valsts īpašums IZM 

lietojumā 42 738 

Jūras iela 16, Ventspils 
27000030606 1356 0 Zeme Nomas līgums 17 191 

Jūras iela 14, Ventspils 
27000030605001 4131,1 0 

Izglītības funkciju 
nodrošināšana 
(dienesta viesnīca) 

Valsts īpašums IZM 
lietojumā 6 126 868 

Jūras iela 14, Ventspils 
27000030611 898 0 Zeme Nomas līgums 11 500 

Lielā Dzirnavu iela 8, 
Ventspils 
27000030605 

4243 0 Zeme Valsts īpašums IZM 
lietojumā 441 090 

Kuldīgas iela 49, Ventspils 
27000050516001 911,3 0 

Nav atļauta 
ekspluatācija 
(dienesta viesnīca); 
tiek izmantots kā 
arhīvs un noliktava 

Valsts īpašums IZM 
lietojumā 6014 

Kuldīgas iela 49, Ventspils 
27000050516 1333 0 Zeme Valsts īpašums IZM 

lietojumā 23239 

3.3. Mācību vides infrastruktūras raksturojums 

VT mācību vides infrastruktūra ir moderna un atbilstoša visām mācību vajadzībām. Izglītības iestāde aktīvajam mācību procesam izmanto divas ēkas – mācību korpusu Saules 
ielā 15 un dienesta viesnīcu Jūras ielā 14, Ventspilī. Mācību korpuss un tā aprīkojums tiek izmantots arī VT metodiskās funkcijas nodrošināšanai un profesionālās izglītības 
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pilnveides pasākumiem. VT audzēkņu vidū ir lielāks dienesta viesnīcas pieprasījums nekā tā spēj nodrošināt, tāpēc vairāk kā 100 gultas vietas tiek īrētas Ventspils augstskolas 
dienesta viesnīcā. Plašāka informācija par mācību vides infrastruktūru atspoguļota 9. tabulā. 

9.tabula: Mācību vides infrastruktūras raksturojums. 
(Avots: VT) 

NĪ 
OBJEKTA 
ADRESE 

MĀCĪBĀM 
IZMANTOJAMĀS 

TELPAS 

DABASZINĀTŅU 
KABINETU 

APRĪKOJUMA 
RAKSTUROJUMS 

IKT APRĪKOJUMA 
MĀCĪBU 

VAJADZĪBĀM 
RAKSTUROJUMS 

SPORTA 
INFRASTRUKTŪRA 

DIENESTA VIESNĪCA PIKC 
METODISKĀS 
FUNKCIJAS 

NODROŠINĀŠANA 

MĀCĪBU 
APRĪKOJUMS 

PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS 
PILNVEIDEI M2/EUR PASKAIDRO-

JUMS 
M2/EUR PASKAIDRO-

JUMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Saules iela 
15, 

Ventspils 

2887,4 Labā 
tehniskā 
stāvoklī un 
labu tehnisko 
bāzi. 

VT nav speciālu 
dabaszinātņu kabinetu 
un aprīkojuma. 
Dabaszinātņu mācību 
priekšmetu apguvei 
tiek izmantotas 
profesionālās izglītības 
mācību priekšmetu 
integrētās klases. 

Mācību vajadzībām 
tiek izmantotas 462 
IKT iekārtas. Esošā 
infrastruktūra ir pilnībā 
aprīkota ar IKT, kas 
tiks plānveidīgi 
atjaunota. 
Sīkāka informācija par 
IKT nodrošinājumu 
atspoguļota 2. 
pielikumā. 

VT nav sporta 
infrastruktūras un 
aprīkojuma. Tiek 
izmantoti Ventspils 
Olimpiskā centra 
(turpmāk – VOC) 
pakalpojumi.  

2018.-2019. g. dažādi 
VOC objekti tika īrēti 
vidēji 1057 stundas 
gadā, bet 2020. g. – 
557 stundas gadā 
(samazinājums COVID-
19 pandēmijas 
ietekmē). 

Vidējās izmaksas gadā 
– 18 000 EUR. 

  Metodiskais centrs 
VT ar 3 metodiķiem 
un nozares 
pedagogu 
sadarbības 
grupām. 
Metodiskajam 
darbam 
pedagogiem 
izsniegti 50 
portatīvie datori un 
speciālais 
aprīkojums 
(planšetdatori, 
video kameras un 
droni). 

Tiek izmantota 
visa VT mācībām 
paredzētā 
infrastruktūra. 
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NĪ 
OBJEKTA 
ADRESE 

MĀCĪBĀM 
IZMANTOJAMĀS 

TELPAS 

DABASZINĀTŅU 
KABINETU 

APRĪKOJUMA 
RAKSTUROJUMS 

IKT APRĪKOJUMA 
MĀCĪBU 

VAJADZĪBĀM 
RAKSTUROJUMS 

SPORTA 
INFRASTRUKTŪRA 

DIENESTA VIESNĪCA PIKC 
METODISKĀS 
FUNKCIJAS 

NODROŠINĀŠANA 

MĀCĪBU 
APRĪKOJUMS 

PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS 
PILNVEIDEI M2/EUR PASKAIDRO-

JUMS 
M2/EUR PASKAIDRO-

JUMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jūras iela 
14, 

Ventspils 
446,1 

Labā 
tehniskā 
stāvoklī. 

   4131,1 102 istabas 
ar 204 gultas 
vietām tikai 
VT 
audzēkņiem. 
Infrastruktūra 
nepietiekama. 

  

KOPĀ 3333,5     4131,1    

3.4. Cilvēkresursu pieejamība, raksturojums un attīstība 

VT cilvēkresursu attīstības plāna mērķis ir sekmēt efektīvu cilvēkresursu vadības procesu, ar mērķi nodrošināt izglītojamo sagatavošanu augstām darba tirgus prasībām. VT 
cilvēkresursu vadības vīzija: koordinēta, mūsdienīga un efektīva personāla vadība, lai nodrošinātu izglītības iestādes vajadzības ar izglītotu, kvalificētu un motivētu personālu 
normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, veicinātu personāla attīstību un lojalitāti Ventspils Tehnikumam, efektīvi izmantot un pilnveidot personāla zināšanas 
un iemaņas noteikto amata pienākumu izpildei. Cilvēkresursu vadības procesu VT raksturo šādi procesi: 1) plānošana, 2) izpilde, 3) pārbaude, 4) atgriezeniskā saite. 
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2.attēls: VT darba organizācijas struktūra un cilvēkresursu vadības politikas pamatvērtības. 
(Avots: VT) 

Profesionalitāte

Stabilitāte

Demokrātija Tradīcijas

Cieņa

Mērķtiecība Kvalitāte

Diskriminācijas 
aizliegums
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10.tabula: Cilvēkresursu pieejamība, raksturojums. 
(Avots: VT) 

Nr.p.k. RĀDĪTĀJS 

2018 2019 2020 

DARBA 
LIKMJU 
SKAITS 

DARBINIEKU SKAITS  DARBA 
LIKMJU 
SKAITS 

DARBINIEKU SKAITS  DARBA 
LIKMJU 
SKAITS 

DARBINIEKU SKAITS  

KOPĀ PAMAT-
DARBĀ KOPĀ PAMAT-

DARBĀ KOPĀ PAMAT-
DARBĀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Administrācijas personāls 11 11 10 11.5 11.5 11 13.5 13.5 12.5 

2. Pedagogi pavisam (neieskaitot 
administrāciju) 66.74 71 63 60.82 78 62 59.79 70 56 

3. profesionālās izglītības skolotāji 29.88 33 30 31.14 42 30 32.34 43 29 

4. vispārējās vidējās izglītības skolotāji 31.86 30 27 24.68 31 27 23.45 27 23 

5. pārējie pedagogi 8 8 6 5 5 5 4 4 4 
6. Uzsākuši darbu VT - 4 - - 6 - - 5 - 

7. Kvalifikācijas celšanā iesaistīto 
skaits 47 51 63 

8. Galvenās pilnveidojamo 
kompetenču tēmas 

▪ IKT prasmes 
▪ Mācību metodisko materiālu 

izstrāde 
▪ Svešvalodu prasmes 

▪ Kompetencēs balstītas 
izglītības īstenošana 

▪ Sadarbības veidošanas 
prasmes  

▪ Komunikācijas prasmes 

▪ Mācību procesa īstenošana 
attālinātā mācību vidē 

▪ IKT pielietojums attālinātā 
mācību procesā 

▪ Jaunā kompetenču satura 
integrēšana profesionālā 
izglītībā 

9. 

Pedagogu izglītība: Kopā Kopā Kopā 

Doktora grāds 0 0 0 

Maģistra grāds 42 47 43 

Bakalaura grāds 21 25 21 
Iegūst augstāko izglītību 8 6 6 
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3.attēls: VT pedagoģiskā personāla vecuma struktūra 2020./2021.m.g. 
(Avots: VT) 

2020./2021. m.g. VT strādā 70 darbinieki, no kuriem 50 ir sievietes un 20 – vīrieši. Vecuma grupā līdz 40 gadiem ir 24% pedagogu, vecuma grupā 45-54 gadi ir 40%.  pedagogu.  
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, valodu pratības 
pilnveidē.  

11.tabula: Cilvēkresursu vadība un attīstības vajadzības. 
(Avots: VT) 

RĀDĪTĀJS ESOŠĀ SITUĀCIJA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS ATBILDĪGĀ 
PERSONA SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 

1 2 3 4 5 

VT pozitīva tēla 
veidošana un 
iekšējās kultūras 
stiprināšana 

VT strādā sabiedrisko attiecību speciālists, kurš koordinē visas 
aktivitātes, kas saistītas ar komunikāciju ar sabiedrību. VT 
sabiedriskais tēls tiek veidots atbilstoši iepriekš izstrādātam un 
VT direktora apstiprinātam pasākumu plānam. Regulāri pārskatīt un 

nepieciešamības gadījumā 
aktualizēt sadarbības 
partneru mājaslapās 
norādīto informāciju. 

Atbilstoši nepieciešamībai 
veikt izmaiņas sabiedrisko 

attiecību pasākumu plānam. 

VT direktors, 
sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

Vienota iekšējā kultūra izglītības 
iestādē. 

Izveidota jauna VT mājaslapa. 

VT ir sava simbolika, logo, karogs un izveidots profils sociālajos 
medijos Facebook, Instagram un Twitter, kur regulāri tiek 
ievietota informācija par VT aktualitātēm. 
VT ir izveidots komplekss piedāvājums par informācijas 
ievietošanu sadarbības partneru mājaslapās. VT simbolika ir 
izvietota sadarbības partneru mājaslapās, norādot informāciju 
par VT piedāvātajām aktivitātēm un ietverot aktīvo saiti un VT 
mājaslapu. 
Tēla veidošanā VT iesaista pedagogus, izglītojamos, vecākus, 
absolventus un sadarbības partnerus. Ir izveidota absolventu 
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RĀDĪTĀJS ESOŠĀ SITUĀCIJA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS ATBILDĪGĀ 
PERSONA SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 

1 2 3 4 5 
un sadarbības partneru datu bāze ar to kontaktinformāciju. Tēla 
veidošanai VT organizē meistarklases, tikšanās un prāta 
vētras. 
Sagatavots tradīciju īstenošanas pasākumu plāns, kas ietver 
VT pasākumu, absolventu salidojumu un bijušo pedagogu 
salidojumu attīstības nodrošināšanu. 

Personāla darba 
kvalitātes 
nodrošināšanas 
un kontroles 
sistēma 

Personāla atlases procesā tiek izvērtēta profesionālā 
kvalifikācija un atbilstība Ministru kabineta noteikumu 
prasībām. Ir veikta VT vadības struktūras shēmas un amatu 
aprakstu aktualizēšana un pienākumu pārstrukturēšana. Ikgadēja darbinieku amata 

aprakstu un štata vietu 
pārskatīšana. 

Ikgadēja pedagogu kvalitātes 
izvērtēšanas kārtības 
pārskatīšana. 

Personāla darba kvalitātes 
nodrošināšanas procesa 
iekļaušana VT kvalitātes 
kontroles sistēmā. 

VT direktors 
un vietnieki 

Sarunu īstenošana ar pedagogu, lai 
pārrunātu aizvadītā gada sniegumu, 
nospraustu nākotnē sasniedzamos 
mērķus un identificētu profesionālās 
attīstības iespējas. 

VT nodrošina izglītības iestādes 
atbalstu personāla izaugsmei. 

Kvalitātes kontroles sistēmas 
izstrāde, aprakstot visus VT procesus 
un procedūras. 

Izstrādāts un VT konventā apstiprināts personāla darba 
kvalitātes novērtēšanas plāns un motivācijas programma, kas 
ietver motivācijas pasākumus, kā pateicības, prēmijas, balvas, 
ekskursijas, kopīgi personību izglītojošie pasākumi. 
Atbilstoši katra mācību gada uzdevumiem VT aktualizē 
pedagogu kvalitātes izvērtēšanas kārtību. Metodiskā atbalsta 
nodrošināšanai pastāv metodiskā komisija un izglītības 
metodiķu atbalsts. 
Pašvērtēšanas procesa īstenošanai aktualizēta pedagogu un 
atbalsta personāla pašvērtēšanas anketās iekļautais saturs; 
pedagogu darba kvalitātes vērtēšana norisinās atsevišķi 
izveidotā komisijā. 

Darba samaksas 
un sociālo 
garantiju sistēma 

Aktualizēta kārtība pedagogu un pārējo darbinieku materiālajai 
stimulēšanai. 

Papildu finansējuma 
piesaiste plašāku materiālo 
stimulēšanas pasākumu 
nodrošināšanai. 

VT direktors, 
personāla 
nodaļa 

Pedagogu piesaistes motivācijas 
programmas izveide, kas ietver 
dienesta dzīvokļa, mentoringa un citu 
bonusu nodrošināšanu pedagogiem, 
kas sākuši strādāt VT. 

Personāla atlīdzības izmaksas 
kārtības aktualizēšana, ietverot 
diferencēta atlīdzības principa 
īstenošanu atbilstoši iepriekš 
izstrādātiem kritērijiem. 

Izstrādāta kārtība sociālo garantiju nodrošināšanai. Sociālās 
garantijas un veselības apdrošināšana pedagogiem tiek 
nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
VT personālam nodrošināta garantēta atlīdzības izmaksāšana. 

Darba vide 
Fiziskā darba vide 

Modernizētas VT metinātavas, lodētavas, kā arī enerģētikas, 
mehatronikas un IKT nozares mācību aprīkojums. 
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RĀDĪTĀJS ESOŠĀ SITUĀCIJA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS ATBILDĪGĀ 
PERSONA SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 

1 2 3 4 5 
Pedagogiem pieejama atpūtas telpa un labiekārtota VT āra 
teritorija.  VT direktors 

un  vietnieki 

Ēkas attīstīšana Kuldīgas ielā 49 
(Ventspilī), tajā izveidojot mācību 
telpas un dienesta viesnīcu. 

Attīstot ēku Kuldīgas ielā 49 
(Ventspilī), paredzēt atpūtas telpu 
audzēkņiem. 

VT personāla un audzēkņu 
apmierinātība ar darba/mācību vidi. 

Turpināt modernizēt/papildus 
iegādāties mācību aprīkojumu un IKT 
tehniskās ierīces. 

VT audzēkņiem nav pieejama atsevišķa atpūtas telpa. 

Psihoemocionālā darba vide 
Regulāra psihoemocionālās vides monitorēšana (audzēkņu, 
pedagogu, vecāku). Iknedēļas pedagogu sanāksmju 
organizēšana, pārrunājot dažādus ar mācību procesu saistītus 
jautājumus. 

Psihologa atbalsta 
nodrošināšana pedagogiem. 

Supervīziju īstenošana. 

VT direktors 
un vietnieki 

VT personāla un audzēkņu 
apmierinātība ar darba/mācību vidi. 

 

Profesionālās 
kompetences 

pilnveide 

Palielinājies VT īstenoto projektu skaits un to dažādība, kas ir 
īstenoti ar ES līdzfinansējumu. Palielinājusies arī pedagogu un 
audzēkņu iesaiste projektos. 

Sadarbības veidošana ar ES 
kandidātvalstīm un Šveici. 

Palielināt pedagogu skaitu, 
kas iesaistās stažēšanās 
pasākumos Latvijas un 
ārvalstu uzņēmumos. 

Angļu valodas un IKT 
prasmju attīstība VT 
pedagogiem. 

VT direktors 
un vietnieki 

Projektu īstenošana ne tikai 
mobilitātes, bet arī mācīibu 
programmu un materiālu attīstībai. 

Aktīvāka darbība sadarbības līgumu 
slēgšanā, palielināts VT sadarbības 
partneru skaitus un izveidota vienota 
komunikācijas platforma. 

Modernizētas, izstrādātas un 
aktualizētas profesionālās vidējās 
izglītības programmas, izveidots 
mūžizglītības piedāvājums. 

Palielinājusies VT konventa iesaiste 
VT darbībā un ar tā palīdzību ir 
izveidojusies ciešāka sadarbība ar 
nozaru pārstāvjiem. 

VT administrācijai ir Ministru kabineta noteikumiem atbilstoša 
izglītība; administrācija regulāri apmeklējusi profesionālās 
pilnveides pasākumus. 
Neregulāra sadarbība ar nozaru ekspertu padomēm, iesaiste 
to darbā un sadarbība ar nozaru uzņēmiem.  

Iesaiste VISC, IKVD un VIAA projektu īstenošanā; mācību 
satura un metožu aktualizēšana. 

Palielinājusies VT kā metodiskā centra kapacitāte un izglītības 
piedāvājuma pasākumu skaits; veikta VT Metodiskās nodaļas 
kompetenču un pienākumu stiprināšana. VT metālapstrādes 
un tūrisma nozarēs pilda PIKC funkcijas. 
Palielinājies VT konventa locekļu aktivitāšu skaits, kas saistīts 
ar VT darbību.  

Pilnveidotas pedagogu zināšanas un paaugstināts izglītojamo 
sekmju līmenis. 
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RĀDĪTĀJS ESOŠĀ SITUĀCIJA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS ATBILDĪGĀ 
PERSONA SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 

1 2 3 4 5 
Palielinājies iesaistīto pedagogu un noslēgto vienošanos skaits 
par sadarbību praktisko nodarbību īstenošanā nozaru 
uzņēmumos. 

Sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem 
palielināta darba vidē balstītas 
izglītības attīstība. 

Pasākumu kopuma izstrāde, kas 
mazinātu audzēkņu atskaitīšanu. 
Pasākumu izstrāde, kas motivētu 
audzēkņus mācīties. 

Jaunu pedagogu piesaiste, izmantojot 
programmas “Iespējamā misija” un 
“Mācītspēks”. 

Starpnozaru sadarbības grupu 
īstenošana, kurā piedalās dažādu 
priekšmetu pedagogi. 

Salīdzinoši augsts audzēkņu skaits, kas pārtrauc mācības. 
Grupu audzinātāji sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, lai samazinātu mācību pārtraukšanas risku. 
Paaugstināta VT pedagogu profesionālā kompetence un 
īstenota uzņēmumu prakšu vadītāju apmācībā. 

Veiksmīga audzēkņu prakšu īstenošana darba vidē. 
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4. RĪCĪBAS PLĀNS  
Rīcības plāns ir Attīstības stratēģijas daļa, kur iekļauti pasākumi, kas ir stratēģiskajā daļā noteikto mērķu izpildei paredzētās darbības. 

Atbilstoši VT darbības sfērai būtiska loma un vienlaikus iespēju avots ir sadarbības partneru piesaiste. Īstenoto sadarbību mērķi var būt dažādi – gan finansiālā atbalsta veidā, 
gan projektu veidā vai arī sadarbībā informatīvā atbalsta nodrošināšanā. Galvenās VT sadarbības partneru grupas, kādu mērķu sasniegšanai sadarbība var tikt īstenota, ir 
šādas: 

1. Pašvaldība – kopīgas mārketinga aktivitātes, koordinēta profesionālās izglītības plānošana un īstenošana, kopīgu pasākumu un projektu organizēšana, VT interešu 
un viedokļa pārstāvniecība nacionālā līmenī, informācijas apmaiņa, sadarbība resursu un infrastruktūras koplietošanā; 

2. Izglītības iestādes – mērķa grupa, gan piesaistot audzēkņus mācību programmām, gan nodrošinot metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam. Kopīgu 
projektu un pasākumu īstenošana; 

3.  Nozaru pārstāvji, darba devēji un tos pārstāvošās profesionālās organizācijas – abām pusēm nozīmīga informācijas apmaiņas un sadarbības forma, kas 
veiksmīgas sadarbības rezultātā rada pozitīvu VT tēlu. Sadarbība ļauj, piemēram, audzēkņiem nodrošināt prakses vietas, apkopot profesionālajā darba vidē 
aktuālās tendences, infrastruktūras kopīga izmantošana, darba devēju iesaiste izglītības iekšējās kvalitātes pilnveidē, finansiāls atbalsts; 

4. Starptautiskās organizācijas – sadarbība ar citu valstu profesionālās izglītības iestādēm, dalība starptautiskos tīklos un organizācijās, vieslektoru piesaiste, 
starptautisku pasākumu organizēšana un dalība, audzēkņu un pedagoģiskā personāla apmaiņas programmas, kopīgi projekti un programmas, pieredzes apmaiņas 
pasākumi; 

5. Plašsaziņas līdzekļi – sadarbība  informatīvā atbalsta nodrošināšanā. 

4.1. Izglītības programmu attīstība 

VT izglītības programmu piedāvājums balstās uz četriem pamatvirzieniem, kuros tiek piedāvātas izglītības programmas Latvijas tautsaimniecībai svarīgos un perspektīvos STEM 
un pakalpojumu sektoros: 

1) Iekšējie tīkli un automatizētās sistēmas; 
2) Informācijas un komunikācijas (IKT) tehnoloģijas; 
3) Metālapstrāde, mašīnbūve un autotransports; 
4) Viesmīlība un tūrisms. 

Šajās programmu grupās līdztekus pilnām profesionālās izglītības iespējām pieejami arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursi, kā arī specializētie kursi papildu 
specializāciju iegūšanai. Visās profesionālās vidējās izglītības programmās ir arī iespēja atzīt ārpusformālās izglītības ietvaros apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences. 
Nākotnē līdztekus četrgadīgajām profesionālās izglītības programmām, kurās uzņem audzēkņus ar pamatizglītību, VT plāno attīstīt vairākas iespējas audzēkņiem ar vidējo 
izglītību, balstot tās esošajās četrgadīgajās profesionālās izglītības programmās. 
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Plānojot izglītības programmu attīstību, ieviešot jaunas mācību formas un pieejas, tostarp, tālmācību un moduļu sistēmu, VT kā vienu no svarīgām mērķa grupām identificējis 
diasporas jauniešus. Diasporas loma ir īpaši uzsvērta zināšanu sabiedrības un inovatīvas tautsaimniecības veidošanas kontekstā. Iekļaušanas princips uzsver nepieciešamību 
veidot tādu izglītības iestāžu praksi, kas veicinātu diasporas pārstāvju integrāciju Latvijas izglītības sistēmā un darba tirgū atbilstoši viņu spējam, izglītībai un kvalifikācijai. VT 
apzinās, ka ārvalstu audzēkņu piesaistīšana ir viens no izglītības eksporta aspektiem un izglītības eksportspēja ir kā kvalitātes un konkurētspējas pazīme. 

Jau šobrīd VT ir faktiski noformulējis tādu izglītības programmu piedāvājumu, uz kura pamata ir plānota VT darbība un attīstība plānošanas periodā līdz 2027. gadam. Ņemot 
vērā aktuālās tendences, VT plāno attīstīt viedās mājas iekšējo tīklu apkalpošanas, elektrisko automobiļu apkopes un remonta, kā arī mototransporta apkopes un remonta 
specializācijas. Tāpat plānots integrēt Ventspils industrijām būtiskas tūrisma, viesmīlības un kuģniecības specializācijas izglītības programmās (kuģa tehniķis, kuģa pavārs, 
kruīza kuģu stjuarts un gids), kā arī attīstīt kuģu metināšanas zināšanas un prasmes metināšanas programmā. VT aktīvi sadarbojas ar citām profesionālās un augstākās izglītības 
iestādēm, IZM un VISC, nozaru uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām programmu attīstības jautājumos. Ar augstākās izglītības iestādēm VT ir noslēdzis nodomu 
protokolus, savukārt VT kā pilntiesīgs biedrs iesaistās MASOC, LETERA, LIKTA un LDDK darbā. VT sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītības 
programmu pēctecību, piemēram ar Ventspils augstskolu STEM izglītības programmu jomās un ar Biznesa augstskolu “Turība” viesnīcu un tūrisma jomās. VT iesaistās kopējos 
projektos arī kopā ar LLU un RTU, piemēram projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, kurā liels uzsvars tiek likts arī uz izglītības sektora attīstību. Pilns esošo un 
jaunveidojamo VT izglītības programmu attīstības izklāsts atainots 12. tabulā. 

12.tabula: VT esošo un jaunveidojamo izglītības programmu attīstības ieceres. 
(Avots: VT) 

NR. 

P.K. 
NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA UN 

SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

1 2 3 4 5 

Esošo izglītības programmu un virzienu attīstība 
Iekšējie tīkli un automatizētās sistēmas 

1. Būvniecība 

1. Inženierkomunikāciju 
būvtehniķis (4 gadi ar 
pamatizglītību); 

2. ”Ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
būvtehniķis ( 4 gadi ar 
pamatizglītību)” 

Plānots veidot šo profesionālās vidējās programmu piedāvājumu 
jauniešiem pēc vidusskolas (1,5 gadi audzēkņiem ar vidējo izglītību). 
Iepriekšminētās kvalifikācijas apguves piedāvājums plānots arī 
mūžizglītības ietvaros. 

Tiek plānots sagatavot piedāvājumu būvniecības nozarei ar nolūku 
piedāvāt speciālistus ar visu veidu iekšējo tīklu apkalpošanas 
kompetenci. 

Attīstības iespēja pēc kvalifikācijas iekļaušanas nozaru kvalifikācijas 
struktūrā kā piedāvājums plānota profesionālā kvalifikācija - “Viedās 
mājas tehniķis”.  

Latvijas Elektroenerģētiķu un 
energobūvnieku asociācija, 
Latvijas Būvnieku asociācija, SIA 
“Schneider Electric Latvija”, SIA 
“HansaMatrix Ventspils”, RTU, 
Ventspils Augstskola, LDDK 
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NR. 

P.K. 
NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA UN 

SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

1 2 3 4 5 

2. Enerģētika 1. Elektrotehniķis (4 gadi ar 
pamatizglītību)  

Plānots veidot šo profesionālās vidējās programmu piedāvājumu arī 
jauniešiem pēc vidusskolas (1,5 gadi audzēkņiem ar vidējo izglītību). 
Iepriekšminētās kvalifikācijas apguves piedāvājums plānots arī 
mūžizglītības ietvaros. 

Tiek plānots sagatavot piedāvājumu enerģētikas nozarei ar nolūku 
piedāvāt speciālistus ar visu veidu iekšējo tīklu apkalpošanas 
kompetenci. 

Attīstības iespēja pēc kvalifikācijas iekļaušanas nozaru kvalifikācijas 
struktūrā, kā piedāvājums mūžizglītības ietvaros vai izvēles moduļa 
izveidei kompetence – atjaunojamā enerģija . 

3. Elektronika  “Elektronikas tehniķis” * (1,5 gadi) audzēkņiem ar  vidējo izglītību  

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

4. Programmēšana Programmēšanas tehniķis (4 
gadi ar pamatizglītību) 

Plānots veidot šo profesionālās vidējās programmu piedāvājumu 
jauniešiem pēc vidusskolas (1,5 gadi audzēkņiem ar vidējo izglītību). 
Iepriekšminētās kvalifikācijas apguves piedāvājums plānots arī 
mūžizglītības ietvaros. 

Attīstības iespēja pēc kvalifikācijas iekļaušanas nozaru kvalifikācijas 
struktūrā kā piedāvājums mūžizglītības ietvaros vai izvēles moduļa 
izveidei kompetence – “Spēļu izstrāde un programmēšana” un “3D 
tehnoloģiju uzstādīšana un apkope”. 

LIKTA, LETERA, “Accenture” 
Latvijas filiāle, SIA 
“TestDevLab”, RTU, LDDK, 
Ventspils Digitālais centrs, 
Ventspils Augstskola, SIA 
“Azeron” 

5. Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis (4 
gadi ar pamatizglītību) 

Metālapstrāde, mašīnbūve un autotransports 

6. Metālapstrāde Metinātājs MMA, MAG, TIG 
(1 gads ar vidējo izglītību) 

Sadarbībā ar LJA plānots sagatavot moduli specializācijai metināšanas 
darbiem uz kuģiem. 

Attīstības iespēja pēc kvalifikācijas iekļaušanas nozaru kvalifikācijas 
struktūrā kā piedāvājums mūžizglītības ietvaros vai izvēles moduļa 
izveidei kompetence - “3D robotmetināšana” . 

MASOC, SIA “Bucher 
Municipal”, RTU, SIA “Malmar 
Sheet Metal”, SIA “HansaMatrix 
Ventspils”, LDDK un nozares 
vadošie uzņēmumi 
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NR. 

P.K. 
NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA UN 

SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

1 2 3 4 5 

 

Plānots izveidot 5 LKI profesionālās izglītības programmu, integrējot 
klātienes un attālināto mācību elementus - automatizētā metināšana. 
Programmas izveidei nepieciešams IZM un VISC atbalsts. Plānots 
piesaistīt RTU, Rīgas 3. arodvidusskolas un MASOC ekspertus. 

7. Mašīnbūve 

Mašīnbūves tehniķis (4 gadi 
ar pamatizglītību) 

Plānots veidot šo profesionālās vidējās programmu piedāvājumu 
jauniešiem pēc vidusskolas (1,5 gadi audzēkņiem ar vidējo izglītību). 
Iepriekšminētās kvalifikācijas apguves piedāvājums plānots arī 
mūžizglītības ietvaros. 

Sadarbībā ar LJA plānots sagatavot moduli specializācijai tehniķa 
darbiem uz kuģiem. 

Rūpniecisko iekārtu 
mehāniķis ar specializāciju 
Ķīmisko un biotehnoloģisko 
iekārtu mehāniķis (1.5  gadi 
pēc vidusskolas) 

Plānots attīstīt kvalifikāciju “Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar 
specializāciju: Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis” kā 
mūžizglītības programmas piedāvājumu. 

Sadarbības partneris RTU. 

8. Mehatronika 
Mehatronisku sistēmu 
tehniķis* (4 gadi ar 
pamatizglītību) 

2021./2022. mācību gadā ir uzsākta pirmā apmācību grupa. 

Plānots attīstīt kompetenču piedāvājumu arī mūžizglītības programmu 
ietvaros. 
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NR. 

P.K. 
NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA UN 

SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

1 2 3 4 5 

10. Autotransports Automehāniķis (4 gadi ar 
pamatizglītību) 

Plānots attīstīt kvalifikācijas “Auto diagnostiķis” (1,5 gadi). 

Attīstības iespēja pēc kvalifikācijas iekļaušanas nozaru kvalifikācijas 
struktūrā kā piedāvājums mūžizglītības ietvaros vai izvēles moduļa 
izveidei kompetence  “Auto mehatronika”, “Sauszemes transporta 
līdzekļu vērtētājs” speciālistiem ar automehāniķa kvalifikāciju un 5 gadu 
darba stāžu .  

Sadarbībā ar nozares vadošajiem uzņēmējiem iespējams izveidot divus 
perspektīvus specializāciju moduļus – “Elektrisko automobiļu apkope un 
remonts” un “Motociklu (skūteru, kvadriciklu, sporta motociklu, ielas 
motociklu un ūdens motociklu) apkope un remonts”. 

Viesmīlība un tūrisms 

11. Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Pavārs ar specializāciju 
“Restorānu pavārs” (4 gadi 
ar pamatizglītību) 

Plānots attīstīt dažādu izvēles moduļa atšķirības. Plānots īstenot arī 
mūžizglītības programmu ietvaros. 

Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācija, Biznesa augstskola 
“Turība”, LLU, “Pavāru klubs”, 
vadošie Latvijas šefpavāri un 
viesmīlības nozares eksperti, AS 
“Tallink Latvija” 

12. Viesmīlības 
pakalpojumi 

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 

Plānots attīstīt kvalifikāciju “Viesmīlis”  audzēkņiem ar vidējo izglītību (1.5 
gads). Plānots piedāvāt viesmīļa specializācijas “Vīnzinis” un “Bārmenis”. 

Izglītības programmas, kurās ir VT metodiskā darba virsvadība, plānots 
piedāvāt pilnas pēctecības un apjoma piedāvājumu - četrgadīgā, 1.5 
gadīgā un dažāda apjoma mūžizglītības programmas. 

Plānots īstenot arī mūžizglītības programmu ietvaros. 

13. Viesnīcu 
pakalpojumi 

Viesu uzņemšanas dienesta 
speciālists (4 gadi ar 
pamatizglītību) 

Plānots attīstīt specializācijas “Viesu uzņemšanas pakalpojumu 
speciālists” (1,5 gadi), “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” (1,5 gadi) un 
“Istabenis” (1 gads) audzēkņiem pēc 9 klases. 

Plānots īstenot arī mūžizglītības programmu ietvaros. 

Sadarbībā ar LJA plānots sagatavot moduli specializācijai “Kruīza kuģu 
stjuarts”. 
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NR. 

P.K. 
NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA UN 

SPECIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

1 2 3 4 5 
Izglītības programmas, kurās ir VT metodiskā darba virsvadība, plānots 
piedāvāt pilnas pēctecības un apjoma piedāvājumu - četrgadīgā, 1.5 
gadīgā un dažāda apjoma mūžizglītības programmas. 

14. Tūrisma 
pakalpojumi 

Tūrisma pakalpojumu 
konsultants (4 gadi ar 
pamatizglītību) 

Plānots attīstīt specializāciju “Tūrisma pakalpojumu konsultants” (1,5 
gadi) audzēkņiem ar vidējo izglītību. 

Plānots īstenot arī mūžizglītības programmu ietvaros. 

Sadarbībā ar LJA plānots sagatavot moduli specializācijai “Gids”. 

Jaunveidojami izglītības programmu virzieni 

15. Komerczinības*  Kā mūžizglītības piedāvājums “Komerczinību speciālists ar 
specializāciju iepirkumos”.  

16. Grāmatvedība*  Kā mūžizglītības piedāvājums “Grāmatvedis”.  

*programmas netiek piedāvātas katru gadu bet gan cikliski pēc darba tirgus pieprasījuma. 
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Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” paredzēto VT plāno izstrādāt un uzsākt īstenot 5 LKI profesionālās 
izglītības programmas, kas nodrošina paaugstinātās kompetences apguvi un ir vērsta uz izcilības veicināšanu profesionālajā izglītībā, t.sk., attīstot Eiropas un pasaules SKILL 
kompetences. 5 LKI programmu piedāvājums apkopots 13. tabulā. 

13.tabula: VT 5 LKI līmeņa programmu attīstības ieceres. 
(Avots: VT) 

NR.P.K. NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA  
EIROPAS LĪMEŅA SKILL 

KOMPETENCES 
STIPRINĀŠANA LĪDZ 5LKI 

SASAISTE AR 4 KLI 

1 2 3  4 

1. Būvniecība Namu pārvaldnieks 
Santehnikas un apkures 
sistēmu uzstādīšanas 
tehnologs 

Inženierkomunikāciju tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

2. 

Elektronisko un optisko 
iekārtu ražošanas, 
informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
nozare 

Programmētājs 

Datorsistēmu tehniķis 

Elektronikas tehnologs 

3Ddigitālo spēļu 
programmētājs 

3D tehnologs 

Prototipēšanas tehnologs 

Programmēšanas tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

Datorsistēmu tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

Elektronikas tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

3. Enerģētika un elektrotehnika Siltumenerģijas speciālists 

Rūpnieciskās 
automatizācijas un 
elektrības ražošanas 
sistēmu tehnologs 

Elektrotehniķis (4 gadi un ar pamatizglītību, 
1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

4. Mašīnbūve un 
metālapstrāde 

Mašīnbūves speciālists 

Mehtaroniķis 

Metināšanas tehnologs  

Robotizācijas tehnologs 

Prototipēšanas tehnologs 

Mašīnbūves tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

Mehatronisko sistēmu tehniķis (4 gadi un ar 
pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 44 

NR.P.K. NOZARE MĀCĪBU PROGRAMMA  
EIROPAS LĪMEŅA SKILL 

KOMPETENCES 
STIPRINĀŠANA LĪDZ 5LKI 

SASAISTE AR 4 KLI 

1 2 3  4 

5. Tūrisms 

Ēdināšanas tehnologs 

Restorānu pakalpojumu organizators 

Tūrisma pakalpojumu organizators 

Viesnīcu pakalpojumu organizators 

Ietvarstruktūras piedāvājums 
atbilst SKILL kompetencei 

Pavārs (4 gadi un ar pamatizglītību, 1.5 gadi ar 
vidējo izglītību) 

Tūrisma informācijas konsultants (4 gadi un 
ar pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo izglītību) 

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists (4 
gadi un ar pamatizglītību, 1.5 gadi ar vidējo 
izglītību) 

Nākotnē plānots būtiski paplašināt tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu.  VT jau piedāvā apgūt  esošo modulāro profesionālās vidējās izglītības 
programmu moduļus.  Piedāvāsim visa spektra interesentiem mūžizglītības iespējas un kompetenču apguvi neformālās izglītības ietvaros balstoties un darba tirgus 
pieprasījumu un kompetenču vajadzībām. Plānotais tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu piedāvājums apkopots 14. tabulā. 
VT pieaugušo izglītību kā vienu no darbības virzieniem paredzēja, izstrādājot VT Attīstības un investīciju stratēģiju 2014.-2020.gadiem, plānojot gan iespējamos nepieciešamos 
resursus, gan paredzamos ieguvumus. Tika īstenota daļa no plānotajām aktivitātēm, tomēr viena daļa palika ieceru līmenī, jo to izpildi kavēja gan nepieciešamie grozījumi 
normatīvajos aktos par ko tika runāts ar Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertiem, gan atsevišķas organizatoriskas grūtības VT. Šobrīd, strādājot pie VT attīstības 
dokumentiem, ir veiktas strukturālas izmaiņas VT, stiprinot mūžizglītības aktivitāšu īstenošanā iesaistītos, tiek detalizēti plānots mūžizglītības attīstības rīcības plāns, kas ir 
veidots balstoties uz Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumu Nr. 436 “Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes 
sabiedrībai"”. Nākotnē plānots būtiski paplašināt mūžizglītības programmu piedāvājumu, t.i., darba tirgū pieprasītas kvalifikācijas - tālākizglītības un profesionālās tālākizglītības 
programmas, neformālās izglītības un ārpusformālo parasmju atzīšanu. VT mūžizglītības aktivitāšu mērķis un uzdevumi ir, uzlabojot darba tirgu dalībnieku profesionālās 
zināšanas, dot darba devējiem iespēju paredzēt regulāru prasmju pilnveidi nodarbinātajiem. Sadarbībā ar nozari, nosakot darba devēju individuālās vajadzības, veidot kompleksu 
kompetenču paaugstināšanas paaugstināšanu ar modulāro programmu iespējām un neformālās izglītības aktivitātēm. Jau šobrīd VT piedāvā iespēju apgūt esošo modulāro 
profesionālās vidējās izglītības programmu moduļus, tomēr  nākotnē īpaši akcentēsim ārpus formālās izglītības apgūto kompetenču kā profesionālās kvalifikācijas noteiktas 
daļas atzīšanu  VT īstenojamās profesionālās izglītības programmās. Balstoties uz iedzīvotāju un darba devēju viedokļu izpēti un prioritātēm, plānots piedāvāt mūžizglītības 
iespējas un kompetenču apguvi neformālās izglītības ietvaros. Sadarbība plānota, īstenojot kopīgas aktivitātes ar partneriem Ventspils valstspilsētā, Ventspils novadā un citviet, 
tajā skaitā, konsultējoties un atbalstot apkārtējo novadu pieaugušo izglītības koordinatorus. 
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14.tabula: Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursu plānotais piedāvājums VT. 
(Avots: VT) 

NR.P.K. NOZARE PROGRAMMA IZGLĪTOJAMO SKAITS 
1 2 3 4 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas  

1. Būvniecība Ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības ūdens sistēmu būvtehniķis 20 
Dzesēšanas un saldēšanas sistēmu būvtehniķis 20 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvtehniķis 20 
Siltumapgādes un apkures sistēmu būvtehniķis 20 
Gudrās mājas tehniķis 20 

2. Enerģētika Elektromontieris 20 
Elektrotehniķis 20 
Atjaunojamās enerģijas tehniķis 20 

3. Elektronika Elektronikas tehniķis 20 
4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Programmēšanas tehniķis 20 

Datorsistēmu tehniķis 20 
3D printeru uzstādīšana, apkope un remonts 20 
3D printeru programmēšana un produktu izstrāde 20 

5. Metālapstrāde, mašīnbūve un autotransports Metinātājs MMA, MAG, TIG un gāzmetinātājs 150 
3D robotmetinātājs 40 
Mašīnbūves tehniķis 20 
Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju: Ķīmisko un 
biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis 20 
Automehāniķis 20 
Elektroauto apkope un diagnostika 20 
Autodiagnostiķis 20 

6. Mehatronika Mehatronisko sistēmu tehniķis 20 
7. Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 30 
8. Viesmīlības pakalpojumi Istabenis 20 

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists 20 
Vīnzinis 30 
Viesmīlis 30 
Kafijas viesmīlis 30 
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9. Komerczinības Grāmatvedis 30 
  Komercdarbinieks ar specializāciju iepirkumu speciālists 20 
  Kopā laika posmā 2021.-2027.gads 780 
10. Neformālo prasmju ieguve un ārpusformālo 

prasmju atzīšana  
Dažāda veida piedāvājums atbilstoši pieprasījumam 

800 
 Kopā mūžizglītības aktivitātēs 2021.-2027.gados  1580 
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4.2. Metodiskais darbs un tā attīstība 

Metodiskā darba rezultatīvie rādītāji iepriekšējā laika posmā: 

1. Modulāro izglītības programmu izstrādāšana kvalifikācijām “ Elektrotehniķis”, “Mašīnbūves tehniķis”, 

“Datorsistēmu tehniķis”, “Programmēšanas tehniķis”, “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”, 

“Automehāniķis”, “Tūrisma pakalpojumu konsultants” un “Pavārs”. 

2. Izveidota un vadīta darba grupa kompetenču izglītības sistēmas izstrādei visām profesionālās vidējās 

izglītības programmām, kā sadarbības partneri iesaistīti IZM, VISC un Latvijas profesionālās vidējās 

izglītības iestādes. Organizēti profesionālās pilnveides semināri pedagogiem. 

3. Izveidota metodiskās virsvadības darba grupa Metālapstrādes un mašīnbūves nozares profesionālās 

vidējās izglītības programmām, aktivitāšu rezultātā tās aprobēta un iesniegti grozījumi modulārajā 

programmā “Mašīnbūves tehniķis”. 

4. Izveidota veiksmīga sadarbība ar projektu Skola2030. 

5. 2020.-2021.gadā īstenota pedagogu profesionālā pilnveide 373 personām. 

6. Organizēti viesmīlības un enerģētikas jomu profesionālās meistarības konkursi. 

7. Organizētas konferences Latvijas un starptautiskā mērogā. 

8. Izstrādāti mācību metodiskie materiāli, kuri ievietoti platformā moodle.lv un pēc pieprasījuma tiek nosūtīta 

ikkatram interesantam, kurš var iepazīties ar mācību metodisko materiālu sarakstu VT mājas lapā 

www.ventspilstehnikums.lv. 

VT Metodiskais centrs ir VT izveidota struktūrvienība, kurš savu funkciju ietvaros nodrošina VT metodisko darbu. 

Metodiskā Centra uzdevumus, struktūru un darba organizāciju nosaka 2020.gada 20.aprīlī apstiprinātais Metodiskā 

Centra reglaments.  

4.attēls: VT Metodiskā Centra darbības shematisks attēlojums. 
(Avots: VT) 

Metodiskā centra uzdevumi: 
1. Normatīvo dokumentu pilnveide. 

2. Metodiskā darba īstenošana un VT attīstības plānošana: 

§ Metodiskā darba vadība; 

§ Izglītības programmu pilnveide; 

§ Priekšlikumu izstrādāšana tālākizglītības programmām; 

§ Metodisko materiālu izstrāde; 

§ Pārbaudes darbu izstrāde un kvalitātes pārbaude; 

§ Individuālo mācību plānu izstrāde sadarbībā ar grupu audzinātājiem; 

§ Profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijas eksāmenu sagatavošana un norises organizēšana; 
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§ Mācību nodarbību sarakstu sagatavošana; 

§ Konferenču, semināru, citu izglītības aktivitāšu organizēšana; 

§ Pedagogu tarifikācijas sarakstu saskaņošana; 

§ Informācijas sagatavošana par izglītības programmu aktualitātēm. 

3. VT pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana un kontrole – veicināt vienotu prasību ievērošanu, 

mācību priekšmetu tematisko plānu pārbaude, hospitēšanas plānu izstrāde, pedagogu pašvērtējuma 

ziņojumu izvērtēšana. 

4. Atbalsts un kontrole VT vadošo pedagogu darbā – konsultāciju nodrošināšana un lēmumu izpildes 

uzraudzība. 
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Metodisko jomu atbildība 
Metodisko jomu atbildīgā PIKC likumīgais ietvars: 

§ Izglītības likums; 

§ Profesionālās izglītības likums; 

§ Vispārējās izglītības likums; 

§ MK «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu standartiem»; 

§ MK «Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu»; 

§ IZM rīkojums par metodiskās jomas atbildīgiem PIKC. 

Sadarbības struktūra 

Atbildīgais -VT atbildīgais metodiskās jomas PIKC 

Sadarbības iestādes – IZM, VISC un nozares ekspertu padomes 

Līdzatbildīgie metodiskajā jomā- atbilstoši IZM rīkojumam 

Iesaistītie- visas profesionālās vidējās izglītības iestādes, kuras īsteno atbildībā esošās programmas 

15.tabula: VT Metodiskā darba jomas 

(Avots: VT) 

METODISKĀ 

DARBA 

VIRSVADĪBA 

LĪDZATBILDĪBA 

METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ 

METODISKĀ 

DARBA JOMA 

IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS 

ATBILSTOŠI NOZARU 

KVALIFIKĀCIJAS 

SISTĒMAI 

1 2 3 4 5 

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare 
Ventspils 
Tehnikums 

Daugavpils 

tehnikums, 

Valmieras 

Tehnikums, PIKC 

“Rīgas Valsts 

Tehnikums”  

Inženierzinātnes 

un tehnoloģijas 

(Mašīnzinības) 

521 Mehānika 

un 

metālapstrāde 

Mašīnbūves tehniķis 

Virpotājs 

Frēzētājs 

Atslēdznieks 

Montāžas darbu 

atslēdznieks 

Rūpniecisko iekārtu 

mehāniķis ar specializāciju: 

Ķīmisko un biotehnoloģisko 

iekārtu mehāniķis 

Valmieras 

tehnikums 

Ventspils 
tehnikums, PIKC 

“Rīgas Tehniskā 

koledža” 

Inženierzinātnes 

un tehnoloģijas 

(Mehatronika) 

521 Mehānika 

un 

metālapstrāde 

Mehatronisku sistēmu 

tehniķis 

PIKC “Rīgas 

Tehniskā koledža” 

Ventspils 
tehnikums, 

Valmieras 

tehnikums 

Inženierzinātnes 

un tehnoloģijas 

(Metālapstrāde) 

521 Mehānika 

un 

metālapstrāde 

Programmvadības 

metālapstrādes darbgaldu 

iestatītājs  

Programmvadības 

metālapstrādes darbgaldu 

operators  



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 
50 

METODISKĀ 

DARBA 

VIRSVADĪBA 

LĪDZATBILDĪBA 

METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ 

METODISKĀ 

DARBA JOMA 

IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS 

ATBILSTOŠI NOZARU 

KVALIFIKĀCIJAS 

SISTĒMAI 

1 2 3 4 5 
Rīgas 3.arodskola Valmieras 

tehnikums, 

Ventspils 
tehnikums, 

Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikums 

Inženierzinātnes 

un tehnoloģijas 

(Metālapstrāde) 

521 Mehānika 

un 

metālapstrāde 

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)  

Enerģētikas nozare 
PIKC “Liepājas 

Valsts tehnikums” 

Rīgas Valsts 

tehnikums, PIKC 

“Rīgas Tehniskā 

koledža”, Ventspils 
tehnikums, 

Daugavpils 

tehnikums 

Inženierzinātnes 

un tehnoloģijas 

522 Enerģētika 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 nozare 
Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

VSIA “Rīgas 

Tūrisma un radošo 

industriju 

tehnikums”, 

Ventspils 
tehnikums 

Tūrisma 

pakalpojumi 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

812 Tūrisma 

un atpūtas 

organizācija 

Tūrisma pakalpojumu 

konsultants 

811 Viesnīcu 

un restorānu 

serviss 

Konditors 

Konditora palīgs 

Ventspils 
tehnikums 

VSIA “Rīgas 

Tūrisma un radošo 

industriju 

tehnikums”, 

Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

811 Viesnīcu 

un restorānu 

serviss 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists 

Viesnīcas istabenis  

Viesu uzņemšanas dienesta 

speciālists Viesmīlis  

Vīnzinis  

Bārmenis  

VSIA “Rīgas 

Tūrisma un radošo 

industriju 

tehnikums” 

Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums, 

Ventspils 
tehnikums 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

811 Viesnīcu 

un restorānu 

serviss 

Pavārs  

Pavāra palīgs ar 

specializācijām:  

• Restorāna pavārs  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METODISKĀ 

DARBA 

VIRSVADĪBA 

LĪDZATBILDĪBA 

METODISKĀ 

DARBA VEIKŠANĀ 

METODISKĀ 

DARBA JOMA 

IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMU 

GRUPA 

PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS 

ATBILSTOŠI NOZARU 

KVALIFIKĀCIJAS 

SISTĒMAI 

1 2 3 4 5 
• Kuģa pavārs Virtuves 

darbinieks  

 

Mērķis: Izveidots mūsdienīgs uz kompetenci  un modulāro pieeju balstīts  profesionālās vidējās izglītības  

metodiskais centrs . 

Uzdevumi: Nodrošināt teorētisku, metodisku un praktisku atbalstu profesionālās vidējās izglītības programmu 

īstenošanai: 

1. Nodrošināt vienotu un koordinētu profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanu;  

2. Veikt  atbalsta funkciju citām profesionālās vidējās izglītības iestādēm programmu īstenošanās; 

3. Izveidot apmācību un metodiskā atbalsta sistēmu  sadarbības veicināšanai starp citiem  profesionālas 

izglītības  iestāžu pedagogiem , programmu īstenošanā; 

4. Izvērtēt un ieviest vispārējās vidējās izglītības kompetenču saturu sinerģijā ar profesionālās vidējās 

izglītības mācību priekšmetiem, īstenojot caurviju sistēmu; 

5. Sniegt informāciju par aktualitātēm normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, 

programmās, metodikā, informēt par izziņas un pētnieciskās darbības rezultātiem, jaunāko mācību 

literatūru, pieredzes materiāliem, mācību sasniegumu novērtēšanu; 

6. Aktivizēt pedagogu radošo darbību, iesaistoties konkursos, dažādu projektu aktivitātēs, metodisko 

darbu izstādēs; 

7. Pieredzes apmaiņas semināros, reģionālās konferencēs, veicinot pedagogu profesionālo meistarību, 

pašizglītību un tālākizglītību; 

8. Uzturēt regulāru sadarbību ar sadarbības partneriem realizējot kompetenču un modulāro pieeju 

mācību satura īstenošanā; 

9. Organizēt pedagogu sadarbības iespējas, pieredzes apmaiņas, veidot savstarpējos  sadarbības 

projektus valsts un starptautiskā mērogā; 

10. Sniegt procesa analīzi un priekšlikumus Valsts izglītības satura centram progresa pilnveidei un 

uzlabošanai. 

Projektu un pieaugušo izglītības nodaļa ir VT struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo 

izglītības piedāvājumu un pieejamību Ventspils pilsētas (Kurzemes reģiona) iedzīvotājiem, kā arī līdzdarboties 

pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā, sniegt organizatorisku un metodisku 

palīdzību citu VT izglītības programmu īstenošanā, kā arī nodrošināt VT darbībai nozīmīgās jomās nepieciešamo 

attīstības projektu izstrādāšanu, īstenojot projektu kvalitatīvu ieviešanu un to ieviešanas uzraudzību. Piedāvājuma 

veidošana ir ciešā sasaistē ar darba tirgus un tautsaimniecības prasībām aktuālā un nākotnes nepieciešamībā. 

Pieaugušo izglītības nodaļas uzdevumi: 

1. Pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību Ventspils pilsētā un reģionā; 

2. Veidot sadarbības sistēmu ar reģiona pašvaldībām, iestādēm un organizācijām; 

3. Veidot mērķtiecīgu pieaugušo izglītības pārvaldes un piedāvājuma stratēģiju Ventspils pilsētā un 

reģionā; 

4. Organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot pieaugušo formālās un neformālās 

izglītības mācību programmas;   

5. Nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu mēdijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām 

iesaistīties pieaugušos  formālās neformālās izglītības programmās, nodrošināt informācijas apmaiņu 

ar valsts un pašvaldības iestādēm par pieaugušo izglītības jautājumiem; 

6. Izstrādāt, aktualizēt Tehnikuma attīstības plānošanas dokumentus un koordinēt to īstenošanu; 

7. Sagatavo pārskatus par plānošanas dokumentu ieviešanas gaitu. 
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8. Izstrādāt investīciju projektus, t.sk. valsts budžeta, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu, 

kā arī citu finansēšanas avotu (fondu) līdzekļu piesaistei; 

9. Nodrošināt investīciju projektu ieviešanas un plānošanas procesu, to vadīšanu, konsultēšanu un 

koordinēšanu. 

Eiropas prasmju programma paredz, ka pieprasījums Pieaugušo izglītībā pieaugs, tādēļ jāplāno tā attīstība. 

Pieaugušo izglītībai ir  būtiska loma darba tirgus disproporciju mazināšanā, kā arī Covid-19 izraisītās ekonomiskās 

krīzes pārvarēšanā. Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru plānots būtiski palielināt.  

VT izvirzītie mērķi pieaugušo izglītības īstenošanā:  

1. Palielināt mūžizglītības kompetenču apguves piedāvājumu; 

2. Palielināt mūžizglītībā iesaistīto skaitu – neierobežotā vecumā; 

3. Veicināt individuālas pieejas un iespēju programmu piedāvājumu sinerģijā ar profesionālās vidējās 

izglītības modulārām programmām; 

4. Veidot ciešu sadarbību ar uzņēmējdarbību piedāvājot darbinieku pārkvalifikāciju un kompetenču 

apguvi; 

5. Veidot ciešu sadarbību ar NVA bezdarbnieku un darba meklētāju izglītošanā; 

6. Paaugstināt pieaugušo izglītības kvalitāti; 

7. Izveidot vienotu pieaugušo izglītības sistēmu Ventspils Tehnikumā ; 

8. Pieaugušo izglītības pakalpojuma finansējuma piesaiste no ES struktūrfondu, uzņēmējdarbības un 

privātā finansējuma avotiem. 

4.3. Karjeras attīstības atbalsts  

Īstenojot stratēģisko plānošanu, VT ir orientēts uz karjeras attīstības atbalsta integrēšanu izglītības pakalpojumu 

nodrošināšanā. Lai nodrošinātu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu pēc projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) noslēguma, VT plāno īstenot aizsāktās aktivitātes, 

nodibinot darba tiesiskās attiecības ar karjeras konsultantu. VT kā organizācija apzinās karjeras atbalsta būtisko 

lomu ikviena esošā un arī topošā audzēkņa karjeras vadības prasmju attīstīšanā, kas nepieciešamas, lai izdarītu 

atbilstošas izvēles un veiksmīgi turpinātu pāreju uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu, tāpēc VT 

2020. gada septembrī ir izstrādāta un pieņemta karjeras izglītības programma ar mērķi: 

Ü Nodrošināt izglītojamiem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošani un vadīšanai nepieciešamo 

pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 

Ü Radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par 

turpmāko izglītību. 

Karjeras izglītības uzdevumi:  

1. Nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

2. Palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un 

talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus; 

3. Veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba vidi un tās daudzveidību; 

4. Nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu 

informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas; 

5. Palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo 

karjeru; 

6. Nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi; 
7. Izkopt sadarbības, saskarsmes un prezentācijas prasmes; 

8. Veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un  mūžizglītību.  

Karjeras izglītības saturs: 

1. Karjeras izglītības programma apguves organizācijas pamatnosacījumi ir īstenot karjeras izglītību tā, lai 

izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā un formā , gan universālas, vispārējas 

prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves 

situācijās. 

2. Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras vadība – ietver vairāku mācību 

priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. 
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3. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību 

atspoguļo galvenie izglītošanas aspekti: pašizpauzme un 

radošais aspekts, analītiski kritiskais aspekts, morālais un 

ētiskais aspekts, sadarbības aspekts, saziņas aspekts, 

mācīšanās un praktiskās darbības aspekts, matemātiskais 

aspekts. 

4. Pašizpēte ietver šādas saturiskas tēmas: 

a. mana identitāte, paštēls, manas rakstura īpašības; 

b. manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks; 

c. mana ģimene, tās loma, tradīcijas; 

d. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, pašnovērtēšana; 

e. attieksmes un vērtības; 

f. prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

g. mana veselība un nākotnes nodomi; 

h. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu; 

i. pašaudzināšana. 

5. Karjeras izpēte ietver šādas saturiskās tēmas: 

a. Darba nozīme cilvēka dzīvē; 

b. populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība; 

c. manu vecāku darba dzīve; 

d. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

e. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

f. darba tirgus un nodarbinātība; 

g. sociālā vide un nodarbinātība; 

h. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

i. darba likumdošana un darba drošība; 

j. pašnodarbinātība. 

6. Karjeras plānošana un vadība ietver šādas saturiskas tēmas: 

a. lēmumu pieņemšana karjeras plānošanā; 

b. dažādu faktoru ietekme lēmumu pieņemšanā par karjeru; 

c. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti; 

d. kad viss nenorit tā, kā plānots; 

e. mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns; 

f. pārmaiņas manā dzīvē; 

g. komandas darba pieredze; 

h. praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās; 

i. sevis prezentēšana. 

Karjeras izglītības programmas īstenošanas pasākumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeras nedēļa Informācijas dienas 
vecākiem Ēnu dienas

Tikšanās ar nozaru 
pārstāvjiem, 

lekcijas, semināri

Mācību ekskursijas Individuālas 
konsultācijas Grupu konsultācijas

Izglītojoši pasākumi 
sadarbībā ar 
ārpusskolas 
institūcijām

Interešu izglītība Informatīvs atbalsts

Attīstības vajadzības: veicināt sadarbību ar VT absolventiem 

karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanā! 
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4.4. Plānotie pašu ieņēmumi 

VT plānotie maksas pakalpojumu aprēķini balstīti iepriekšējo gadu ieņēmumu apjoma un struktūras, kas 2019.gadā bija EUR 254 330.49, 2020.gadā EUR 150 890.75 un 
2021.gadā EUR 90 022.5 apmērā analīzē.  Iepriekš modernizētā infrastruktūra un iegādātais aprīkojums visu amortizācijas (pārskata) periodu ir izmantots mācību procesa 
nodrošināšanai t.sk. praktisko mācību īstenošanai. Savukārt, 2021.-2027.gadā, paredzēts būtiski mainīt ieņēmumu struktūru, palielinot finansējumu no sniegtajiem izglītības 
pakalpojumiem. Maksas pakalpojumu ieņēmumi ir tieši saitīti ar mācību procesa nodrošināšanu. 

VT gadā plāno pašu ieņēmumus virs 250 000 EUR, piedāvājot izglītības pakalpojumus (tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides programmas u.c. līdzīgus 
pakalpojumus), ēdināšanu, dienesta viesnīcas pakalpojumus, kā arī telpu un aprīkojuma nomas pakalpojumus. Prognozētās ieņēmumu pozīcijas balstītas uz VT cenrādi un 
ieņēmumu tendencēm 2018. – 2020. gadā un atspoguļotas 16. tabulā. 

16.tabula: VT plānotie pašu ieņēmumi gadā 2021. – 2027. gada plānošana periodā. 
(Avots: VT) 

NR.P.K. PAKALPOJUMS MĒRĶGRUPA ĪSTENOŠANAS LAIKS SASNIEDZAMIE 
RĀDĪTĀJI 

INDIKATĪVAIS 
BUDŽETS, EUR 

GADĀ 
1 2 3 4 5 6 

1. Izglītības pakalpojumi (kursi, meistarklases u.c.) 

1.1. Maksa par tālākizglītības programmām 

Darba meklētāji un 
strādājoši profesionāļi ar 
mērķi iegūt jaunu 
profesionālo kvalifikāciju 

Visu gadu 

50 izglītojamie gadā (2 
tālākizglītības 
programmas 480 un 
960 stundu apjomā) 

22 440 

1.2. Maksa par profesionālās pilnveides programmām Jebkurš interesents Visu gadu 

50 izglītojamie gadā (2 
profesionālās 
pilnveides programmas 
līdz 360 stundu 
apjomam) 

10 000 

1.3. Maksa par neformālo izglītību, meistarklasēm un 
ārpusformālās izglītības atzīšanu Jebkurš interesents Visu gadu 50 izglītojamie gadā 

kursos 21 760 
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NR.P.K. PAKALPOJUMS MĒRĶGRUPA ĪSTENOŠANAS LAIKS SASNIEDZAMIE 
RĀDĪTĀJI 

INDIKATĪVAIS 
BUDŽETS, EUR 

GADĀ 
1 2 3 4 5 6 

4 meistarklases gadā 
40 izglītojamiem 1600 

6 ārpusformālās 
izglītības atzīšanas 2160 

2. Ēdināšanas pakalpojumi 

2.1. Ieņēmumi no mācību bistro “Akvārijs” ikdienas 
darbības  

Klienti, kuri saņem 
ēdināšanas pakalpojumus 
praktisko mācību laikā 

Visu mācību gadu Atbilstoši 
pieprasījumam 100 000 

3. Dienesta viesnīcas pakalpojumi 

3.1. Maksa par dienesta viesnīcu VT audzēkņiem VT audzēkņi Visu mācību gadu 210 audzēkņi (30 EUR 
mēnesī) 63 000 

3.2. Maksa par dienesta viesnīcu citiem klientiem Jebkurš interesents No mācībām brīvajā 
laikā 

850 gultas vietas (20 
EUR diennaktī) 17 000 

4. Telpu noma 

4.1. Mācību klašu un aktu zāles noma Jebkurš interesents No mācībām brīvajā 
laikā 

Atbilstoši 
pieprasījumam 4000 

5. Citi pakalpojumi 

5.1. Aprīkojuma noma un citi pakalpojumi Jebkurš interesents Visu gadu Atbilstoši 
pieprasījumam 10 000 

KOPĀ: 251 960 
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4.5. Darbaspēka pieprasījums 

Darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu valstiskā mērogā analizē Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM), 
izstrādājot vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 
2018.gada “Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” iezīmējas nākotnē progresīvas 
nozares un darbaspēka pieprasījums pa nozarēm. Mērķa scenārijs līdz 2035. gadam neparedz ļoti būtisku 
tautsaimniecības nozaru struktūras maiņu, salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Tā saglabāsies tuva esošajai. Lai 
arī eksports ir galvenais izaugsmes virzītājs, tas nenozīmē, ka īpaši pieaugs eksporta nozaru īpatsvars. Galvenais 
iemesls ir, ka pēdējos gados ir būtiski mainījies biznesa modelis. Jebkura nozare prasa apjomīgus citu nozaru 
pakalpojumus (piemēram, IT pakalpojumus, loģistikas un transporta, citus biznesa pakalpojumus, pat 
grāmatvedības uzskaiti tiešā veidā var neveikt pats uzņēmums u.tml.). Tādējādi jebkuras nozares izaugsme 
atbilstoši rada arī citu nozaru pieaugumu it īpaši biznesa pakalpojumos. Komercpakalpojumu nozaru īpatsvars līdz 
2035. gadam varētu palielināties par 1 procentpunktu. Pieaugums sagaidāms arī IT, būvniecības un rūpniecības 
nozaru īpatsvaram tautsaimniecībā. Savukārt lauksaimniecības, transporta, finanšu pakalpojumu un sabiedrisko 
pakalpojumu nozaru īpatsvars varētu nedaudz samazināties. Vidējā termiņā pieprasījums saglabāsies arī vidējas 
kvalifikācijas profesiju grupā, galvenokārt pēc kvalificētiem strādniekiem. Lai gan ilgtermiņā pieprasījums vidējas 
kvalifikācijas profesiju grupā samazināsies, tomēr augsts tas saglabāsies pēc kvalificētiem strādniekiem. 
Straujākais pieprasījuma pieaugums sagaidāms apstrādes rūpniecībā un būvniecībā. Tajā pašā laikā pieprasījums 
saruks pēc lauksaimniecības darbiniekiem un iestāžu kalpotājiem. Ilgtermiņā pieprasījums vidējas kvalifikācijas 
profesiju grupā būtiski samazināsies tirdzniecībā pēc pakalpojumu darbiniekiem. Līdzīga tendence saglabājas arī 
tālākajos EM izstrādātajos un darba tirgu raksturojošajos dokumentos. 

Līdzšinējā šī dokumenta redakcijā vidēja termiņa prognozes veiktas līdz 2027. gadam, bet ilgtermiņa – līdz 2040. 
gadam. 2020. gadā veikta arī prognožu pārskatīšana, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ietekmi. Dokumentā atzīts, 
ka pieprasījums pēc speciālistiem ar vidējo profesionālo izglītību saglabāsies augsts, taču speciālistu atražošana 
nav iespējama apstākļos, kad jaunieši pēc 9. klases absolvēšanas izglītību izvēlas turpināt profesionālās izglītības 
iestādēs tikai 30-40% gadījumu3. Vēlamais scenārijs būtu iesaistīt profesionālajā izglītībā 50% pamatskolu 
absolventu. Var secināt, ka VT šajos apstākļos ir būtiskas priekšrocības ne tikai noturēt esošo audzēkņu skaitu, bet 
arī to paaugstināt, balstoties gan uz valsts definētajām vajadzībām tautsaimniecībai, gan reaģējot uz darba tirgus 
pieprasījumu. Tomēr tam nepieciešams mērķtiecīgs darbs pie profesionālās izglītības kvalitātes un prestiža 
paaugstināšanas. 

EM prognozē, ka straujākā izaugsme gan vidējā, gan ilgtermiņā ir gaidāma informācijas un komunikācijas 
pakalpojumu sektorā, būvniecībā un transporta un uzglabāšanas nozarēs. Savukārt darbaspēka pieprasījuma 
pieaugums līdz 2027. gadam gaidāms komercpakalpojumu, būvniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs4. Tas 
gan nenozīmē, ka citām nozarēm ir vājas perspektīvas, jo pat neliela darbaspēka krituma pieprasījuma dēļ būs 
nepieciešams aizvietot speciālistus sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ. EM 
prognozē, ka līdz 2027. gadam būtiski samazināsies vidējās kvalifikācijas darbaspēka piedāvājums (personas ar 
arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību) – par 20% jeb 58 tūkstošiem5. Vislielākais samazinājums ir gaidāms 
inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības izglītības tematiskajā grupā, jo šobrīd pieejamais darbaspēks ar šādu 
izglītību drīzumā sāks strauji pamest darba tirgu novecošanas dēļ, un pie esošā šo speciālistu izglītošanas tempa 
uzņemto audzēkņu skaits ir jāvairo vismaz divas reizes6. VT, tāpat kā citām profesionālās izglītības iestādēm, līdz 
ar to būs būtiska loma darbaspēka piedāvājuma papildināšanā un kvalitātes celšanā. 

Vislielākais dzarbaspēka pārpalikums būs pakalpojumu un tirdzniecības profesijās, kā arī kalpotāju profesijās7. Šajā 
gadījumā gan jānorāda, ka tā būs valsts kopējā tendence, tāpēc pieprasījuma un piedāvājuma attiecības jāvērtē arī 
reģionāli, jo ir pašvaldības, kur pakalpojumu un tirdzniecības industrijas veido pietiekami lielu īpatsvaru, lai 
nodrošinātu dinamisku darba tirgu. 

Arī Ventspils pilsētas dome pilsētas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam ir analizējusi darbaspēka vajadzības 
pilsētā. Kā prioritārās ekonomikas nozares ir attīstāmas: 1) ostas un transports; 2) apstrādes rūpniecība; 3) IKT 

 
3 LR Ekonomikas ministrija (2020). Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. Informatīvs ziņojums. 

Rīga, LR Ekonomikas ministrija. 36. lpp 
4 Turpat, 56. lpp 
5 Turpat, 73. lpp 
6 Turpat, 73. lpp 
7 Turpat, 74. lpp 
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nozare un 4) tūrisms un kurortoloģija8. VT apgūstamo profesionālo kvalifikāciju piedāvājums lielā mērā atbilst 
Ventspils pilsētas vajadzībām. VT piedāvā apgūt IKT (datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis) un 
viesmīlības (pavārs, viesu uzņemšanas dienesta speciālists, tūrisma pakalpojumu konsultants) profesijas, 
nodrošinot darbaspēku IKT un tūrisma un kurortoloģijas nozarēm, savukārt inženierzinību (elektrotehniķis, 
inženierkomunikāciju tehniķis) un mašīnbūves/autotransporta (mašīnbūves tehniķis, automehāniķis un metinātājs) 
profesijas pieprasītas gan ostu un transporta nozarē, gan IKT, gan apstrādes rūpniecībā. Jāatzīmē, ka Ventspils 
attīstības vīzija paredz pilsētu veidot kā Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centru, tādēļ VT ir būtiski turpināt piedāvāt, 
kā arī paplašināt esošo STEM nozaru izglītības piedāvājumu, kas nepieciešams šīs vīzijas nodrošināšanai gan 
zinātnē, gan ražošanā. Pilsētā darbojas “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP), kura uzdevums ir veicināt 
dažādu augsto tehnoloģiju (IKT, mašīnbūve, telekomunikācijas, rūpnieciskā automatizācija, datordizains, kosmosa 
tehnoloģijas u.c.) attīstību pilsētā. Protams, šo virzienu iespējams uzturēt, nodrošinot izglītību un pētniecību 
augstskolā, kas primāri ir Ventspils augstskolas uzdevums. Tomēr, veidojot profesionālās un augstākās izglītības 
arvien ciešāku sinerģiju, augsto tehnoloģiju attīstīšanai nepieciešami ne tikai augstākā līmeņa speciālisti, bet arī 
vidējā līmeņa speciālisti, kuriem ir liela loma augsto tehnoloģiju ikdienas pielietošanā un uzturēšanā ražošanas 
vajadzībām, un tā ir tieši VT specializācija. 

Ventspils attīstības stratēģija līdz 2030. gadam paredz, ka 2020. gadā nodarbināto skaits pilsētā ir 19 tūkstoši, 
savukārt 2030. gadā tas ir pieaudzis līdz 20 tūkstošiem, saglabājot transporta nozares apjomu, kā arī audzējot 
rūpniecības īpatsvaru. Plānots, ka pilsētā pieaugs IKT nozares uzņēmumu skaits līdz 110 vienībām 2027. gadā, 
turpinot palielināties līdz 2030. gadam. 2019. gada aktuālie dati liecina, ka pilsētā darbojas 85 IKT nozares 
uzņēmumi, nodarbinot 545 cilvēkus, un nozare darbojas ar pieaugošu tendenci. Tāpat līdz 2030. gadam plānots 
attīstīt daudznozaru ekonomikas struktūru, lai mazinātu pilsētas atkarību no vienas vai dažām nozarēm.9 
Pielāgojoties nozaru attīstībai, Ventspils dome plāno mērķtiecīgi atbalstīt IT izglītības attīstību VT un Ventspils 
augstskolā, balstoties uz pilsētas IKT attīstības stratēģiju (iepriekšējā izstrādāta plānošanas periodam no 2014. līdz 
2020. gadam, plānots to viedot arī posmam līdz 2027. gadam). 

Veicot pēdējot trīs gadu VT absolventu gaitu monitoringu, konstatēts, ka pēc profesionālās izglītības iegūšanas 
savā nozarē paliek vismaz 60% absolventu (strādā profesijā Latvijā vai turpina izglītību tajā pašā nozarē), vairums 
pārējo strādā citās nozarēs, turpina izglītību citās nozarēs vai strādā ārvalstīs. Visaugstākie šie rādītāji ir tieši 
tehniskajās profesijās, kurās ir ļoti augsts speciālistu pieprasījums gan Ventspilī, gan citviet Latvijā – mašīnbūves 
tehniķis (71%), elektrotehniķis (70%) un datorsistēmu tehniķis (69%). Šo izglītības virzienu pieprasījums sakrīt ar 
VT izvirzīto izglītības piedāvājuma attīstības vīziju, kā arī Ventspils pilsētas vajadzībām, kas definētas stratēģiskās 
attīstības plānā. 

4.6. Plānotās zaļās investīcijas un aktivitātes 

VT līdzatbildību raksturo savu saistību apzināšanās ar globāliem procesiem un atbildīgu lēmumu pieņemšana, lai 
attīstība notiktu līdzsvaroti. Zaļā domāšana un zaļās aktivitātes plānots integrēt VT: 

l Organizējot pārvaldības pasākumus (zaļās domāšanas kultūra, veselīgs dzīvesveids, zaļie iepirkumi); 
l Investīcijās (energo efektivitāte, laba saimniekošanas prakse u.c.); 
l Mācību saturā (pieredzes apmaiņa, kampaņas, zaļā kursa integrācija mācību procesā). 

VT personāla un audzēkņu zaļās domāšanas pirnicpu nostiprināšanai VT atbilstoši izstrādātajai zaļajai stratēģijai 
veic šādus pasākumus: 

l Uzņēmumu iepazīšana/apmeklēšana, kuri īsteno ar ilgtspēju saistītas aktivitātes; 
l Starptautiskās sadarbības iespēju pilnveidošana vides jomā un investīciju piesaistīšana; 
l Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušana mācību procesā; 
l Zaļā iepirkuma procedūru ievērošana; 
l Jomas profesionāļu vebināru un vieslekciju organizēšanu. 

Īstenojot zaļās domāšanas principus, VT līdzšinējā darbībā ir pievērsusi īpašu nozīmī divām komponentēm: zaļajai 
enerģijai un zaļajām prasmēm. Zaļās enerģijas komponente ietver zaļās prasmes un alternatīvo enerģiju. VT līdz 

 
8 Ventspils pilsētas domes mājaslapa. Bizness. Pieejams tiešsaistē: https://www.ventspils.lv/lat/bizness/ 
9 Ventspils pilsētas dome (2014). Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, 

Ventspils: Ventspils pilsētas dome. 18.-19.lpp 
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šim ir likusi lielu uzsvaru uz šo divu aspektu īstenošanu VT darbībā, piemēram, alternatīvās enerģijas jautājumi ir 
iekļauti mācību saturā, ko astotajā semestrī apgūst VT audzēkņi. Savukārt VT audzēkņu zaļo prasmju attīstīšanu 
nodrošina mūžizglītības modulis. Bez tā VT strādā pie investīciju piesaistes, lai nodrošinātu CO2 mērītāju iegādi. 

Līdztekus zaļās domāšanas pasākumiem VT īsteno virkni zaļo aktivitāšu, kas sniedz vienlīdz nozīmīgu VT virzību 
zaļās domāšanas principu nostiprināšanai: 

l Zaļo prasmju nedēļa (konkurss “Kā būt videi draudzīgam”); 
l Apkārtējās vides zaļās zonas labiekārtošana mācību priekšmetu ietvaros; 
l Atkritumu šķirošana (biroja papīru, bateriju, ēdinātāju pārtikas plēvju iepakojuma nodošana); 
l Virtuālās realitātes spēles izstrādāšana vides jautājumu tematikā; 
l Mācību materiālu veidošana vides jautājumu aktualizēšanai; 
l Augu un grāmatu apmaiņas punkts (pasākums ik gadu notiek jūnija mēnesī). 

Attiecībā uz plānotajām zaļajām investīcijām VT ir iecerējis atjaunot ēku Kuldīgas ielā 49 (Ventspils) – ēkas 
atjaunošanas darbi tiks organizēti zaļā publiskā iepirkuma ietvaros. Atjaunojamo ēku VT attīstīs, lai tā atbilstu 
energoefektivitātes prasībām. Bez tā VT nākotnē īstenos nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu Ekoskolu Zaļo 
karogu, tādējādi VT audzēkņu vidū turpinot nostiprināt pārliecību par zaļās domāšanas nozīmīgumu visos dzīves 
aspektos. Vienlaikus VT kā ēdinātājs ir iesaistīts bezatkritumu pārtikas ražošanā, kurā VT iesaistīsies arī nākotnē.  
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4.7. Stratēģisko mērķu attīstības indikatori 

Lai virzītu rīcību uz vīzijas un 2021.-2027. gada attīstības periodā noteikto stratēģisko attīstības virzienu īstenošanu, definēti sekojoši stratēģiskie mērķi un to rezultatīvie 
rādītāji (skat. 17.tabulu). 

17.tabula: Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji. 
(Avots: VT) 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
BĀZES 

VĒRTĪBA 
2021 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2024 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2027 

DATU 
AVOTS 

1 2 3 4 5 6 

� AV: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA 

1. VISPUSĪGA PERSONĪBAS 
ATTĪSTĪBA 

Personības izaugsmes portfolio sistēmas izstrāde un 
integrēšana kvalitātes vadības sistēmā  n/a 1 1 VT 

Augsta VT darbinieku apmierinātība ar iestādes iekšējo 
kultūru un darba organizāciju. n/a 85% 100% aptauja 

Pedagogu īpatsvars, kuri pilnveidojuši svešvalodu 
prasmes. 10% 30% 50% VT 

Pedagogu īpatsvars, kuri pilnveidojuši zaļās domāšanas 
prasmes. 10% 30% 60% VT 

Pedagogu īpatsvars, kuri piedalījušies radošos pasākumos 
(lekcijas, semināri, darbnīcas utml.) personības vispusīgai 
attīstībai. 

10% 30% 60% VT 

VT dalība labdarības akcijās . 2 4 5 VT 

Augsta VT audzēkņu piederības izjūta izglītības iestādei 
un apmierinātība ar iestādes iekšējo kultūru. n/a 85% 100% aptauja 

2. KOORDINĒTA, 
MŪSDIENĪGA, EFEKTĪVA 
CILVĒKRESURSU 
PĀRVALDĪBA 

Izstrādāta kvalitātes kontroles sistēma (digitalizācija). n/a 1 1 VT 

Personāla atjaunotne (īpatsvara vecumā līdz 50 gadiem 
attiecība pret kopējo personālu). 75% 80% 85% VT 

Piesaistīti “Mācītspēks”, “Iespējamās Misijas” pedagogi. 2 5 10 VT 



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 60 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
BĀZES 

VĒRTĪBA 
2021 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2024 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2027 

DATU 
AVOTS 

1 2 3 4 5 6 

Izstrādāta pedagogu piesaistes motivācijas sistēma. n/a 1 1 VT 

Jauni pedagogi VT 7 8 10 VT 

3. PEDAGOĢISKĀ 
PERSONĀLA 
PROFESIONĀLĀ 
KAPACITĀTE 

 

Augsta VT pedagogu apmierinātība ar profesionālās 
pilnveides un atbalsta pasākumiem. n/a 80% 100% aptauja 

Pedagogu īpatsvars no kopējā skaita, kuri štažējušies 
nozares uzņēmumos. 30% 50% 80% VT 

Pedagogu īpatsvars, kuri pilnveidojuši prasmes IKT rīku un 
metožu lietošanā. 30% 50% 100% VT 

Augsts pedagogu pašefektivitātes vērtējums. 60% 80% 100% aptauja 

� AV: IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATTĪSTĪBA 

4. AUGSTA IZGLĪTĪBAS 
KVALITĀTE 

 

Izglītojamo īpatsvars, kuru PKE rezultāts sasniedz vismaz 
7 balles (%). 77% 80% 85% VT 

Atskaitīto izglītojamo īpatsvars (%). 7,9% 6,0% 5,0% VT 

Audzēkņu īpatsvars STEM jomā. 57% 60% 65% VT 
Audzēkņu skaits, kuri saņēmuši godalgas SKILLS prasmju 
konkursos. 4 5 7 VT 

Augsts sadarbības partneru vērtējums par VT absolventu 
profesionālo kompetenci (prakse.lv aptauja). n/a 70% 80% VT 

Absolventu īpatsvars, kuri izvēlas turpināt izglītību savā 
nozarē. 21% 25% 30% VT 

Nodibināti audzēkņu mācību uzņēmumi. n/a 5 10 VT 
Mācību aprīkojuma modernizācija (rādītājs par izglītības 
programmām kopumā). 85% 90% 95% VT 

5. JAUNAS MĀCĪBU FORMAS 
UN PIEEJAS 

Iesaistīto pušu (pedagogi, audzēkņi) digitālās 
kompetences pašvērtējums (augstas digitālās 
kompetences īpatsvars). 

70% 80% 90% aptauja 

Tālmācības programmu skaits. n/a 2 5 VT 
Audzēkņu pašpārvaldes organizēto pasākumu skaits. 5 10 15 VT 
Digitālo mācību līdzekļu izstrāde. 3 5 7 VT 
Virtuālās realitātes spēles tēmu izstrādāšana modulim 
“Zaļās prasmes”. 1 5 10 VT 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
BĀZES 

VĒRTĪBA 
2021 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2024 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2027 

DATU 
AVOTS 

1 2 3 4 5 6 
Izstrādāts konceptuālā pieeja Kuldīgas ielas telpu 
rekonstrukcijai. 0.5 1 1 VT 

Attālinātās mācību formas ieviešana līdz 20% no mācību 
vielas. n/a 20% 20% VT 

DVB mācībās iesaistīto audzēkņu īpatsvars.  34% 60% 90% VT 
Mācību praksē iesaistīto audzēkņu skaits. 227 260 310 VT 

6. KONKURĒTSPĒJĪGS, 
DAUDZPUSĪGS IZGLĪTĪBAS 
PIEDĀVĀJUMS 

Modulārās programmas (skaits). 13 14 16 VT 
Pieaugušo formālās mūžizglītības programmas - 
profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības 
programmas (skaits). 

5 20 30 VT 

Maksas ieņēmumu pieaugums gadā (%). 10% 20% 25% VT 
� AV: SADARBĪBAS PILNVEIDE AR PARTNERIEM 

7. EFEKTĪVA, UZ REZULTĀTU 
VĒRSTA SADARBĪBA AR 
CITĀM PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Sadarbības partneru – profesionālās izglītības iestāžu 
skaits metodiku un izglītības programmu īstenošanas 
jautājumos (izstrāde, aprobācija, pedagogu izglītošana). 

3 10 18 VT 

Jaunu izglītības programmu izstrāde sadarbībā ar citām 
profesionālās izglītības iestādēm. n/a 3 5 VT 

Jauni sadarbības līgumi ar uzņēmējiem izglītības 
pakalpojumu nodrošināšanā. 15 25 35 VT 

8. DAŽĀDAS SADARBĪBAS 
FORMAS AR PARTNERIEM 

VT dalība starptautiskos pasākumos gadā. 4 5 6 VT 
Kopīgu izglītības pasākumu skaits ar vispārizglītojošajām 
izglītības iestādēm gadā. 7 8 10 VT 

� AV: INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

9. PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS PRESTIŽS 

Profesionālo izglītību un vispārējo izglītību izvēlējušos 
audzēkņu skaita attiecība Ventspilī (audzēkņi no Ventspils 
vispārējās izglītības iestādēm). 

30% 35% 40% VT 

Jaunuzņemto audzēkņu ar augstiem sasniegumiem 
(vidējais vērtējums) īpatsvars.  15% 25% 30% VT 

10. PIKC VT ATPAZĪSTAMĪBA 
 

Starptautisku pasākumu organizēšana, starptautisku 
delegāciju uzņemšana gadā. 5 7 10 VT 

VT pārstāvība profesionālo asociāciju organizētos 
pasākumos gadā. 7 9 10 VT 

Dalība starptautiskos profesiju konkursos. 3 5 6 VT 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
BĀZES 

VĒRTĪBA 
2021 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2024 

SASNIEDZAMĀ 
TENDENCE 

2027 

DATU 
AVOTS 

1 2 3 4 5 6 

Izstrādāts VT zīmols un uzsākta zīmola kampaņa. n/a 1 1 VT 
Mūžizglītībā iesaistīto personu īpatsvars (no kopējā 
skaita), kuri mūžizglītības programmas apguvuši VT. 5% 15% 25% VT 

Augsta Metodiskā centra klientu apmierinātība ar 
piedāvājumu un pakalpojuma kvalitāti. n/a 80% 90% aptauja 

� AV: INTERNACIONALIZĀCIJA 

11. STARPTAUTISKI ATZĪTU 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMU ĪSTENOŠANA 

Izstrādātas izglītības programmas svešvalodās. n/a 2 3 VT 

Uzņemto ārvalstu audzēkņu skaits. n/a 10 20 VT 

Piesaistīto ārvalstu pedagogu skaits. n/a 2 3 VT 

12. PERSONĪGĀS IZAUGSMES 
VEICINĀŠANA UN 
IEKĻAUŠANĀS 
STARPTAUTISKĀ 
DARBATIRGŪ 

Audzēkņu īpatsvars, kuri piedalījušies mobilitātes 
programmās. 13% 25% 30% VT 

Pedagogu īpatsvars, kuri piedalījušies mobilitātes 
programmās. 10% 20% 30% VT 

Izglītojamo skaits, kuri īstenojuši prakses ārvalstu 
uzņēmumos. 7% 15% 30% VT 

Pedagogu skaits, kuri bijuši pieredzes apmaiņā vai 
štažējušies ārvalstīs. 6 7 9 VT 

 

.
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5. NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI  
Plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam Latvijas profesionālās izglītības iestādēm joprojām būs pieejami Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzekļi dažādiem modernizācijas projektiem. Līdz 2023. gadam turpināsies vairāku iesākto projektu realizācija – atbalsts darba vidē balstītām mācībām un mācību 
praksēm, izglītības satura pilnveide, pārvaldības un kompetences pilnveide, pieaugušo kompetences pilnveide, kā arī profesionālās izglītības iestāžu modernizācija. 2023. – 
2027. gadā profesionālās izglītības iestādēm kopsummā varētu būt pieejami līdz 143,1 milj. EUR projektiem izglītības procesa individualizācijas un starpnozaru sadarbības, 
pieaugušo izglītības attīstības (individuālās un nozaru vajadzībās balstīta pieaugušo izglītība), infrastruktūras attīstības un energoefektivitātes veicināšanas jomās. Kopumā VT 
var izvērtēt arī citu Kohēzijas politikas fondu iespējas, kā arī izmantot finansējumu no tieši pieejamām ES programmām, piemēram, Erasmus+, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas 
un Norvēģijas finanšu instrumentiem u.c. Minētie projekti mērķēti uz turpmāku profesionālās un mūžizglītības attīstību Latvijā. Finansējums paredzēts darba vidē balstītu mācību 
un mācību prakšu uzņēmumos atbalstam, kā arī vispārējā izglītības satura uzlabošanai profesionālās izglītības iestādēs, attīstot arī sadarbību ar uzņēmējiem, karjeras izglītību 
un veidojot kompetencēs balstītu izglītības saturu. Paralēli tiks nodrošināts finansējums arī mācību iestāžu pārvaldības attīstībai, tostarp pedagogu zināšanu, prasmju un 
kompetenču līmeņa celšanai. Paredzēts turpināt ieguldījumus mācību iestāžu aprīkojuma un vispārējās infrastruktūras modernizēšanā, nodrošinot arī ekoloģisku un 
energoefektīvu mācību vidi. Pastiprināti paredzēts pievērst uzmanību dizaina tehnoloģiju un IT risinājumu iegādei. Būtiska finansējuma daļa paredzēta arī pieaugušo izglītības 
attīstībai, jo profesionālās izglītības iestādes aktīvi piedalās dažādu tālākizglītības kursu nodrošināšanā. Paredzēts finansēt karjeras konsultācijas, mācības pieaugušajiem (jo 
īpaši sociālās atstumtības riska grupām) un individuālu pieeju mācību vajadzībām. 

5.1. E-vide un tās attīstība 

Ņemot vērā VT attīstības prioritātes un COVID-19 pandēmijas izraisītās sekas, VT plāno veikt būtiskus ieguldījumus e-vides attīstībā. Plānots uzlabot tālmācības elementus un 
attīstīt digitālās mācīšanās platformas, vienlaikus uzlabojot arī IKT rīku pieejamību un izmantošanu klātienes nodarbībās. E-vides attīstībai nepieciešama jauna 
programmnodrošinājuma iegāde un VT pedagogu un citu darbinieku apmācība. Papildus tam jāstiprina VT bezvadu interneta tīkls un datu turētāja/servera infrastruktūra. VT 
aplēses liecina, ka papildu jau esošajam e-vides nodrošinājumam nepieciešami ieguldījumi 14 840 EUR apmērā. Konkrētas e-vides attīstības vajadzības 2021. – 2027. gada 
plānošanas periodam apkopotas 18. tabulā. 

18.tabula: VT esošās e-vides raksturojums un attīstības vajadzības. 
(Avots: VT) 

Nr.p.k. 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR Sistēma Mērķis Sistēma Mērķis 

1 2 3 4 5 6 

Mācību process 

1. Skolvadības sistēma 
“Mykoob” 

Nodrošināt elektronisko 
mācību procesa uzskaiti un 
informācijas apriti 

Skolvadības sistēma 
“Mykoob” 

Turpināt izmantot sistēmu 
mācību procesa uzskaitei 
un informācijas apritei 

0 
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Nr.p.k. 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR Sistēma Mērķis Sistēma Mērķis 

1 2 3 4 5 6 

2. E-mācību platforma 
“Moodle” Administrēt izglītības procesu E-mācību platforma 

“Moodle” 

Turpināt izmantot sistēmu 
izglītības procesa 
administrēšanai 

280 

3. Stundu saraksta veidotājs 
aScTimeTables Administrēt stundu sarakstus Stundu saraksta veidotājs 

aScTimeTables 
Turpināt izmantot stundu 
sarakstu administrēšanai 100 

4. Virtuālās saziņas platforma 
zoom.us Vadīt tiešsaistes stundas Citu tiešsaistes saziņas tīklu 

izmantošana 

Izmantot dažādas 
platformas un rīkos 
tiešsaistes stundu vadīšanai 

160 

5. 
Mācību prakses un 
praktisko mācību datu 
bāzes sistēma 

Administrēt mācību prakses un 
praktiskās mācības 

Mācību prakses un 
praktisko mācību datu 
bāzes sistēmas uzlabošana 

Attīstīt esošo sistēmu 500 

6. 

Specializētās programmas 
mācību procesa 
nodrošināšanai, t.sk. viedās 
tehnoloģijas un virtuālā 
realitāte 

Tiek izmantotas sistēmas 
dažādiem mērķiem 
(“Solidwork”, “Tilde”, “Rausītis”, 
“Zalktis”, 4Solution viesnīcu un 
restorānu sistēma u.c.) 

Specializēto programmu 
mācību procesa 
nodrošināšanai 
paplašināšana 

Papildināt esošo sistēmu 
klāstu, jo īpaši 
koncentrējoties uz viedo 
tehnoloģiju un virtuālās 
realitātes iespējām 

3000 

7. - - Microsoft 365 

Nodrošināt izglītojamos un 
pedagogus ar pamata 
programmām mācību 
procesam 

0 

8. - - Izglītojamo uzņemšanas 
platforma 

Izstrādāt attālinātās 
uzņemšanas platformu, ko 
var integrēt citās uzskaites 
sistēmās 

3000 

Vispārējā darbība 

9. VT mājas lapa Pabeigt mājas lapas izstrādi VT mājas lapa Pilnveidot saturu un darbību 1800 
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Nr.p.k. 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR Sistēma Mērķis Sistēma Mērķis 

1 2 3 4 5 6 

10. VT lietvedības sistēma 
“Impulss” 

Nodrošināt lietvedības 
administrēšanu 

VT lietvedības sistēma 
“Impulss” 

Uzlabot saturu un lietošanas 
ērtumu 6000 

11. Vadības un grāmatvedības 
programma “Horizon” 

Nodrošināt vadības un 
grāmatvedības procesus 

Vadības un grāmatvedības 
programma “Horizon” 

Pilnveidot saturu un 
lietošanas ērtumu 3000 

KOPĀ: 17 940 

 

5.2. Pēcuzraudzības periodā nepieciešamās uzturēšanas izmaksas veiktajiem ieguldījumiem 

Iepriekšējā plānošanas periodā VT realizēja vairākus projektus, kuriem turpināsies pēcuzraudzības periods 2021. – 2027. gadā, kas nozīmē regulāru ieguldījumu veikšanu 
projekta rezultātu uzturēšanai: 

§ 2013/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/001 “Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” (līdz 2028. gada 31. 
decembrim); 

§ LLI-24 “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Lit Lat HV”” (līdz 2028. gada 31. decembrim); 
§ 8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils Tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (līdz 

2028. gada 31. decembrim); 
§ LLI-415 “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts ”Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās 

nodarbinātības veicināšanai”” (līdz 2028. gada 31. decembrim); 
§ B/N “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (līdz 2030. gada 31. decembrim). 

Precīzs VT pēcuzraudzības periodā nepieciešamo uzturēšanas izmaksu veiktajiem ieguldījumiem apkopojums atspoguļots 19. tabulā. 
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19.tabula: VT pēcuzraudzības periodā nepieciešamo uzturēšanas izmaksu veiktajiem ieguldījumiem apmērs gadā. 
(Avots: VT) 

Nr.p.k. POZĪCIJA IZMAKSU REGULARITĀTE SUMMA GADĀ, EUR 

1 2 3 4 

1. Inženiertehniskie, drošības, uzkopšanas un citi uzturēšanas izdevumi 

1.1. 
Ventilācijas, kondicionēšanas un gaisa mitrināšanas sistēmu un siltumtīklu tehniskā 
apkope ikmēneša 4200 

1.2. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmu (UAS) apkope ikmēneša 8400 

1.3. Ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīklu sistēmas uzturēšana ikmēneša 6000 

1.4. Citi pakalpojumi ikmēneša 1200 

Kopā: 19 800 
2. Komunālie pakalpojumi 

2.1. Apkure ikmēneša 55 000 

2.2. Elektroenerģijas piegāde ikmēneša 67 000 

2.3. Ūdensapgāde ikmēneša 6000 

2.4. Sauso atkritumu izvešana ikmēneša 4500 

Kopā: 132 500 
3. Ēku un telpu uzturēšanas pakalpojumi 

3.1. Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude 1x gadā 300 

3.2. Kopējās informācijas sistēmas uzstādīšana ikmēneša 22 000 

3.3. Saimniecības preces pēc vajadzības 7000 

3.4. Pārējo iekārtu un inventāra remonta un uzturēšanas materiāli pēc vajadzības 28 000 

3.5. Citi pakalpojumi un materiāli pēc vajadzības 10000 

Kopā: 67 300 
4. Apdrošināšana 

4.1. Ēkas kustamās un nekustamās mantas apdrošināšana 1x gadā 4000 

4.2. Civiltiesiskā apdrošināšana 1x gadā 1500 

Kopā: 5500 
5. Kārtējie un kapitālie remontdarbi koplietošanas telpām 
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Nr.p.k. POZĪCIJA IZMAKSU REGULARITĀTE SUMMA GADĀ, EUR 

1 2 3 4 

5.1. Plānotie remontdarbi, t.sk. materiāli un inventārs pēc vajadzības 57 000 

5.2. Steidzamie/neplānotie remontdarbi, t.sk. materiāli un inventārs pēc vajadzības 5700 

Kopā: 62 700 

PAVISAM KOPĀ: 287 800 
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5.3. Plānotie ieguldījumi mācību vides infrastruktūrā 

2021. – 2027. gada plānošanas periodā VT plānot turpināt izglītības programmu modernizāciju, metodiskā centra attīstību un personāla kompetenču attīstīšanu. Tomēr lielākais 
ieguldījumu projekts, ko VT cer īstenot, ir ēkas Kuldīgas ielā 49, Ventspilī rekonstrukcija. Plānots izveidot vienotu ēkas koncepciju, kas koncentrētos uz vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu klašu labiekārtošanu šajā korpusā, kā arī dienesta viesnīcas kapacitātes paaugstināšanu, izvietojot ēkā 80 gultas vietas VT audzēkņiem. Kopējie ieguldījumi mācību 
vides infrastruktūrā tiek lēsti 4 380 000 EUR apmērā, no kuriem lielākā daļa tiks virzīti tieši uz papildu ēkas rekonstrukciju. Plānots, ka līdzekļus ieguldījumiem varēs iegūt gan no 
valsts budžeta, gan no citiem fondiem (piemēram, ERAF) un finanšu instrumentiem. Konkrētas mācību vides infrastruktūras ieguldījumu vajadzības apkopotas 19. tabulā. 
VT ir noteikusi prioritāti palielināt mācībām nepieciešamās infrastruktūras attīstību, kas ir mācību telpas, kā arī paplašināt DV kapacitāti, lai kopumā nodrošinātu vairāk nekā 300 
izglītojamos ar vietām dienesta viesnīcā. 
Esam detalizēti izvērtējuši divus iespējamos variantus. Abos variantos paredzēts izveidot papildus mācību telpas un papildus vietas dienesta viesnīcā (atšķiras tikai plānotais 
mācību kabinetu un gultasvietu skaits), 2 alternatīvā paredzēta arī sporta zāles būvniecība, nodrošinot izglītojamiem pilnvērtīgu mācību procesu un kvalitatīvu brīvā laika 
pavadīšanu. Ir notikusi sarakste ar Ventspils valstspilsētas domi par iespējamiem piedāvājumiem 2.varianta izvietošanai pilsētas teritorijā, papildus vērtējamas iespēja nodrošināt 
kopīgu telpu izmantošanu ar PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolu (īpaši nodrošinājumā ar vietām dienesta viesnīcā), kā arī īpašuma Kuldīgas ielā 49, Ventspilī nodošanu 
atsavināšanai. Šobrīd, izstrādājot mācību grafiku kārtējam mācību gadam, tiek plānoti dažādi risinājumi, arī normatīvajos aktos noteiktajā apjomā paredzot mācības attālināti, kā 
arī mācību procesa vajadzībām pielāgojot visas iespējamās telpas, tajā skaitā, kafejnīcu un aktu zāli.  

1. Atjaunot IZM īpašumā esošo infrastruktūru Kuldīgas ielā 49, Ventspilī, kur var izveidot nepieciešamās mācību telpas un hosteli - 1200 kvm. 

2. Veidot jaunu infrastruktūru, kas sevī ietver mācību telpas, hosteli un multifunkcionālo sporta zāli - 4000 kvm.  Multifunkcionālās sporta zāles izveide nodrošinās ne tikai 
sporta nodarbību īstenošanu VT piederošā infrastruktūrā, bet arī būs iespēja paplašināt interešu izglītības piedāvājumu, pasākumu t.sk. izlaidums un zinības dienas 
norisi, jo VT nav iespējams visiem izglītojamiem vienlaicīgi šādus pasākumus organizēt. Kā pamatojums šādas vienotas infrastruktūras veidošana nenoliedzami atbilst 
racionālam finansējuma izlietojumam, izglītojamo labbūtības nodrošināšanai un piederības sajūtas VT veicināšanai. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka šobrīd visām ārpusstundu 
aktivitātēm un pasākumiem, kas paredzēti visam VT plašajam kolektīvam, telpas nomājam, kas rada papildus izdevumus. Papildus, ņemot vērā, ka Ventspils valstspilsētā 
ir pieprasījums pēc sporta pasākumiem piemērotām telpām, ir iespēja vērtēt papildus ieņēmumus no infrastruktūras iznomāšanas atbalstoši detalizēti izstrādātam un 
pamatotam maksas pakalpojumu cenrādim. 

Konkrētas mācību vides infrastruktūras ieguldījumu vajadzības apkopotas 20. tabulā. 

20.tabula: VT plānotie ieguldījumi mācību vides infrastruktūrā 2021. – 2027. gadā. 
(Avots: VT) 

Nr.p.k. IEGULDĪJUMU OBJEKTS RAKSTUROJUMS UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR FINANSĒJUMA AVOTS 

1 2 3 4 5 

BŪVNIECĪBA VAI REKONSTRUKCIJA  

1.VARIANTS - ĒKAS KULDĪGAS IELĀ 49, VENTSPILĪ REKONSTRUKCIJA 

1. Būvprojekta izstrāde 
Izstrādāts būvprojekts, veiktas visas ekspertīzes un 
autoruzraudzība, izstrādāts interjera dizaina projekts. 100 000 

ERAF/ valsts budžets 
2. Rekonstrukcija Būvdarbi un labiekārtošana 3 200 000 
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Nr.p.k. IEGULDĪJUMU OBJEKTS RAKSTUROJUMS UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR FINANSĒJUMA AVOTS 

1 2 3 4 5 

3. Mācību klašu aprīkošana 15 mācību klases 200 000 

4. Dienesta viesnīcas aprīkošana 80 vietas (20 istabas) 200 000 

5. Kopā: 3 700 000 

2.VARIANTS – MULTIFUNKCIONĀLA TELPU KOMPLEKSA IZVEIDE 

6. Būvprojekta izstrāde 
Izstrādāts būvprojekts, veiktas visas ekspertīzes un 
autoruzraudzība, izstrādāts interjera dizaina projekts 100 000 ERAF/ valsts budžets 

7. Būvniecība Būvdarbi un labiekārtošana 

10 700 000 
8. Mācību klašu aprīkošana 23 mācību klases 

9. 
Dienesta viesnīcas (hosteļa) 
aprīkošana 160 gultasvietas  

10. Sporta infrastruktūras izveide Multifunkcionālā sporta zāle 

11. Kopā: 10 800 000 
Izglītības programmu modernizācija 

12. Izglītības programma “Autotransports” 
Papildu aprīkojuma iegāde, diagnostikas iekārtas, mašīnu 
elementi, simulācijas iekārtas un programmnodrošinājums 100 000 

ERAF/ valsts budžets/ 
pārrobežu sadarbības 

projektu-aktivitāšu 
finansējums 

13. 
Izglītības programmas 
“Datorsistēmas, datubāzes un 
datortīkli” un “Programmēšana” 

Papildu IKT un programmnodrošinājums 100 000 

14. 
Izglītības programma “Enerģētika un 
elektrotehnika 

Papildu aprīkojuma iegāde, programmnodrošinājums un 
viedās mājas elementi 60 000 

15. 
Izglītības programma “Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģija” 

Papildu aprīkojuma iegāde, programmnodrošinājums un 
viedās mājas elementi 60 000 

16. 
Izglītības programma “Ēdināšanas 
pakalpojumi” 

Papildu aprīkojuma iegāde un esošā aprīkojuma 
atjaunošana 100 000 

17. 
Izglītības programma “Viesnīcu 
pakalpojumi” 

Papildu aprīkojuma iegāde un esošā aprīkojuma 
atjaunošana 50 000 

18. 
Izglītības programma “Tūrisma 
pakalpojumi” Aprīkojuma un programmatūras iegāde 50 000 
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Nr.p.k. IEGULDĪJUMU OBJEKTS RAKSTUROJUMS UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI PROVIZORISKIE 
IEGULDĪJUMI, EUR FINANSĒJUMA AVOTS 

1 2 3 4 5 

19. 
Izglītības programma 
“Inženiermehānika” 

Papildu aprīkojuma iegāde un esošā aprīkojuma 
atjaunošana 100 000 

20. Izglītības programma “Mehatronika” 
Papildu aprīkojuma iegāde un esošā aprīkojuma 
atjaunošana 30 000 

21. Izglītības programma “Metināšana” 
Papildu aprīkojuma iegāde un esošā aprīkojuma 
atjaunošana (robotmetināšana un gāzes metināšana) 100 000 

23. Vispārējā vidējā izglītība Ieguldījumi kompetenču izglītības nodrošināšanai 150 000  
24. Kopā: 900 000 

Metodiskā centra un personāla attīstība 

25. 
Metodiskā centra tehnoloģiskā 
aprīkojuma papildināšana 

Papildu aprīkojuma un programmnodrošinājuma iegāde 
(14 vienības) 50 000 ESF/ valsts budžets/ 

Nord+ programma/ 
pārrobežu sadarbības 

projektu-aktivitāšu 
finansējums/ maksas 

pakalpojumu 
finansējums 

26. 
Pedagogu tehnoloģiskā 
nodrošinājuma papildināšana 

IKT un mācību materiālu iegāde (komplekti 80 
pedagogiem) 80 000 

27. 
Apmācības un kompetenču 
paaugstināšanas pasākumi 

Pedagogu un VT administrācijas kompetenču 
paaugstināšanas pasākumi (150 pedagogi) 250 000 

Kopā: 380 000 

PAVISAM KOPĀ 1.VARIANTS 4 980 000  

PAVISAM KOPĀ 2.VARIANTS 12 080 000  
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6. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA  
Stratēģijas mērķis ir veidot efektīvu, konstruktīvu un vienotu komunikāciju ar dažādām iesaistītajām pusēm: 
audzēkņiem, personālu, sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs, darba devējiem, nozaru pārstāvjiem, valsts un 
pašvaldības institūcijām un nevalstisko sektoru, ar nolūku veicināt VT tēla veidošanu, uzlabot savstarpējo 
koordināciju un stiprināt komunikācijas vadību ar iesaistītajām pusēm. 

VT komunikācijas aktivitātes iepriekšējā plānošanas periodā bija elastīgas, pielāgojot risināmajām situācijām. 
Nākamā plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas mērķis ir veidot vienotu komunikāciju ar visām iesaistītajām 
pusēm, veicinot pozitīva un uzticama VT tēla veidošanu. Sagaidāmais komunikācijas ilgtermiņa rezultāts ir stabila 
motivētu audzēkņu skaita nodrošināšana visās VT profesionālās un mūžizglītības programmās. Komunikācijas 
stratēģijai īpaši jāpievēršas izglītības iestādes STEM programmu popularizēšanai. Stratēģijas mērķa sasniegšanai 
nepieciešama ne tikai tiešās mērķauditorijas – potenciālo audzēkņu (vispārizglītojošo skolu absolventu) – 
uzrunāšana, bet arī dažādu sekundāro auditoriju piesaiste, piemēram, potenciālo audzēkņu vecāku u.c. radinieku, 
vispārizglītojošo skolu skolotāju un plašākas sabiedrības uzrunāšana, popularizējot profesionālo izglītību kā 
prestižu un saprātīgu izvēli. Komunikācijas vadības procesa nodrošināšanai nepieciešams plāns, kas tiek balstīts 
VT vīzijā un stratēģiskajos mērķos. 

Galvenie vēstījumi, uz kuriem tiks veidotas komunikācijas aktivitātes, tiks balstīti uz stratēģisko mērķu sasniegšanu: 

§ VT piedāvā plašas un mūsdienīgas izglītības iespējas; VT iegūtā profesionālā izglītība ir prestiža; 
§ VT izglītības ir ceļš uz personīgo un finansiālo neatkarību; 
§ VT piedāvātā izglītība veido spēcīgas personības; 
§ VT ir starptautiski atpazīstama izglītība un internacionāla vide; 
§ VT ir ekoloģiska organizācija; 
§ VT ir nākotnes profesiju kalve; 

VT pieejamie komunikācijas efektivitātes mērījumi ir reitingi un aptaujas. Reitingi galvenokārt spēj norādīt uz 
kvantitatīvajiem komunikācijas efektivitātes rādītājiem, piemēram, vēstījuma/ieraksta lasījumu vai skatījumu skaits 
plašsaziņas līdzekļos vai sociālajos tīklos. Aptaujas var izmantot gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu mērījumu 
veikšanai, nosakot iestādes atpazīstamību potenciālo audzēkņu, darba devēju vai citu grupu vidū, mērot VT 
reputāciju u.c. VT komunikācijas vadības procesā tiks periodiski izmantotas aptaujas (piemēram, jaunuzņemto 
audzēkņu un darba devēju aptauja) un reitingi (piemēram, sociālo tīklu atskaites), nosakot publiskās komunikācijas 
efektivitāti. Galveno vēstījumu izplatīšana un šīs komunikācijas efektivitātes mērījumi ir tiešs sabiedrisko attiecību 
speciālista ikdienas darba pienākums. 

KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI UN MĒRĶA GRUPAS 

VT ārējās komunikācijas galvenais mērķis ir piesaistīt un noturēt audzēkņu skaitu iestādē. Lai to sasniegtu, 
komunikācija jāveic saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem un no tiem izrietošajiem vēstījumiem. Vienlaikus 
komunikācijas mērķis ir veidot un uzturēt pozitīvu, profesionālu un prestižu VT tēlu, kas ir pamatā potenciālo 
audzēkņu piesaistei un noturībai, kā arī motivācijai izvēlēties VT kā izglītības ieguves vietu. 

21.tabula: VT komunikācijas mērķi 
(Avots: VT) 

KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI SKAIDROJUMS 

1 2 

❶ Veicināt jaunu izglītojamo piesaisti 
→ Vērsts uz izglītības iestādes darbībām, kas veicina interesi 

par VT, piesaista jaunus audzēkņus un popularizē VT 
izglītības programmas 

❷ Veicināt izglītības iestādes 
prestiža celšanu 

→ Vērsts uz VT tēla un atpazīstamības veicināšanu, kā arī uz 
profesionālās izglītības kā saprātīgas izvēles 
popularizēšanu 

❸ Popularizēt izglītības iestādes kā 
ekselences centra darbību 

→ Vērsts uz VT stipro pušu uzsvēršanu un VT kā 
mūžizglītības centra popularizēšanu 
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KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI SKAIDROJUMS 

1 2 

❹ Nodrošināt VT darbinieku un 
audzēkņu iesaisti komunikācijas 
mērķu sasniegšanā 

→ Vērsts uz iekšējās komunikācijas attīstīšanu un 
saliedētības veidošanu 

❺ Veicināt VT starptautisko 
atpazīstamību un sadarbību 

→ Vērsts uz komunikācijas veidošanu ar ārvalstu partneriem, 
kā arī VT kā izglītības iegūšanas un ekselences centra 
popularizēšanu starptautiski 

❻ Spodrināt VT zīmola sociālo 
dimensiju 

→ Līdztekus izglītības dimensijas popularizēšanai, vērsts uz 
VT zīmola veidošanu - kā ekoloģiskas un sociāli atbildīgas 
organizācijas popularizēšanu 

Ņemot vērā to, ka ārējā komunikācija koncentrējas galvenokārt uz diviem mērķiem – audzēkņu piesaisti un pozitīva 
iestādes tēla veidošanu - komunikācijas primārās mērķa grupas ir: 

→ Potenciālie audzēkņi – pamatizglītības vai vidējās izglītības pēdējo posmu izglītojamie; 
→ Potenciālo audzēkņu vecāki vai citi tuvākie radinieki; 
→ Pieaugušie, kuri vēlas papildināt zināšanas VT piedāvātajās mūžizglītības sfērās vai pārkvalificēties; 
→ Darba devēji, kuri var būt ieinteresēti nodarbināt VT absolventus; kuri var būt ieinteresēti piedāvāt VT 

mūžizglītības iespējas saviem darbiniekiem. 

Šīs mērķa grupas galvenokārt saņem vēstījumus par izglītības iespējām VT un pozitīvajiem šīs izglītības aspektiem. 
Atsevišķi izdalāma komunikācijas tiešā auditorija: Kurzemes reģiona, jo īpaši Ventspils, Ventspils novada un Talsu 
novada pamatskolu audzēkņi. 

Sekundārās mērķa grupas komunikācijā saņem vēstījumus galvenokārt par iestādi kopumā, tās pozitīvo tēlu un 
prestižo izglītību. Sekundārās mērķa grupas ir tās, kuras var norādīt primārajām mērķa grupām uz nepieciešamību 
izrādīt interesi par VT, ja uz primārajām mērķa grupām vadītie komunikācijas produkti tās dažādu iemeslu dēļ nav 
sasnieguši. 

Sekundārās mērķa grupas ir: 

→ Citu izglītības iestāžu (galvenokārt vispārizglītojošo) pedagogi un karjeras konsultanti; 
→ Ventspils un citas Kurzemes reģiona pašvaldības; 
→ Citu nozaru darba devēji; 
→ Darba devēju organizācijas un apvienības; 
→ Politikas plānošanas un veidošanas institūcijas (piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija, 

Ekonomikas ministrija u.c.). 

Konkrēti vēstījumi un uzrunāšanas pieejas tiešajai auditorijai un primārajām un sekundārajām mērķa grupām 
definēti aktuālajā paaudžu mārketinga plānā, un tie koncentrējas uz Ventspils un VT kā modernas izglītības ieguves 
vietas popularizēšanu un audzēkņu neatkarības (personīgās un finansiālās) uzsvēršanu. 

KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI UN SADARBĪBAS PARTNERI 

Ārējās komunikācijas organizēšana galvenokārt ir VT sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas pienākums, 
piesaistot gan iestādes administrācijas, gan audzēkņu resursus vēstījumu izplatīšanai. Ikdienas komunikācija tiek 
veikta, izmantojot tradicionālos kanālus – komunikācijas materiālu (piemēram, preses relīzes) veidošana 
tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, informācijas publicēšana VT interneta vietnē un sociālo tīklu satura 
veidošana. Sociālo tīklu satura veidošanā ir iespēja iesaistīt VT audzēkņus, bet komunikācijā ar ārējiem sadarbības 
partneriem – augstāko vadību. 

Mērķa grupu uzrunāšanai līdztekus jau tradicionālajiem komunikācijas kanāliem, izmantojamas arī reklāmas 
iespējas gan sociālajos tīklos, gan plašsaziņas līdzekļos, gan vidē, jo īpaši vietējā (Ventspils) mērogā. Mārketinga 
plānā, veicot potenciālo audzēkņu aptauju, identificēts, ka prioritārie komunikācijas kanāli tiešās auditorijas 
uzrunāšanai ir sociālais tīkls Instagram un klātienes pasākumi – atvērto durvju dienas VT un vizītes skolās. Citām 
mērķa grupām aktuāls ir sociālais tīkls Facebook un reklāmas vidē, drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos un tiešsaistē. Jāatzīmē, ka jauniešu aptaujā 69% respondentu mācību programmas vai iestādes izvēlē 
ieklausās vecāku viedoklī, tāpēc vienlīdz svarīgi līdztekus tiešās auditorijas uzrunāšanai ir koncentrēt resursus uz 
potenciālo audzēkņu vecāku uzrunāšanu. 
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Veidojot komunikācijas saturu, tiks attīstītas attiecības ar citām ieinteresētajām pusēm, lai kāpinātu potenciālo 
audzēkņu interesi par mācībām VT. Primārie sadarbības partneri komunikācijas satura veidošanā ir: 

§ VT audzēkņi, kuriem ir iespēja iepazīstināt ar VT ikdienas procesiem, modernizāciju un ekoloģisko 
principu ievērošanu; 

§ VT absolventi, kuriem ir iespēja iepazīstināt ar saviem veiksmes stāstiem pēc VT absolvēšanas; 
§ darba devēji, kuriem ir iespēja iepazīstināt ar VT absolventu kvalitāti un darba iespējām; 
§ Specifiskas organizācijas – sadarbības partneri, kas var novērtēt VT digitalizācijas, ekoloģijas u.c. 

centienus (piemēram, saturs sadarbībā ar “Zaļo punktu” vai “LIKTA”, kalpojot par piemēru sociālajās 
kampaņās); 

§ Starptautiskie sadarbības partneri, kas var apstiprināt VT starptautisko konkurētspēju un dalību 
dažādos projektos; 

§ Viedokļu līderi vai influenceri, kuri varētu padarīt VT komunikācijas saturu pieejamāku plašākai 
sabiedrībai. 

IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 

VT iekšējās komunikācijas mērķis ir nodrošināt visu ieinteresēto pušu (VT darbinieku un audzēkņu) iesaisti VT 
stratēģisko mērķu sasniegšanā. Iekšējās komunikācijas uzdevumi ir: 

§ darbinieku un audzēkņu informēšana par aktuāliem jautājumiem un vienotu vēstījumu izplatīšana; 
§ VT darbinieku un audzēkņu saliedētības veidošana; 
§ motivācijas radīšana VT popularizēšanai un attīstīšanai; 
§ atgriezeniskās saites veidošana starp vadību un padotajiem darbiniekiem; starp audzēkņiem un 

personālu. 

Iekšējā komunikācija tāpat kā ārējā komunikācija ir VT augstākās vadības un sabiedrisko attiecību speciālista 
kopējs darbs, piesaistot nepieciešamos audzēkņu un cita personāla resursus. Iekšējā komunikācija tiek realizēta 
gan tieši, gan attālināti, izmantojot sapulču un sēžu formas un izsūtot e-pasta ziņas vai izmantojot citus elektroniskās 
komunikācijas rīkus. Līdz ar jaunas mājaslapas izveidi jāturpina darbs pie izglītības iestādes iekšējās sistēmas 
attīstīšanas, ar kuras palīdzību organizēt pilna cikla komunikāciju – sākot no elektroniska uzņemšanas procesa līdz 
pat iestādes absolvēšanai, organizējot absolventu aptauju. Audzēkņiem un personālam aktuālā informācija, kā arī 
savstarpējas saziņas iespējas individuāli vai grupās, primāri tiktu izvietota iekšējā sistēmā, paredzot arī 
brīdināšanas sistēmas iespēju par jaunumiem lietotāju privātajos saziņas līdzekļos. Tas ļautu pielāgoties arī 
jaunākajām tendencēm – daļējām mācībām attālinātā formā, kā arī kvalitatīvas izglītības pieejamības vairošanai 
ārpus lielajiem centriem. 

Iekšējās komunikācijas prioritāte ir veidot regulāras komunikācijas sistēmu, ietverot gan VT personālu, gan 
audzēkņus. Audzēkņiem jājūtas kā daļai no VT, esot gataviem iesaistīties izglītības iestādes atpazīstamības 
vairošanā un iekšējo procesu uzlabošanā. Nepieciešams stiprināt un atbalstīt audzēkņu pārstāvniecības formas 
lēmumu, kas attiecas uz VT attīstību, pieņemšanas procesā. Vienoti iekšējās komunikācijas principi un izglītības 
iestādes saliedētība uzlabo arī krīzes komunikācijas efektivitāti, ja šādi gadījumi iestājas. 
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6.1. Iekšējās un ārējās komunikācijas SVID analīze 

 STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES DRAUDI IESPĒJAS 

ĀRĒJĀ 
KOMUNIKĀCIJA 

1. Reģionāli atpazīstams zīmols un 
spēcīgs izglītības programmu 
piedāvājums. 

2. Personāla resursi ārējās 
komunikācijas veikšanai – sabiedrisko 
attiecību speciālists. 

3. Izstrādāts mārketinga plāns, kas 
balstīts uz komunikācijas auditoriju 
izpēti. 

4. Regulāra sadarbība ar nozaru 
organizācijām, uzņēmējiem, valsts un 
pašvaldības iestādēm. 

1. Ierobežotas iespējas pilnvērtīgas 
starptautiskās sadarbības 
veicināšanai. 

2. Nepietiekamas iespējas virzīt 
informāciju tradicionālajos 
plašsaziņas līdzekļos. 

3. Nepietiekama atpazīstamība 
starptautiskajā vidē. 

4. Nepietiekamas VT pedagogu 
svešvalodu un starpkultūru 
komunikācijas prasmes. 

1. Nepietiekami finansiālie resursi 
efektīvas ārējās komunikācijas 
nodrošināšanai. 

2. Nelabvēlīga demogrāfiskā 
situācija – auditorijas 
samazināšanās. 

1. Sadarbība ar VT absolventiem ārējās 
komunikācijas satura veidošanā. 

2. Iespēja izmantot pilsētas 
komunikācijas platformu VT vajadzībām. 

3. Karjeras izglītības pasākumu 
vairošana un aktualizēšana; informējošo 
pasākumu īpatsvara palielināšana 
tālākizglītības sektorā. 

4. VT pedagogu zināšanu un prasmju 
uzlabošana starpkultūru komunikācijas 
jautājumos un svešvalodu apmācībā. 

IEKŠĒJĀ 
KOMUNIKĀCIJA 

1. Kompakta administrācija un 
personāls. 

2. Personāla resursi iekšējās 
komunikācijas veikšanai – sabiedrisko 
attiecību speciālists. 

3. Regulāri iekšējās komunikācijas 
pasākumi – sapulces, virtuālā 
“Skolotāju istaba”, tematiskās 
sarakstes aplikācijās u.c.  

4. Regulāri izglītības un kultūras 
pasākumi VT audzēkņiem. 

1. Nav veikts iekšējās 
komunikācijas efektivitātes 
izvērtējums. 

2. Nepietiekami attīstīta krīzes 
komunikācija un savstarpējā 
koordinācija nestandarta situācijās. 

1. Nepietiekami finansiālie resursi 
efektīvas iekšējās komunikācijas 
nodrošināšanai. 

2. Zema pedagogu iesaistes 
motivācija. 

3. Pazemināta personāla un 
audzēkņu piederības sajūta VT 
ieilgušas nelabvēlīgas 
epidemioloģiskās situācijas dēļ. 

1. Sadarbība ar audzēkņu 
pārstāvniecību (pašpārvaldi) iekšējās 
komunikācijas nodrošināšanā. 

2. Iekšējās mājas lapas attīstīšana 
iekšējās komunikācijas vajadzībām. 

3. Iekšējās komunikācijas vadlīniju un 
plāna izstrāde ilgtermiņā. 
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6.2. Komunikācijas prioritātes un rīcības plāns 

KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI 
(KM) 

PASĀKUMI 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

2
0
2
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2
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2
2
 

2
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2
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2
0
2
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2
0
2
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2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

KM1 
Veicināt jaunu 
izglītojamo 
piesaisti 

1.1. Ikgadējas audzēkņu piesaistes kampaņu organizēšana pavasarī un 
vasarā, tostarp uzrunājot diasporas jauniešus, piemēram, nometnēs. 

       

1.2. Sadarbības veicināšana ar reģiona vispārējās izglītības iestādēm; 
pasākumi primāri 7.-9. klases posma audzēkņiem. 

       

1.3. Esošā paaudžu mārketinga plāna izpilde.        

1.4. Jauna paaudžu mārketinga plāna izstrāde un ieviešana plānošanas 
periodam pēc 2022. gada. 

       

KM2 
Veicināt izglītības 
iestādes prestiža 
celšanu 

2.1. Metodiskā darba / ekselences centru aktualitāšu komunicēšana 
ieinteresētajām auditorijām. 

       

2.2. Individuālu izcilības stāstu virzīšana sociālajos tīklos un plašsaziņas 
līdzekļos (veiksmīgas ārvalstu mobilitātes, izcili sasniegumi konkursos un 
mācību priekšmetu olimpiādēs u.tml.). 

       

KM3 

Popularizēt 
izglītības iestādes 
kā ekselences 
centra darbību 

3.1. Informēšana (kampaņas, reklāma, pasākumi u.c.) par mūžizglītības u.c. 
iespējām VT, kas paredzētas plašākai sabiedrībai. 

       

3.2. Specifisku auditoriju informēšanas pasākumi par VT metodisko darbu. 
Metodisko dienu organizēšana. 

       

3.3. Semināru, vieslekciju, meistarklašu un darbnīcu organizēšana plašākai 
auditorijai. 

       

KM4 

Nodrošināt VT 
darbinieku un 
audzēkņu iesaisti 
komunikācijas 
mērķu sasniegšanā 

4.1. Iekšējās komunikācijas vadlīniju atjaunošana; VT personāla informēšana 
par iekšējās komunikācijas principiem un kanāliem. 

       

4.2. Iekšējās komunikācijas efektivitātes regulāra izvērtēšana. Iekšējās 
komunikācijas caurspīdīguma un kanālu pieejamības izvērtēšana. 

       

4.3. Regulāri atgriezeniskās saites veidošanas pasākumi (darbinieku un 
audzēkņu aptaujas, sapulces, informatīvie izdevumi u.c.). 
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KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI 
(KM) 

PASĀKUMI 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 
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KM5 

Veicināt VT 
starptautisko 
atpazīstamību un 
sadarbību 

5.1. Iesaistes stimulēšana starptautiskās sadarbības projektos, piemēram, 
izmantojot Erasmus+ programmas iespējas, kā arī divpusējās sadarbības 
projektos ar ārvalstu profesionālās izglītības iestādēm. 

       

5.2. Audzēkņu stimulēšana dalībai starptautiskajos prasmju konkursos 
(EuroSkills u.c.), sporta sacensībās u.c. līdzīgās aktivitātēs. 

       

5.3. Informatīva atbalsta organizēšana VT audzēkņiem, kuri piedalās 
starptautiska mēroga konkursos, sacensībās, mobilitātēs u.c. 
aktivitātēs/projektos. 

       

5.4. VT mājaslapas angļu valodas versijas izstrāde.        
5.5. Starptautiskā mārketinga pasākumu kopuma (informēšana par VT 
tradicionālajos kanālos un caur sadarbības partneriem ārvalstīs) 
nodrošināšana ārvalstu audzēkņu piesaistei. 

       

KM6 
Spodrināt VT 
zīmola sociālo 
dimensiju 

6.1. Zīmolvedības vadlīniju definēšana, atspoguļojot gan zīmola vizuālo, gan 
sociālo (vērtību) dimensiju. Zīmola grāmatas izstrāde. 

       

6.2. Zaļās domāšanas kultūras attīstīšana VT – iekšējie pasākumi un dalība 
ārējās kampaņās. 

       

6.3. Iekļaujošas izglītības un kultūras attīstīšana VT.        
6.4. VT dalība labdarības akcijās.        
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7. ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA  

Attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēmas pamatuzdevums ir nodrošināt savlaicīgu un rezultatīvu PIKC 
Ventspils Tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas 2021.-2027. gadam ieviešanu un analīzi. Par Stratēģijas 
vispārēju ieviešanu, resursu piešķiršanu Rīcību plānā noteikto darbību īstenošanai, ieviešanas koordinēšanu 
atbildīgs ir Ventspils Tehnikuma direktors, kurš efektīvākai stratēģijas īstenošanas uzraudzībai izveido stratēģijas 
īstenošanas un risku pārvaldības darba grupu.  

Attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzības pamatā ir regulārs izvērtējums par to, vai un kā tiek īstenotas rīcības 
plānā noteiktās darbības. Izglītības kvalitātes monitoringa pasākumi ietver arī regulāru audzēkņu, vecāku un 
pedagogu viedokļa izzināšanu, kas palīdz izglītības iestādes attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzībā. Lai 
veicinātu stratēģijas ieviešanas potenciālu, VT sagatavo ikgadējus pārskatus par Stratēģijas īstenošanu. Pārskats 
par Stratēģijas ieviešanu tiek strukturēts atbilstoši izvirzītajiem attīstības virzieniem,  mērķiem un darbībām, un tas 
kalpo kā pamats Rīcības plāna aktualizācijai.  

Īstenojot VT stratēģisko vadību tiek nodrošināta arī risku vadība. Atbilstoši mūsdienu pasaules attīstības dinamikai, 
kas līdztekus veido plašu paredzamu un iepriekš neprognozējamu izaicinājumu loku, VT regulāri plāno veikt 
iespējamo risku identificēšanu un izstrādāt to novēršanas vai ietekmes mazināšanas pasākumus. VT galvenie 
stratēģiskie riski: 

Ü Nepietiekams finansējuma apmērs plānoto investīciju veikšanai; 

Ü Izmaiņas izglītības politikas plānošanā; 
Ü Iesaistes un atbalsta trūkums izglītības programmu attīstības veicināšanai; 
Ü Iesaistes un atbalsta trūkums sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, sadarbības partneriem; 

Ü Nepietiekams izglītojamo skaits; 
Ü Pasīva jaunu metožu iekļaušana izglītības programmās; 
Ü Cilvēkresursu trūkums pedagoģiskajā darbā; 

Ü Izglītības piedāvājuma pārklāšanās un konkurence reģionā; 
Ü VT Stratēģijas uzraudzības trūkums, nepietiekama administratīvā kapacitāte; 
Ü Neefektīva ārējā komunikācija. 

Stratēģijas aktualizēšanu ieteicams veikt 2024. gadā, nemainot Stratēģijas attīstības virzienus, bet pārskatot mērķu 
un plānoto darbību aktualitāti un papildinot tās. Aktualizācijā jāņem vērā informācija par nākamajā plānošanas 
periodā pieejamajiem ES u.c. finanšu resursiem. 
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PIELIKUMI 
1. pielikums: Rīcības plāns 

ID STRATĒĢISKAIS 
MĒRĶIS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ PUSE FINANŠU 

AVOTS 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 

PIKC Ventspils Tehnikums - starptautiski atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un kreatīvismā balstītas profesionālās izglītības, 
mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs. 

❶ CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA 

1.1. 
Vispusīga 
personības 

attīstība 

1.1.1. 
Personības izaugsmes portfolio izstrāde un integrācija 
kvalitātes vadības sistēmā. 

Direktores 
vietnieki, 

Personāla daļa 
VT        

1.1.2. 
Ikgadēja VT pedagogu aptaujas organizēšana, skaidrojot to 
apmierinātību ar VT iekšējo kultūru, darba organizāciju, 
profesionālās pilnveides vajadzībām u.c. aspektiem. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        

1.1.3. 
Ikgadēja VT izglītojamo aptaujas organizēšana, apkopojot 
informāciju par to piederības izjūtu izglītības iestādei, 
apmierinātību ar iestādes iekšējo kultūru u.c. jautājumiem. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        

1.1.4. 

Vienotas VT iekšējas kultūras veidošana, katram gadam 
izstrādājot tradīciju īstenošanas pasākumu plānu 
(absolventu salidojums, bijušo pedagogu salidojums u.c. VT 
pasākumi). 

Direktores vietnieki VT        

1.2. 
Koordinēta, 
mūsdienīga, 

efektīva 
1.2.1. VT kvalitātes vadības sistēmas izstrāde. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        
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1 2 3 4 5 6 7 
cilvēkresursu 

pārvaldība 
1.2.2. 

Pedagogu piesaistes motivācijas sistēmas izstrāde, kas, 
garantējot iepriekš noteiktu labumu piedāvāšanu 
(mentorings, dienesta dzīvoklis u. tml.), nodrošinātu lielāku 
jauno pedagogu interesi par darbu VT. 

Personāla daļa VT, PF        

1.2.3. 

Ikgadējs pedagogu piesaistes motivācijas sistēmas 
efektivitātes izvērtējums, pārskatot piedāvāto motivācijas 
pasākumu kopumu, identificējot pedagogu vajadzības un 
analizējot citu pašvaldību pieredzi. 

Direktores 
vietnieki, 

Personāla daļa 
VT, PF        

1.2.4. 
Sadarbība ar projektiem “Iespējamā misija” un “Mācītspēks”, 
VT piesaistot jaunus pedagogus. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        

1.2.5. 
Personāla atlīdzības izmaksas kārtības aktualizēšana 
atbilstoši diferencētam atlīdzības aprēķina principam. 

Direktores 
vietnieki, 

Personāla daļa 
VT        

1.2.6. Regulāra psihoemocionālās vides monitorēšana. Direktores vietnieki VT        

1.3. 

Pedagoģiskā 
personāla 

profesionālā 
kapacitāte 

1.3.1. 
Īstenot pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanu un kontroli 
(veicināt vienotu prasību ievērošanu, hospitēšanas plānu 
izstrādi, pedagogu pašvērtējuma ziņojumu izvērtēšanu). 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

1.3.2. Konsultāciju nodrošināšana VT pedagogu darbā. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

1.3.3. 
Pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību identificēšana 
un atbalsta pasākumu nodrošināšana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        



PIKC “Ventspils Tehnikums” attīstības un investīciju stratēģija 2021. – 2027. gadam 80 

ID STRATĒĢISKAIS 
MĒRĶIS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ PUSE FINANŠU 

AVOTS 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3.4. 
VT pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumu un 
starpnozaru sadarbības grupu organizēšana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        

1.3.5. 
Pedagogu stažēšanās iespēju attīstīšana un aktīvāka 
pedagogu iesaiste stažēšanās pasākumos. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT        

1.3.6. 
Atbilstoši katra mācību gada uzdevumiem VT aktualizē 
pedagogu kvalitātes izvērtēšanas kārtību. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT        

1.3.7. 
Personāla darba kvalitātes nodrošināšanas procesa 
integrēšana VT kvalitātes kontroles sistēmā. Direktores vietnieki VT        

❷ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATTĪSTĪBA 

2.1. 
Augsta izglītības 
kvalitāte 

2.1.1. 
Individuālu konsultāciju nodrošināšana VT audzēkņiem, jo 
īpaši pirmseksāmenu periodā. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

2.1.2. 
Karjeras izglītības speciālista u.c. personāla resursu 
atbalsts (kompleksa atbalsta programma) audzēkņiem ar 
atskaitīšanas risku. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, karjeras 

izglītības 
speciālists 

VT 

       

2.1.3. 
Audzēkņu piesaistes pasākumi STEM virziena izglītības 
programmām; papildus vietu nodrošināšana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, SA 
speciālists, 

VT 
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1 2 3 4 5 6 7 
karjeras izglītības 

speciālists 

2.1.4.  
Individuāls darbs ar talantīgajiem VT audzēkņiem; 
audzēkņu sagatavošana konkursiem. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

2.1.5. 
VT sadarbības partneru izglītības vajadzību izzināšana 
(darba tirgū nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
kompetences). 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, privātais 
sektors 

       

2.1.6. 
Izglītības pēctecības nodrošināšana – sadarbības līgumu 
slēgšana ar augstskolām, kopējs metodiskais darbs un 
karjeras speciālistu iesaiste. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

2.1.7. 
Finansējuma piesaiste mācību aprīkojuma un 
infrastruktūras modernizēšanai. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, projektu 

nodaļa 

VF, PF, privātā 
sektora atbalsts, 

ES fondi, citi 
finanšu 

instrumenti 

       

2.2. 
Jaunas mācību 
formas un pieejas 

2.2.1. 
Digitālo prasmju attīstības stimulēšana VT audzēkņiem un 
pedagogiem – kursi, finansējums pašmācībai, jaunu digitālo 
mācību rīku iegāde u.c. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, personāla 

daļa 

VT 

       

2.2.2. Attālinātās izglītības rīku un metodikas attīstīšana VT. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

2.2.3. 
Tālmācības programmu un moduļu izstrāde un integrēšana 
VT izglītības piedāvājumā. 

Direktores 
vietnieki, 

VT        
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1 2 3 4 5 6 7 
metodiskā centra 

vadītājs 

2.2.4. 
Konceptuālās izglītības telpas plānošana Kuldīgas ielā 49, 
Ventspilī. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, valsts, 
finansējums, ES 

fondi 

       

2.2.5. 
Sadarbības stiprināšana ar nozaru uzņēmumiem un 
profesionālajām organizācijām. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, privātais 
sektors 

       

2.2.6. 
Prakšu un DVB mācību līgumu slēgšana ar jaunām 
organizācijām. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, privātais 
sektors 

       

2.2.7. 
Mērķtiecīga VT audzēkņu virzīšana DVB mācību 
izmantošanā. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, karjeras 

izglītības 
speciālists 

VT 

       

2.3. 

Konkurētspējīgs, 
daudzpusīgs 
izglītības 
piedāvājums 
 

2.3.1. 
STEAM izglītības piedāvājuma attīstīšana (digitālais 
dizains). 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, privātais 
sektors 

       

2.3.2. 
“Zaļo” specializāciju izveide VT profesionālās un 
tālākizglītības piedāvājumā. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, privātais 
sektors 

       

2.3.3. Modulāro izglītības programmu attīstīšana. Direktores 
vietnieki, 

VT        
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metodiskā centra 

vadītājs 

2.3.4. Mūžizglītības piedāvājuma paplašināšana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT 

       

2.3.5. Aktīvs visu veidu VT izglītības piedāvājuma mārketings. SA speciālists VT        

2.3.6. 
Iesaiste valsts vai privātā sektora iniciētās profesionālās 
pilnveides un pārkvalificēšanās programmās. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, valsts un 
privātā sektora 

finansējums 

       

❸ SADARBĪBAS PILNVEIDE AR PARTNERIEM 

3.1. 

Efektīva, uz 
rezultātu vērsta 
sadarbība ar citām 
profesionālās 
izglītības iestādēm 
 

3.1.1. Maksas izglītības pakalpojumu aktīva virzīšana tirgū. SA speciālists VT  
      

3.1.2. 
Tīklošanās ar Latvijas un ārvalstu profesionālās izglītības 
iestādēm. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, projektu 

nodaļa 

VT  

      

3.2. 

Dažādas 
sadarbības 
formas ar 
partneriem 

3.2.1. 
Individuāla un fleksibla maksas izglītības pakalpojumu 
piedāvājuma izstrāde komerciālajām organizācijām. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

3.2.2. 
Karjeras izglītības pasākumu organizēšana vispārējās 
izglītības iestādēs. 

Karjeras izglītības 
speciālists VT        

3.2.3. 
Interešu izglītības (jo īpaši STEM jomās) piedāvājuma 
attīstīšana citu izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, pašvaldības 
finansējums  
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3.2.4. VT dalība Latvijas un ārvalstu izglītības izstādēs. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, pašvaldības 
finansējums  

      

3.2.5. 
Pieredzes apmaiņas pasākumi, meistarklases u.c. 
aktivitātes ar ārvalstu partnerorganizācijām. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

❹	INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA 

4.1. 
Profesionālās 
izglītības prestižs 

4.1.1. 
VT audzēkņu sekmju līmeņa paaugstināšana (individuāla 
pieeja un vispārizglītojošos mācību priekšmetu mācīšanas 
kvalitātes uzlabošana). 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

4.1.2. 
VT izglītības iespēju popularizēšana Ventspils vispārējās 
izglītības iestādēs. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, SA 
speciālists 

VT  

      

4.1.3. 
Metodiskās darba attīstīšana un ekselences centra 
veidošana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

4.1.4. 
Stimulējošu atbalsta mehānismu ieviešana īpaši talantīgiem 
un augstas sekmības audzēkņiem (piemēram, papildu 
stipendijas vai atlaides dienesta viesnīcai u.c.). 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, PF  

      

4.2. 
Dažādas 
sadarbības formas 
ar partneriem 

4.2.1. VT zīmola vadlīniju definēšana un ieviešana. SA speciālists VT        

4.2.2. 
Regulāra audzēkņu piesaistes kampaņu organizēšana citās 
izglītības iestādēs. SA speciālists VT        
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25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2.3. 
VT mājaslapas un sociālo tīklu profilu attīstīšana (arī angļu 
valodā). SA speciālists VT        

4.2.4. 
Aktīva VT darbība Latvijas un ārvalstu profesionālo 
organizāciju biedra statusā. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

4.2.5. 
Starptautisku konkursu, pasākumu un sacensību 
organizēšana VT. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT, VF, PF  

      

4.2.6. 
Audzēkņu stimulēšana dalībai vietējos un starptautiskos 
konkursos. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs, karjeras 

izglītības 
speciālists 

VT  

      

4.2.7. 
Mūžizglītības izglītības programmas apguvušos personu 
skaita palielināšana, iesaistoties valsts atbalsta 
programmās. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

4.2.8. 
Metodiskā centra klientu vajadzību un apmierinātības 
izzināšana. 

Direktores 
vietnieki, 

metodiskā centra 
vadītājs 

VT  

      

❺	INTERNACIONALIZĀCIJA 

5.1. 
Starptautiskas 
sadarbības 
veicināšana 

5.1.1. Palielināt VT audzēkņu un darbinieku mobilitāti. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs  

VT        
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ID STRATĒĢISKAIS 
MĒRĶIS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ PUSE FINANŠU 

AVOTS 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1.2. Starptautiskās sadarbības veidu attīstīšana. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs  

VT        

5.1.3. 
Regulārs starptautiskās sadarbības procesu izvērtējums un 
to pilnveide. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs  

VT        

5.1.4. 
Audzēkņu un pedagogu prakses un stazēšanās kārtības 
pilnveidošana starptautiskos nozaru uzņēmumos. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT        

5.1.5. 
Mobilitātes procesa pilnveidei veikt iegūto prasmju 
novērtēšanu pārneses sistēmā ECVET. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT        

5.1.6. 
Palielināt VT audzēkņu un pedagogu dalību starptautiskos 
pasākumos (semināri, sanāksmes, konferences u. tml.). 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT, PF, VF        

5.1.7. 
Partnerorganizāciju tīkla paplašināšana, aptverot Ziemeļu 
reģiona un Balkānu valstis. Projektu nodaļa VT        

5.2. 
Ārvalstu studentu 
piesaiste 

5.2.1. 
Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide darbam ar 
ārvalstu audzēkņiem un pedagogiem. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT, PF, VF        

5.2.2 
Īstenot VT popularizēšanas pasākumus starptautiskajā 
līmenī. 

Direktores 
vietnieki, Projektu 

VT, PF        
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ID STRATĒĢISKAIS 
MĒRĶIS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ PUSE FINANŠU 
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20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 
nodaļa metodiskā 

centra vadītājs 

5.2.3. 
Nodrošināt programmu īstenošanu ārvalstu audzēkņiem 
piedāvātās izglītības programmu moduļos 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT        

5.2.4. 
Īstenot prakses mobilitātes/ izglītības programmu moduļus 
ārvalstu audzēkņiem 

Direktores 
vietnieki, Projektu 
nodaļa, metodiskā 

centra vadītājs 

VT        

Rīcības plānā iekļauto saīsinājumu skaidrojums: 
PF – pašvaldības finansējums 
VF – valsts finansējums 
VT – Ventspils Tehnikums 
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2. pielikums: IKT nodrošinājums mācību vajadzībām 

Nr.p.k. IKT TEHNIKAS VIENĪBA SKAITS 
VIENĪBAS, KAS 

VECĀKAS PAR 5 
GADIEM 

1 2 3 4 

Stacionārie datori 
1. Intel NUC 44 44 
2. Lenovo M83z 55 55 
3. Apple iMac 27’’ 18 0 
4. Lenovo ThinkCentre M810Z 65 0 

Kopā: 182 99 
Portatīvie datori 

5. Lenovo 15’’ 30 30 
6. Dell Vostro 15 3568 Black 15.6’’ 120 0 

Kopā: 150 30 
Planšetdatori 

7. iPad Mini 4 16 0 
8. Lenovo Tablet 10 18 0 
9. Lenovo tab 4 10-10.1’’ 18 0 
10. Samsung Tab S5e 10.5’’ 20 0 

Kopā: 72 0 
Interaktīvie ekrāni 

11. SMART Board interaktīvā ekrāna komplekts 32 32 
12. Latte 80UIB 3 0 
13. Newline TT-7017FB Touch panel 70’’ 2 0 

Kopā: 37 32 
Drukas iekārtas 

14. Brother MFC-9330CDW krāsainās drukas iekārta 2 2 

15. Konica Minolta Bizhub C224e A5C2021v krāsainās 
drukas iekārta 1 1 

16. Triumph-Adler 3206Ci-DP7120 krāsainās drukas iekārta 3 0 
17. Brother MFC L8690 krāsainās drukas iekārta 1 0 
18. 3D printeris 9 0 

Kopā: 16 3 
CNC iekārtas 

19. HighZ S-1400/T, CNC-STEP 1 1 
20. CNC frēzmašīna 1 0 
21. CNC virpa 1 0 
22. Trīs asu CNC frēzmašīna 2 0 

Kopā: 5 1 

PAVISAM KOPĀ: 462 165 
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3. pielikums: 2015.-2020.gada VT attīstības stratēģijas mērķu izpilde 

 
10 Norādīti vairāki iespējamie finansējuma avoti. Izmantotie saīsinājumi: 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ETS – Eiropas Teritoriālā sadarbība (LAT-LIT, EST-LAT, CB programmas) 

Pašv. – Ventspils pašvaldības budžets 

Pr. – Privātais (uzņēmēju) finansējums 

VB – Valsts budžets 

 

Nr. 
p.k. 

Aktivitāte Apraksts Īstenošanas 
termiņš 

Finansējuma 
avots10 

Rezultatīvie rādītāji Izpilde 

1. 
Izglītības programmas (IP)  

1.1. Papildināt IP piedāvājumu 
pieaugušajiem 

Jaunu IP izstrāde un īstenošana, 
nodrošinot pārkvalificēšanos un 
profesionālo pilnveidi atbilstoši darba tirgus 
prasībām Ventspils pilsētā, Kurzemes 
reģionā un valstī 2016 - 2020 ESF 

ETS 

Izstrādātas IP 
pieaugušajiem, nodarbināto 
personu prof. kvalifikācijas 
pilnvedei, bezdarbnieku 
kvalifikācijas 
paaugstināšanai u.tml. 

Izpildīts daļēji 
*Nepieciešams nākošā 
periodā papildināt 
mūžizglītības 
programmu piedāvājumu 

1.2. Nodrošināt izglītības procesu divās 
maiņās (dienas un vakara), kā arī 
nedēļas nogalēs 

Izglītības procesa organizēšana, 
nodrošinot profesionālās kapacitātes 
stiprināšanu, pārkvalificēšanos personām, 
kam jau ir kāda iepriekšēja izglītība, kā arī 
profesiju apguvi sociālā riska grupu 
personām, kas to statusa dēļ nav 
ieguvušas izglītību 

2018 – 2020 VB 

Mainīta izglītības procesa 
organizācija 

Izpildīts 
*Ieviests attālinātais 
mācību process; 
*Pieaugušo izglītības 
process tiek nodrošināts 
vakars ( ESF 
finansējums). 

1.3. Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
profesionālās IP  – IKT nozarē 

Saskaņā ar Ventspils IKT stratēģijā 
definēto un sadarbībā ar nozares 
speciālistiem IP satura izstrādē, kā arī 
materiāli tehniskās bāzes kopīga 
izmantošana.  

2016 - 2020 
ETS 
VB 
ERAF 

Izstrādātas un pilnveidotas 
IP IKT nozarē- datorsistēmas 
un programmēšana. 

Izpildīts 
Izstrādāta un ieviesta IP 
modulārās apmācības 
programma 
“Datorsistēmu tehniķis” 
un “Programmēšanas 
tehniķis” 
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Nr. 
p.k. 

Aktivitāte Apraksts Īstenošanas 
termiņš 

Finansējuma 
avots10 

Rezultatīvie rādītāji Izpilde 

1.4. Izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
profesionālās IP sadarbībā ar 
Ventspils Augstskolu (VA)  un 
Microsoft Latvija – elektronikas un 
IKT nozarē 

Sadarbība ar VA un Microsoft Latvija IP 
satura izstrādē, kā arī materiāli tehniskās 
bāzes kopīga izmantošana 

2015 - 2020 
VB 
Pašv. 
ERAF 

Izstrādātas un pilnveidotas 
IP elektronikas un IKT 
nozarē 

Izpildīts daļēji 
IKT nozares IP 
aktualizētas un 
izstrādātas ar modulāro 
pieeju 
Elektronikas 
programmas attīstība 
paredzēta nākošajā 
periodā 

1.5. Nodrošināt IP apguvi tālmācībā, 
izstrādāt tālmācības IP 

Mācību materiālu, e-vides izstrāde un 
pedagogu apmācība darbam ar tālmācības 
izglītojamiem 

2018 - 2020 ETS 

Izstrādātas tālmācības IP Izpildīts daļēji 
*Ir izveidota mācību 
platforma Moodle, kas 
var nodrošināt 
tālmācības programmu 
īstenošanu, pedagogi ir 
apmācīti darbam ar 
Moodle. 
*Tālmācības 
programmas plānotas 
izstrādāt un uzsākt 
īstenot nākošā periodā. 

1.6. Īstenot bilaterālas darba vidē balstītas 
IP sadarbībā ar Vācijas, Šveices un 
Austrijas profesionālās izglītības 
iestādēm un amatniecības kamerām 

Starptautiska sadarbība DVB apmācību 
īstenošanā, nodrošinot kvalifikācijas ieguvi, 
stažējoties gan Latvijas, gan ārvalstu 
uzņēmumos 

2018-2020 ETS 
ERASMUS+ 

Izstrādātas bilaterālas DVB 
IP 

Ir izpildīta 

1.7. Izstrādāt un popularizēt IP 
piedāvājumu iedzīvotājiem, kas 
atgriezušies Latvijā no ārvalstīm 

Ārvalstīs izglītību un darba pieredzi 
ieguvušo iedzīvotāju prasmju 
pielīdzināšana, lai izglītojamie ātri varētu 
atgriezties Latvijas darba tirgū 

2017-2020 ETS 

Izveidotas IP  izglītojamiem, 
kas atgriezušies Latvijā no 
ārvalstīm, izstrādājot 
minimālo programmas 
piedāvājumu 

Ir izpildīts 

1.8. Pilnveidot un aktualizēt VT IP 
piedāvājumu atbilstoši pilsētas, 
reģiona un valsts ekonomiskajai un 
demogrāfiskajai attīstībai 

VT sadarbības stiprināšana ar 
uzņēmumiem, nozaru organizācijām, 
profesionālās un augstākās izglītības 
iestādēm, regulāra darba tirgus 
pieprasījuma u.c. tendenču izpēte un IP 
piedāvājuma pilnveide 

2015 - 2020 

VB 
ESF 
ETS 
Pašv. 
Pr. 

Veikts regulārs darba tirgus 
pieprasījuma monitorings un 
IP piedāvājuma aktualizācija 
sadarbībā ar NEP, 
uzņēmējiem u.c. partneriem 

Ir izpildīts 

1.9. Ieviest profesijas izvēles diagnostiku 
pirms uzņemšanas 

Atbilstošākās profesijas un karjeras izvēlēs 
sekmēšana, nosakot gan profesijas 
piemērotību, gan individuālo izglītojamo 
spējas un motivāciju apgūt konkrētu 
kvalifikāciju 

2018-2020 VB 

VT un profesionālās 
izglītības prestiža celšana, 
motivētāku un spējīgāku 
potenciālo darba tirgus 
dalībnieku sagatavošana 

Ir izpildīts 
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2. Metodiskais centrs  

2.1. Stiprināt metodiskā centra kā VT 
struktūrvienības, kura veic reģionālā 
vai nozares metodiskā centra, 
pedagogu tālākizglītības centra un 
ārpusformālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompetences 
funkcijas, darbību 

Atbalsta sniegšana un finansējuma 
piesaiste metodiskā centra funkciju 
nodrošināšanai un paplašināšanai 

2015 - 2020 VB 
ETS 

Palielināta metodiskā centra 
kapacitāte 

Ir izpildīts 

2.2. Izveidot padomi metodiskā centra 
ietvaros, tās sastāvā iesaistot 
metodiskās komisijas, ekspertus, 
darba devēju un ņēmēju pārstāvjus 

Metodiskā darba pilnveidošana divos 
virzienos: 

1) Izglītības satura pilnveides un 
pedagogu kvalifikācijas 
paaugstināšanas komisija; 

2) Materiārtehniskā nodrošinājuma 
un praktisko mācību metožu 
komisija. 

2015 - 2020 VB 

Izveidota padome metodiskā 
centra ietvaros, sasniegti 
pirmie rezultāti 

Ir izpildīts 

2.3. Sekmēt modulārās apmācības un 
DVB apmācības īstenošanas 
kapacitāti 

Izglītības programmu īstenošana, 
pedagogu apmācības un sadarbība ar 
uzņēmumiem 2015 - 2020 VB 

ESF 

Veikta pakāpeniska pāreja 
uz modulāro un DVB 
apmācību, veikta pedagogu 
apmācība un piesaistīti jaunu 
sadarbības uzņēmumi 

Ir izpildīts 

2.4. Izveidot informēšanas sistēmu par 
metodiskā centra piedāvājumu un 
veikt regulāru sniegto pakalpojumu 
kvalitātes monitoringu 

Informācijas ievietošana VT mājas lapā 
(pikc.lv) un anketēšana 2016-2020 VB 

Pašv. 

Izveidota informēšanas 
sistēma par metodiskā 
centra piedāvājumu 

Ir izpildīts 

2.5. Sadarbībā ar Microsoft Latvija 
izveidot metodisko centru, IKT 
tehnoloģiju apmācībai un 
sertifikācijai.  

Metodiskais darbs: 
1) Jaunu izglītības programmu 

izstrāde un esošo programmu 
pilnveide, atbilstoši darba tirgus 
prasībām; 

2) Microsoft programmatūras 
integrēšana izglītības 
programmu saturā; 

3) Pedagogu un izglītojamo 
sertifikācijas moduļu izstrāde 
atbilstoši Microsoft prasībām; 

4) Mūžizglītības piedāvājuma 
izstrāde un īstenošana IKT 
nozarē. 

2016-2020 
VB 
ERAF 
ESF 

Izveidota IKT nozares 
attīstības platforma uz 
Microsoft bāzes. 

Nav izpildīts 

3. Sadarbība un inovācijas  

3.1. Izstrādāt starptautiskas IP un sekmēt 
audzēkņu un pedagogu mobilitāti 

Sadarbības stiprināšana ar esošajām 
sadarbības izglītības iestādēm un 
uzņēmumiem, jaunu sadarbības partneru 

2016-2020 ETS 
ERASMUS+ 

Izstrādātas starptautiskas IP, 
audzēkņi un pedagogi 
devušies starptautiskā 

Izpildīts daļēji 
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piesaiste – īpaši Austrumu partnerības 
valstīs 

praksē un pieredzes 
apmaiņā 

3.2. Organizēt un pilnveidot pasākumus: 
„Profesiju dienas”, „Projektu nedēļas” 
un „Ēnu dienas” sadarbībā ar 
izglītības pārvaldi, 
vispārizglītojošajām skolām un darba 
devējiem 

Mērķtiecīga pasākumu, piemēram, 
organizētu un regulāru ekskursiju rīkošana, 
iesaistot vispārizglītojošo skolu skolēnus 
sākot no 8.klases, lai iepazīstinātu ar 
dažādām profesijām. Mērķis: veidot ar 
izglītības pārvaldi saskaņotu pasākumu 
kopumu profesionālās izglītības pievilcības 
palielināšanai un savlaicīgi nodrošināt 
apzinātu profesijas izvēli, kas pamatota ar 
izpratni par profesiju dažādību 

2015 - 2020 
ESF 
ETS 
Pašv. 

Regulāri organizēti karjeras 
izvēles un profesiju 
iepazīšanas pasākumi 
vispārizglītojošo skolu 
skolēniem un citiem 
interesentiem 

Ir izpildīts 

3.3. Izstrādāt un ieviest inovatīvu pieeju 
„Profesiju dienu” norisē, piedāvāt to 
vispārizglītojošajām skolām Ventspils 
pilsētā, Ziemeļkurzemes un 
Kurzemes reģiona novados 

Projektu izstrāde, izglītības procesa 
ietvaros izglītojamiem sadarbībā ar 
pedagogu apgūstot profesijas standartā 
noteiktās prasmes un mācību gada beigās 
(„Profesiju dienās”) demonstrējot tās 
pasākuma apmeklētājiem 

2016-2020 
ESF 
ETS 
Pašv. 

Noorganizētas projektu 
nedēļas un „Profesiju dienas” 
inovatīvā pieejā 

Ir izpildīts 

3.4. Sadarboties ar izglītības iestādēm un 
uzņēmējiem gan Ventspilī un Latvijā, 
gan ārvalstīts (R-Eiropā, Austrumu 
partnerības valstīs u.c.) gan IP 
izstrādē, gan DVB mācību īstenošanā 

Kopīga materiāli tehniskās bāzes 
izmantošana un inovatīva praktisko mācību 
pieeja sadarbībā ar Ventspils izglītības 
iestādēm (VeA, VMV u.c.), starptautisku IP 
izstrāde, mobilitātes un apmaiņas projekti, 
DVB apmācību īstenošana, ar iespēju iziet 
praksi dažādu valstu uzņēmumos 

2015 - 2020 ETS 
Pr. 

Stiprināta gan vietējā, gan 
starptautiskā sadarbība 

Ir izpildīts 

4. Interešu izglītības un audzēkņu brīvā laika pavadīšanas iespējas  

4.1. Paplašināt sporta programmu 
piedāvājumu VT audzēkņiem 

Pilnvērtīga VT sporta infrastruktūras 
izmantošana, papildinot sporta programmu 
piedāvājumu (orientēšanās velotriāls, 
lakross, badmintons, handbols u.c.) 

2016 - 2020 

ETS 
Cits 
(neidentificēts) 
finansējums 

Izveidots sporta nodarbību 
piedāvājums 

Ir izpildīts 

4.2. Organizēt regulārus dažāda mēroga 
(skolas audzēkņiem, pilsētas, 
reģiona, valsts, starptautiskus) sporta 
un aktīvās atpūtas pasākumus un 
sacensības 

Motivējošu un attīstošu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu piedāvājuma 
paplašināšana, sadarbības stiprināšana 
starp VT un citu teritoriju jauniešiem 
Mērķis: veselīga dzīvesveida 
popularizēšana, vienlaikus arī attītstot 
dažādas prasmes (piemēram, 
orientēšanās, velosipēdu labošana, 
pasākumu organizēšana) paralēli profesiju 
apguvei 

2016 - 2020 VB 
Pašv. 

Regulāri organizēti sporta 
pasākumi un sacensības 

Ir izpildīts 

4.3. Organizēt ikgadēju aktīvās atpūtas 
piedāvājumu (iesaistot audzēkņus 
pasākumu plānošanā) 

VT kā aktīva dzīvesveida skolas 
popularizēšana, izmantojot Ventspils un 
apkārtnes aktīvās atpūtas un dabas zonu 
piedāvājumu audzēkņu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidei. Piemēram, 

2015 - 2020 VB 
Pašv. 

Regulāri organizēti aktīvās 
atpūtas pasākumi VT 
audzēkņiem 

Ir izpildīts 
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laivu braucieni pa Irbes upi, nakts 
orientēšanās, velo orientēšanās, 
ekspedīcijas, pārgājieni, slēpošana utt. 

4.4. Izveidot interešu izglītības 
nodarbības, kurās ikvienam 
audzēknim iespējams apgūt dažādas 
praktiskās iemaņas un saimnieciskās 
prasmes 

T.s. „Praktisko prasmju klubiņa” izveide, kur 
gan pedagogi, gan pēdējo kursu audzēkņi 
var apmācīt audzēkņus no citām IP ikdienā 
noderīgajās prasmēs, kuras piedāvā apgūt 
VT (piemēram, ēst gatavošana, vienkārši 
remontdarbi u.c.) 

2015 - 2020 ETS 

Izveidots interešu izglītības 
pulciņš 

Ir izpildīts 

4.5. Izveidot nodarbības padziļinātai 
dabaszinātņu apguvei 

„Dabaszinātņu interesentu klubiņš” – 
sagatavošanās kursi pirms iestāšanās 
augstākās izglītības iestādēs (piemēram, 
fizika, ķīmija, matemātika u.c.) 

2017-2020 ESF 
ETS 

Izveidots dabaszinātņu 
pulciņš 

Ir izpildīts 

5. Mācībspēki  

5.1. Ieviest motivācijas programmas 
pedagogiem 

Dažādu pasākumu ieviešana pedagogu 
motivēšanai un jaunu pedagogu piesaistei, 
piemēram, dienesta dzīvokļi, 
līdzfinansējums tālākizglītībai, mobilitātes 
iespējas u.tml. 

2015 - 2020 
VB 
ETS 
ERASMUS+ 

Izveidotas motivācijas 
programmas pedagogiem 

Daļēji izpildīts 

5.2. Izstrādāt strukturētus mācību kursus 
pedagogiem 

Mācību kursu izstrāde pedagogiem, ņemot 
vērā pedagogu vēlmes un nepieciešamību 
pēc profesionālās pilnveides, piedāvājot 
organizētus kursus tieši VT pedagogiem 
(svešvalodas, darbs ar jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām u.c.) 

2015 – 2020 VB 
ETS 

Izstrādāti mācību kursi VT 
pedagogiem 

Ir izpildīts 

6. Infrastruktūra    

6.1. Veikt izpēti un izstrādāt rīcības plānu 
dienesta viesnīcas infrastruktūras 
attīstībai. 

Pieprasījuma pēc dienesta viesnīcas 
prognozēšana, iespējamo dienesta 
viesnīcas kapacitātes palielināšanas 
risinājumu izvirzīšana un analīze 

2015 - 2017 VB/ERAF  
finansējums  

Ir izpildīts 

6.2. Izstrādāt sporta infrastruktūras 
nodrošināšanas rīcības plānu. 
Sporta infrastruktūras attīstība 

VT nav sporta infrastruktūras , lai 
nodrošinātu obligāto sporta stundu 
īstenošanu ir nepieciešamas izīrēt sporta 
zāli vai izveidot sporta infrastruktūru. 

2016-2020 
Cits 
(neidentificēts) 
finansējums 

 
Ir izpildīts 

6.3. Modernizēt jauno un esošo izglītības 
programmu mācību aprīkojumu, 
nodrošinot tā atbilstību mūsdienu 
prasībām 

Izglītības programmu infrastruktūras 
modernizācija, fiziski un morāli novecojušā 
aprīkojuma aizstāšana ar modernu un 
mūsdienu prasībām atbilstošu 

2016-2020 
Cits 
(neidentificēts) 
finansējums 

 
Ir izpildīts 


