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Saturs (Publiskojamā daļa) 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 7 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.mācību gadā 9 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai 

izglītības programmā 

12 

1.3. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 13 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 14 

2.1. Izglītības iestādes misija 15 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 15  

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā 15 

2.4. 2021./2022.mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 16 

2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību 

gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

20 

3. Kritēriju izvērtējums 23  

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 23  

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 26  

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 27  

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 28  

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 30 
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4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 31  

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 40  

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 41  

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 41  

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 42  

7. Citi sasniegumi 43  

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, 

specifisko) 

43  

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem:  45  

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 46 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 47  

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 47  

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 48  

8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 48  
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Saturs (Nepubliskojamā daļa) 
 

50 

1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 51 

1.1. Ikdienas mācību sasniegumi 51 

1.2. Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 54 

1.3. Audzināšanas darba prioritārie virzieni 57 

1.4. Izglītības iestādes kvalitātes mērķi 2022./2023.mācību gadam 57 

1.5. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es) 59 

1.6. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim1 59 

1.7. 2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju. 60 

2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 61 

2.1. Izglītības iestādes secinājumi par anketēšanā iegūtajiem datiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto 

informāciju 

61 

2.2. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): 61 

2.3. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim 61 

2.4. 2-3 galvenie apkopotie secinājumi turpmākajam darbam par visu kritēriju 62 

2.5. Papildu informācija par risku identificēšanas indikatoriem izglītības iestādē 62 

3. Kritērija “Pieejamība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 63 

                                                
1 Iegūtais punktu skaits : maksimāli iespējamo punktu skaitu x 100 = … 
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3.1. Galvenie secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju 63 

3.2. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): 63 

3.3. Kritērija “Pieejamība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim 63 

3.4. Galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 65 

4. Kritērija “Drošība un psiholoģiskā labklājība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 65 

4.1. Izglītības iestādes anketēšanas statistiskie rādītāji 65 

4.1.1. Anketēšanā piedalījušos respondentu skaits 65 

4.1.2. Anketēšanā iegūto datu un informācijas rezultāti 66 

4.2. Informācija par anketēšanas rezultātu izvērtējumu 66 

4.3. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): anketēšana 67 

4.4. Kritērija “Drošība un labklājība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim 67 

4.5. Galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 68 

5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 68 

5.1. Secinājumi par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem, salīdzinot ar kvalitātes līmeņa aprakstā doto informāciju 68 

5.2. Izglītības iestādes informācija par izglītības programmās pieejamajiem materiāltehniskajiem resursiem to apguves 

kvalitatīvai nodrošināšanai 

69 

5.3. Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es) 70 

5.4. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim 70 

5.5. Galvenie apkopotie secinājumi par visu kritēriju turpmākajam darbam 71 
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6. Izglītības iestādes dibinātāja noteiktie mērķi un uzdevumi izglītības iestādes vadītājam trīs gadiem 72 

7. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja 

profesionālās darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (2020./2021.māc.g., 2021./2022.māc.g.) 

72 

8. Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības 

iestādes darbības pilnveidei un izglītības/nozaru politikas jautājumos (pēc iestādes vēlmēm) 

73 

8.1. Izglītības iestādes vadītāja sniegti ieteikumi izglītības/nozaru politikas jautājumos 73 

8.2. Izglītības iestādes konventa ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos 73 

8.3. Izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei un/vai izglītības/nozaru politikas jautājumos  
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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Ventspils Tehnikums (turpmāk - VT) ir valsts dibināta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) padotībā esoša 

profesionālās vidējās izglītības iestāde. Kopsavilkuma informācija atrodama 1.tabulā.  

Mūsuprāt, kā nozīmīgākais sasniegums 2021./2022.mācību gadā ir uzskatāma Bureau Veritas Certification izsniegtais sertifikāts, kas apliecina, ka 

Ventspils Tehnikuma organizācijas pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša pārvaldības sistēmas standarta ISO 9001:2015 
(sertificētā darbības sfēra – vidējās profesionālās un mūžizglītības īstenošana un zināšanu/prasmju novērtēšana) prasībām. 

1.tabula 

Ventspils Tehnikums 

Devīze “Neatlaidīgs darbs pārvar visu” /Virgīlijs/ 

Adrese Saules iela 15, Ventspils, LV – 3601 

Dibinātājs Latvijas Republikas Ministru kabinets 

Iestādes vadītājs Kristīne Vāgnere-Davidova 

Mājas lapas adrese www.ventspilstehnikums.lv 

Elektroniskais pasts info@ventspilstehnikums.lv 

Audzēkņu skaits 01.09.2021. VB/751 

01.09.2022. VB/786 ESF/7 793 

Pedagogu skaits 01.09.2021. 62 

01.09.2022. 66 

Grupu skaits 01.09.2021. 40 

01.09.2022. VB/ 42  ESF/ 1 

Programmu skaits 01.09.2021. 11 

01.09.2022. 12 

Kvalifikāciju skaits 01.09.2021. 14 

01.09.2022. VB/13  ESF/1 

Metodiskā darba virsvadības 1. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības: 

1.1. Mašīnbūves tehniķis; 

1.2. Virpotājs; 

1.3. Frēzētājs; 

1.4. Atslēdznieks; 

1.5. Montāžas darbu atslēdznieks; 

http://www.ventspilstehnikums/
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1.6. Rūpniecisko iekārtu mehāniķis ar specializāciju- ķīmisko un 

biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis. 

2. Tūrisms: 

2.1. Viesnīcu pakalpojumu speciālists; 

2.2. Viesnīcas istabenis; 

2.3. Viesu uzņemšanas dienesta speciālists; 

2.4. Viesmīlis; 

2.5. Vīnzinis; 

2.6. Bārmenis. 

Līdzdalība metodiskā darba organizēšanai 1. Enerģētika : 

1.1.Elektrotehniķis ar specializācijām- atjaunojamās enerģētikas tehniķis, 

elektrisko tīklu tehniķis, elektromontāžas tehniķis, kuģa elektriķis; 

1.2.Elektromontieris ar specializācijām - gaisa un kabeļlīniju elektromontieris, 

elektroatslēdznieks, elektroiekārtu montēt5ājs. 

2.  Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības: 

2.1. Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs; 

2.2. Programmvadības metālapstrādes darbagaldu operators; 

2.3. Mehatronisku sistēmu tehniķis; 

2.4. Rokas lokmetinātājs MMA/111; 

2.5. Lokmetinātājs metināšanaā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē ( 

MAG/135); 

2.6. Lokmetinātājs metināšanaā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē ( 

MIG/131); 

2.7. Lokmetinātājs metināšanaā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( 

TIG/141); 

2.8. Gāzmetinātājs (OAW/311). 

3. Tūrisms: 

3.1. Tūrisma pakalpojumu konsultants; 

3.2. Konditors; 

3.3.Konditora palīgs; 

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

3.5. Pavāra palīgs; 

3.6.Virtuves darbinieks. 

Izglītības iestāde ir tiesīga veikt profesionālās 

kompetences novērtēšanu kvalifikācijās: 

1. Pavārs (Ēdināšanas pakalpojumi) – 3. PKL/4. LKI; 



9 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

2. Mašīnbūves tehniķis (Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija) – 3. 

profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), kas atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenim (LKI); 

3. Inženiersistēmu būvtehniķis (Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija) – 3. PKL/4. 

LKI; 

4. Elektrotehniķis (Enerģētika un elektrotehnika) – 3. PKL/4. LKI; 

5. Datorsistēmu tehniķis (Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli) – 3. PKL/4. LKI; 

6. Rokas lokmetinātājs (MMA) – 2. PKL/3. LKI; 

7. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 2. 

PKL/3. LKI. 

Īstenotās izglītības formas 1. Arodizglītība 

2. Profesionālā vidējā izglītība 

3. Profesionālā tālākizglītība 

4. Profesionālā pilnveide 

5. Neformālā izglītība 

 

  



10 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.mācību gadā 

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

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

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

dzīvei. 

2.tabula 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence 
Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2021./2022.māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. 
Licencēšanas 

datums 

1 2 3 4 5 6 7 

Autotransports 33525011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_6116 27.06.2022. 93 92 

Datorsistēmas, 

datubāzes un datortīkli 

33483011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_15805 14.08.2017. 87 80 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

33522011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_14402 18.07.2016. 64 48 

Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija 

33582031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P-15808 14.08.2017. 55 54 

Apkalpošana uz kuģiem 33811051 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_9984 25.07.2014. 21 20 

Mehatronika 33521061 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_4986 16.08.2022. 22 21 

Inženiertehnika, 

mehānika un 

mašīnbūves tehnoloģija 

33521031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1844 28.08.2019. 76 62 

Ēdināšanas pakalpojumi 33811021 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_17429 

P_1654 

30.08.2018. 

13.08.2019. 

112 98 
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Programmēšana 33484011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_1823 27.08.2019. 64 58 

Tūrisma pakalpojumi 33812011 Saules iela 15, 

Ventspils 

P_27428 30.08.2018. 83 70 

Viesnīcu pakalpojumi 33811031 Saules iela 15, 

Ventspils 

P17427 30.08.2018. 74 61 

Kopā 751 664 

Ņemot vērā gan VT attīstības plānošanas dokumentos, gan valsts kopējās attīstības tendencēs noteikto būtisko prioritāti – darbu ar pieaugušajiem, 

2021./2022.mācību gadā tika izdarīti grozījumi VT struktūrā un izveidots Mūžizglītības centrs. Laikā no 2021.gada septembra līdz 2022.gada 

jūnijam tika pilnveidota daļa profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas un īstenota neformālās izglītības apmācība. 

3.tabulā sniegta informācija par neformālās izglītības kursiem, kas tika īstenoti VT. 

3.tabula 

Nr. 

p.k. 
Neformālās izglītības programmas nosaukums 

Audzēkņu 

skaits 

Auditorija 

1 2 3  

1.  Satura izveide un pārvaldība "Moodle e-mācību vidē" 18 Pedagogi 

2.  Veģetārie un vegāniskie ēdieni 9 Pieaugušie 

3.  Mācīšanās lietpratībai – mūsdienīga mācību stunda 44 Pedagogi 

4.  Snieguma līmeņu aprakstu (rubriku) veidošana un izmantošana mācību darbā ar 

skolēniem 

29 Pedagogi 

5.  Kompetences datorizētas ciparu vadības (CNC) mācīšanai metālapstrādes profesionālās 

izglītības programmās 

7 Pedagogi 

6.  Svētku uzkodu pagatavošana 21 Pieaugušie 

7.  Motivācija pašvadītā mācību procesā 59 Pedagogi 

8.  Ziedu dekori svētkiem 21 Pieaugušie 

9.  Jūras veltes 15 Pieaugušie 

10.  Radošums kokteiļu gatavošanā 34 Pieaugušie 

11.  Pārsteigums virtuvē 36 Bērni 

12.  Durvju dekors Lieldienām 5 Pieaugušie 

13.  Celsim galdā medījumu! 19 Pieaugušie 

14.  Dāvana māmiņai 34 Bērni 

15.  Veselīgas garšas tavā virtuvē 20 Pieaugušie 
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16.  Suši gatavošana 29 Pieaugušie 

17.  Nodarbība Bāra zinībās 13 Pedagogi 

18.  Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas 4 Uzņēmuma Bucher 

Municipla darbinieki 

19.  Grills 16 Pieaugušie 

20.  Kopā 433  

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai  

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā 

4.tabula 

Nr.p.k. Kritērijs Audzēkņu skaits Piezīmes 

1 2 3 4 

1.  Dzīvesvietas maiņa 8 Izglītojamie kopā ar ģimeni izbrauc uz patstāvīgu dzīvi ārzemēs vai 

pārceļas dzīvot uz citu apdzīvotu vietu Latvijā. 

2.  Vēlme mainīt izglītības iestādi 11 Būtiskākie iemesli: 

 vēlme mācības īstenot tuvāk dzīvesvietai, 

 izvēle mācīties tālmācības izglītības programmā, 

 mācību turpināšana vidusskolā,  

 iespējams, nepareiza karjeras izvēle. 

3.  Cits iemesls 68 Būtiskākie iemesli: 

 izglītojami, iesaistoties darba tirgū, izvēlas neturpināt mācības, 

jo nav iespējams to apvienot, 

 tiek izveidotas ģimenes, kā rezultātā ir citas prioritātes, 

 būtiski VT iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana (alkohola vai 

citu apreibinošo vielu lietošana, 

 neiegūti/ nepietiekami vērtējumi un neattaisnoti kavētas 

nodarbības. 

Izglītojamiem, kuriem līdz mācību uzsākšanai VT nav attīstīta prasme patstāvīgi mācīties, organizēt savu mācību dienu un motivēt sevi pilnvērtīgi 

mācīties, reizēm rodas grūtības kvalitatīvi sekot līdzi mācību procesam. Šādās situācijās tiek izstrādāti individuālā atbalsta pasākumi izglītojamiem, 

piesaistot atbalsta personālu un aktīvi komunicējot ar izglītojama vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem.  
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VT ir izveidota sistēma, kas nodrošina izglītojamam iespēju satikt un problēmsituācijas risināt ar grupas audzinātāju nekavējoties, jo audzinātāji 

ir pieejami visu dienu (ņemot vērā, ka viņi nav mācību priekšmetu skolotāji un viņiem ir noteikti citi amata pienākumi, kas tiešā veidā skar 

audzēkņu labjūtību un sekmību VT).  

Ieviešot VT kvalitātes vadības sistēmu un auditējot darbības procesu, izglītojamo atskaitīšana tika noteikts kā viens no riskiem, kura novēršanai ir 

izstrādāts pasākumu kopums. 

1.3.Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums 

2021./2022. mācību gadā VT strādāja 84 pedagoģiskie darbinieki un pedagogi, no kuriem 59 ir sievietes un 25 – vīrieši. Vecuma grupā līdz 40 

gadiem ir 24% pedagogu, vecuma grupā 45-54 gadi ir 40%. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un plānveidīgu pedagogu nomaiņu, veicinām VT 

absolventu interesi izvērtēt iespēju veidot savu karjeru profesionālajā izglītībā. 

Vispārējās vidējās izglītības pedagogu nodrošināšanā aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu, 

kā arī iesaistāmies Iespējamās misijas aktivitātēs. 

VT regulāri notiek darbs pie personāla pilnveides, jaunu profesionāļu piesaistes. Ņemot vērā globālās tendences izglītībā, aktualizējoties attālinātā 

mācību procesa pieprasījumam, plānotas ievērojamas investīcijas cilvēkresursu attīstībā, piemēram, darbinieku apmācībā darbā ar digitālajiem 

rīkiem, platformām un metodēm, kā arī valodu prasmes pilnveidē. 

5.tabula 

Nr. 

p.k. 
Informācija Skaits Komentāri 

1 2 3 4 

1.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2021./2022.mācību gadā (līdz 

31.05.2022.) 

5 VT informāciju par vakancēm ievieto VT mājas lapā www.ventspilstehnikums.lv un 

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

2021./2022.mācību gadā bija šādas vakances: 

1. matemātikas skolotājs; 

2. informātikas skolotājs; 

3. profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā “Datorsistēmas” 

kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”; 

4. profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā “Programmēšana” 

kvalifikācija “Programmēšanas  tehniķis” 

5. profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija” kvalifikācija “Inženierkomunikāciju tehniķis”. 

http://www.ventspilstehnikums.lv/
http://www.ventspils.lv/
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Moduļu īstenošanai īslaicīgi tika piesaistīti nozares speciālisti. Vienlaikus VT kadru 

mainība ir neliela un mācību process tika nodrošināts pilnībā. 

Vairāk nekā mēnesis vakancē bija pedagogu slodzes, kuras veidojās sadarbspējīgo 

sertifikātu neesamības rezultātā. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2021./2022.mācību gadā (līdz 

31.05.2022.) 

21 VT  kā atbalsta personāls ir nodarbināti: 

 1 pilnas slodzes psihologs, 

 7 grupu audzinātāji, 

 1 karjeras konsultants, 

 1 projektu vadītājs, kura pienākums ir īstenot atbalsta pasākumus projektos 

“Pumpurs” un “Skolas soma”, 

 1 DVB prakšu un praktisko mācību koordinators. 

Dienesta viesnīcā ir šāds atbalsta personāls: 

 1 Izglītojamo atbalsta nodaļas vadītāja, 

 1.3 slodzes dienesta viesnīcas audzinātājs (2 personas), 

 8 viesu uzņemšanas speciālistes, kas nodrošina atbalsta sniegšanu izglītojamiem, 

kas uzturas PIKC VT dienesta viesnīcā. 

2021./2022. mācību gadā lielākais izaicinājums atbalsta personāla darbā bija saistīta ar 

jauniešu “izdegšanu” attālināto mācību laikā un tā sekām, sociāli ekonomiskā atbalsta  

sniegšanu  un izglītojamo labjūtības nodrošināšanu. 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

Ventspils Tehnikuma darbības pamatā ir jau 2010.gadā izstrādā un ar dibinātu saskaņotā attīstības un darbības vīzija: Starptautiski 

atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un radošumā balstītas profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības 

pakalpojumu nodrošinātājs. Laika gaitā ir modelēti un pilnveidoti nepieciešamie attīstības virzieni un prioritātes VT darbībai, analizēta darbība un 

noteikti stratēģiskās attīstības virzieni un rasti resursi to īstenošanai. Sadarbībā ar VT Konventu, VT padomi, nozaru asociācijām un ekspertu 

padomēm, kā arī iestādes kolektīvu tika izstrādāta un ar dibinātāju saskaņota VT Attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam, nosakot 

galvenos VT attīstības virzienus. Kopīgi tika formulēta arī mūsu izglītības iestādes unikalitāte - inovācijas un augstās tehnoloģijas izglītības procesa 

īstenošanai, kā arī strukturēta pieeja, nodrošinot VT darbības atbilstību kvalitātes vadības standartiem. 

VT darbības stratēģiskie attīstības virzieni: 

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

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

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

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

integrēšana mācību saturā. 

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

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

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

kompetences centra atpazīstamības un pievilcības nodrošināšana. 

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

nodrošināšanā. 

2.1.Izglītības iestādes misija  

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

konkurētspējīgu profesionālo kvalifikāciju dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo 

VT izglītojamais un absolvents ir augsta līmeņa un atbildības profesionālis, kas sagatavots darba tirgum atbilstoši nozares vajadzībām, ir savas 

valsts patriots. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā 

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

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

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

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

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

un sniegums. 

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

darbiniekiem. Mēs veidojam godīgas attiecības un pieņemam atbildīgus lēmumus. 
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● Kvalitāte – mēs vienmēr meklējam labākos veidus, kā nodrošināt izcilāko rezultātu. Komandā strādā talantīgi pedagogi, kuri izvirza 

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

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

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

piederēt. 

2.4. VT 2021./2022.mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

VT 2021./2022. mācību gada darbībai tika noteikts pamatmērķis - nodrošināt augstu izglītības kvalitāti un sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus, kā arī pilnveidot un ieviest kvalitātes vadības sistēmu VT. 

6.tabula 

Nr.p.k. Prioritāte 
Sasniedzamie rezultāti Norāde par uzdevumu izpildi 

un komentārs kvantitatīvi kvalitatīvi 

1 2 3 4 5 

1.  Kvalitātes vadības 

sistēmas pilnveidošana 

resursefektīvai iestādes 

darbībai 

1. Izvērtētas VT iekšējās 

procedūras, tajā skaitā, 

izglītības procesa organizācija 

un ar to saistītās lēmumu 

pieņemšanas un 

dokumentēšanas procedūras, 

izstrādājot izvērtējuma auditu 

par atbilstību ISO 9001:2015  

standartam. 

2. Pilnveidoti un papildus 

izstrādāti procesu apraksti, 

nodrošināta lietotāju viedokļu 

uzklausīšana. 

3. Nodrošināta VT kvalitātes 

vadības sistēmas sertifikācija. 

4. Ar 2022./2023.mācību gadu 

uzsākta kvalitātes vadības 

sistēmas ieviešana VT 

darbībā. 

1. Sagatavots Ievadaudita ziņojums 

par VT procesu atbilstību 

kvalitātes vadības sistēmas 

standartam ISO 9001:2015. 

2. Organizētas vismaz 2 apmācības 

iesaistītajiem darbiniekiem. 

3. Izstrādāta un apstiprināta 

Kvalitātes vadības sistēmas 

dokumentācija par vismaz 15 

pamatdarbības procesiem. 

4. Izstrādāta VT Kvalitātes vadības 

sistēmas rokasgrāmatas (t.sk. 

Kvalitātes politikas). 

5. Organizēts VT kvalitātes vadības 

sistēmas novērtējums un iekšējais 

audits. 

Sasniegts pilnībā, kvantitatīvie 

rādītāji ir pārsniegti gan 

dokumentējot nepieciešamos 

procesus, gan nodrošinot iesaistīto 

darbinieku apmācības, gan ieviešot 

dokumentu aprites sistēmu 

Sharepoint, kas pieejams visiem VT 

darbiniekiem, kas sekmē visu 

darbinieku informētību par 

aktualitātēm.  
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2.  Sadarbības attīstīšana: 

1. Iekšējā 

komunikācija. 

2. Ar citām izglītības 

iestādē, nozaru 

ekspertu padomēm, 

darba devējiem un 

izglītojamo ģimenēm 

1. Izstrādāta un tiek izmantota 

iekšējās komunikācijas 

stratēģija. 

2. Attīstīta starpriekšmetu 

sadarbība. 

3. Pilnveidotas un pielāgotas 

mācību metodes un 

paņēmieni, īstenojot pašvadītu 

mācīšanos. 

4. Pilnveidoti iekšējie normatīvie 

akti un procedūras, kas 

saistītas ar pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku 

pašvērtēšanu, diferencētās 

darba samaksas ieviešanu un 

kritērijiem tās noteikšanā. 

5. Attīstīt ziņapmaiņu par 

aktuālāko informāciju starp 

attiecīgo izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu 

un  atbilstošo metodisko jomu 

citu profesionālo mācību 

iestāžu pedagogiem. 

6. Piedalīties aktuālajos nozaru 

organizētos pasākumos. 

7. Pastiprināt sadarbību starp 

pedagogiem, grupu 

audzinātājiem un karjeras 

konsultantu, iekļaujot mācību 

procesā karjeras izglītību. 

1. Organizētas administrācijas un 

attiecīgo izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu 

sanāksmes reizi mēnesī. 

2. Organizēt pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku iknedēļas 

“virtuālās skolotāju istabas”, kurās 

pārrunātas aktualitātes, panākta 

vienota izpratne par aktuāliem 

jautājumiem un rīcības algoritmi 

atbilstošās situācijās. 

3. Organizēta Labo prakšu piemēru 

apmaiņa visiem pedagogiem 1 

reizi divos mēnešos. 

4. Papildinātas pēc VT pedagogu 

ieteikumiem iekšējās kārtības – 

reizi mācību gadā. 

5. Izstrādāta Metodisko jomu 

darbības kārtība un darbības plāns, 

iekļaujot ziņapmaiņas sistēmas 

izveidi. 

6. 2021./21. mācību gadā organizēti 

vismaz 2 (divi) kompetenču 

apguves kursi VT un atbilstošo 

metodisko jomu pedagogiem no 

citiem tehnikumiem. 

7. Izstrādāta starppriekšmetu 

sadarbības sistēma 

(vispārizglītojošie mācību 

priekšmetu pamatkursi – 

profesionālo kompetenču moduļi). 

8. Organizēti pieredzes apmaiņas 

pasākumi (tikšanās) ar citām 

profesionālās izglītības iestādēm - 

vismaz 1 reizi mācību gadā. 

9. Pieaugošs DVB iesaistīto 

izglītojamo skaits par 5%. 

10. Absolventu īpatsvars, kuri pēc 

izglītības ieguves strādā apgūtajā 

Pamatā sasniegts, izņemot 

uzdevumus, kas saistīti ar audzēkņu 

skaita samazināšanu, kas 

priekšlaicīgi pārtraukuši mācības 

VT un uzdevumu, kas paredzēja, ka 

par 5 % pieaugs DVB iesaistīto 

audzēkņu skaits.  
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specialitātē, palielinājies par 2%. 

11. Priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 

izglītojamo skaits samazinājies 

līdz 10%. 

12. Katra izglītojamo grupa ir 

saņēmusi vismaz 1 karjeras 

konsultanta grupas konsultāciju. 

3.  Pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku 

digitālo prasmju 

pilnveidošana, IT 

līdzekļu jēgpilna 

izmantošana 

1. Ieviest mācību procesā moodle 

e-vidi. 

2. Izmantot mācību procesā 

Skola2030 paraugkursus. 

3. Pedagogiem izstrādāt sava 

priekšmeta saturu elektroniskajā 

vidē. 

4. Digitalizēt mācību materiālus. 

5. Izglītojamiem, kuriem ir 

saskaņota iespēja mācīties 

attālināti, ir iespēja izmantot e-

vidē ievietotos mācību 

materiālus. Noteikt galvenos 

digitālos rīkus un platformu. 

6. Izmantot mācību procesā 

kopīgotas veidlapas un to 

paraugus (hospitāciju lapas, 

mentoru darba lapas, 

starppriekšmetu sadarbības 

lapas un citas). 

7. Izvērtēt iespēju mācību procesā 

izmantot MS Teams. 

8. Izstrādāt digitālo platformu “VT 

izglītojamā protfolio”  

1. Par 40% vairāk pedagogu mācību 

procesā izmanto moodle e-vidi. 

2. Par 35% palielinājies e-kursu 

skaits VT e-vidē moodle. 

3. Organizētas apmācības par darbu 

moodle e-vidē - 2 reizes semestrī. 

4. Par 50% pieaudzis izglītojamo 

pozitīvais novērtējums par digitālo 

mācību materiālu pieejamību un 

kvalitāti. 

5. Metodiskais centrs nodrošina 

vismaz 10 mācību video 

pieejamību pedagogiem par darbu 

moodle e-vidē. 

6. Attālināto mācību procesā 100% 

pedagogu izmanto vienotu 

komunikācijas veidu - skolvadības 

elektronisko sistēmu mykoob.lv 

un mācību procesa rīku moodle e-

vidi. 

7. VT katrā izglītības programmā, 

kurā VT ir metodiskās jomas 

virsvadība, 100% pedagogi  

teicami prezentē inovatīvu 

metodisko darbu citu 

profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogiem. 

Sasniegts daļēji. 

Nav īstenota ideja par VT 

izglītojamā digitālo portfolio. Nav 

pieņemts galīgais lēmums par MS 

Teams izmantošanu. 

Pārējie uzdevumi izpildīti. 

4.  Izglītojamo un 

nodarbināto emocionālās 

labjūtības sekmēšana 

1. Izstrādāt un uzsākt ieviest 

pedagogu- mentoru darbību, 

jauno pedagogu kvalitatīvai 

iesaistei darbam VT. 

2. Veiktas VT nodarbināto 

1. Izstrādāta iekšējā kārtība un 

atbilstoši apmācīti vismaz 10 

jaunie pedagogi. 

2. Veiktas vismaz 5 aptaujas, kurās 

skaidrots nodarbināto viedoklis 

Sasniegts.  
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aptaujas un VT darbībā 

izmantoti saņemtie ieteikumi. 

3. Sekmēta VT izglītojamo 

pašpārvaldes rosināto aktivitāšu 

ieviešana. 

4. Īstenot labbūtības aktivitātes VT 

kontos sociālajos tīklos. 

5. Uzturēt VT, kurā valda 

darbinieku un izglītojamo 

psiholoģiskā un emocionālā 

labsajūta, nepieciešamības 

gadījumā sniegt atbilstošu 

palīdzību. 

6. Nodrošināta atgriezeniskā saite 

visiem mācību procesā 

iesaistītajiem. Pedagogi un 

izglītojamie saņēmuši gaidīto 

atbalstu no VT administrācijas 

par VT aktuālajiem jautājumiem, 

kā arī atbilstoši saņemtajiem 

ieteikumiem, izdarīti grozījumi 

iekšējos noteikumos un procesos. 

3. Iesniegts projekta pieteikums un 

atbalsta gadījumā īstenoti 

labbūtību veicinoši pasākumi 

izglītojamiem. 

4. Rosinātas un atbalstītas 

izglītojamo un nodarbināto vismaz 

10 aktivitātes sociālajos tīklos. 

5. 10% no PIKC VT izglītojamiem ir 

iesaistījušies pašpārvaldes darbā, 

savukārt, vismaz 50% iesaistās 

pašpārvaldes īstenotajās 

aktivitātēs. 
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2.5. VT 2022./2023.mācību gada darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 

7.tabula 

Nr.p.k. Prioritāte 

Sasniedzamie rezultāti 
Norāde par 

uzdevumu 

izpildi un 

komentārs 
kvantitatīvi kvalitatīvi 

1 2   4 

1.  Mācību procesa 

īstenošanas kvalitātes 

nodrošināšana, sekmējot 

izglītojamo un darbinieku 

motivētu un radošu 

iesaisti VT stratēģijas 

īstenošanā. 

1. Īstenot atbalsta pasākumu programmu 

izglītojamiem pirms kvalifikācijas 

eksāmena norises. 

2. Kvalitatīvi ieviests darbs izglītojamo 

Ekselences skolā. 

3. Pilnveidotas visas iespējamās 

profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmas, 

kā arī īstenotas papildus aktivitātes 

pieaugušo izglītības īstenošanā. 

4. Vismaz 90% no pieaugušo izglītībā 

iesaistītajiem sniedz pozitīvu vērtējumu 

par saņemto pakalpojumu. 

5. Izstrādāta nepieciešamā dokumentācija 

investīciju piesaistei un mācību 

aprīkojuma atjaunošanai un 

pilnveidošanai. 

6. Turpināt ieviest jaunas mācību metodes 

un jauno saturu – organizējot pedagogu 

mācību nodarbību vērošanu un 

pieredzes apmaiņu. 

7. Aprobēt diferencētās darba samaksas 

principu, kas savietots ar VT pedagogu 

un pedagoģisko darbinieku līdzdalības 

apjomu PIKC VT mērķu un uzdevumu 

sasniegšanā. 

8. Pilnveidot absolventu monitoringa 

sistēmu un nodrošināt statistiskās 

informācijas analīzi. 

9. Organizēti vismaz 10 zināšanu konkursi 

1. Kvalifikācijā Automehāniķis, kur 

pēdējo divu mācību gadu laikā 

kvalifikācijas eksāmenā vērtējumi labi 

un vairāk ieguvušo skaits nesasniedz 

70%, nodrošināt vismaz 70% no PKE 

kārtojušo sliekšņa sasniegšanu.  

2. Kopējais PKE kārtojušo un vērtējumi 

labi un vairāk ieguvušo % sasniedz 

vidēji 75%. 

3. Pieaugušo izglītībā par 30 % pieaugusi 

personu iesaiste, salīdzinot ar 

2021./2022.mācību gadu. 

4. Organizēti 3 profesionālās meistarības 

konkursi un  8 atbalsta pasākumi 

pedagogiem VT metodiskās virsvadības 

jomās. 

5. Palielināt DVB mācībās iesaistīto 

audzēkņu skaitu 5% pret iepriekšējo 

mācību gadu. 

6. Īstenot vismaz 8 iekšējos auditus 

kvalitātes vadības sistēmas 

pilnveidošanai, kā arī nodrošināt secīgu 

grozījumu izdarīšanu iekšējos 

normatīvajos aktos. 

7. Nodrošināt audzēkņu skaita 

stabilizēšanos prioritārajās izglītības 

programmās. 

8. Uzsākt sadarbībā ar darba devējiem un 

nozaru ekspertu padomē VT attīstības 

Nav attiecināms 
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vai olimpiādes. 

10. Īstenota darba devēju aptauja par VT 

sniegtā pakalpojuma – audzēkņu 

izglītošana – atbilstību nozares 

vajadzībām. 

stratēģijā paredzēto izglītības 

programmu pilnveidošanu. 

2.  Sadarbības attīstīšana: 

1. Iekšējā komunikācija. 

2. Ar citām izglītības 

iestādē, nozaru 

ekspertu padomēm, 

darba devējiem un 

izglītojamo ģimenēm 

1. Atbilstoši VT Internacionalizācijas 

stratēģijā paredzētajam, attīstīt iespēju 

paplašināt sadarbības partneru loku un 

plānot kopīgas projektu aktivitātes 

stratēģisko mērķu sasniegšanā. 

2. Izstrādāt kvalitatīva sadarbības 

mehānisma piedāvājumu darba 

devējiem un noslēgt sadarbības līgumus 

izglītojamo profesionālo iemaņu 

pilnveidošanai, kā arī pedagogu 

profesionālās pilnveides nodrošināšanai. 

3. Pastiprināt sadarbību starp pedagogiem, 

grupu audzinātājiem un karjeras 

konsultantu, iekļaujot mācību procesā 

karjeras izglītību. 

1. Organizētas administrācijas un attiecīgo 

izglītības programmu īstenošanā 

iesaistīto pedagogu sanāksmes reizi 

mēnesī. 

2. Organizēta Labo prakšu piemēru 

apmaiņa visiem pedagogiem 1 reizi 

divos mēnešos. 

3. Iesniegt vismaz 2 Erasmus+ vai cita 

finansējuma avota projektus. 

4. Organizēti pieredzes apmaiņas 

pasākumi (tikšanās) ar citām 

profesionālās izglītības iestādēm - 

vismaz 1 reizi mācību gadā. 
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3.  Pedagogu un 

pedagoģisko darbinieku 

digitālo prasmju 

pilnveidošana, IT 

līdzekļu jēgpilna 

izmantošana 

1. Sekmēt izglītības procesa digitalizāciju. 

2. Nodrošināt pedagogu papildus 

apmācību tehnoloģiju izmantošanā. 

3. Pilnveidotas un pielāgotas mācību 

metodes un paņēmieni, īstenojot 

pašvadītu mācīšanos. 

1. Pedagogi rosināti savā darbā un 

dokumentu apritē izmantot eparakstu, 

vismaz 50 % no pedagogiem to 

izmanto. 

2. Izstrādāta digitālā platforma VT 

izglītojamā digitālajam portfolio. 

3. Vismaz 80% VT darbinieku izmanto 

dokumentu aprites sistēmu Sharepoint. 

 

4.  Izglītojamo un 

nodarbināto emocionālās 

labjūtības sekmēšana 

1. Pilnveidot sadarbību ar mūsu 

izglītojamos pamatā pārstāvošajām 

pašvaldībām. 

2. Aktivizēta sadarbība ar Sporta 

metodisko centru “AMI”. 

3. Īstenotas izglītojamo anketēšanas par 

labjūtības, drošības un mācību procesa 

kvalitātes jautājumiem VT. 

4. Īstenojot kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanu, izstrādāt vai pilnveidot 

būtiskāko VT darbības procesu 

infografikas un iepazīstināt ar tām 

izglītojamos un/ vai viņu likumiskos 

pārstāvjus. 

1. Reizi 2 mēnešos organizēt sadarbības 

dienas. 

2. Īstenotas vismaz 2 sadarbības aktivitātes 

ar citu izglītības iestāžu izglītojamo 

pašpārvaldēm. 

3. Izglītojamo skaits, kas brīvprātīgi ir 

iesaistījušies VT pašpārvaldes darbā 

nesamazinās zemāk par 10% no kopējā 

audzēkņu skaita. 

4. Reizi mēnesī organizētas visu grupu 

pārstāvju sanāksmes ar VT direktori 

aktuālo jautājumu apspriešanai. 

5. Katra izglītojamo grupa ir saņēmusi 

vismaz 1 karjeras konsultanta grupas 

konsultāciju.  
6. Īstenotas 6 VT izglītojamo pašpārvaldes 

rosinātās aktivitātes. 
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3. Kritēriju izvērtējums 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

8.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 

VT ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas ik gadu paredz vairāku 

iekšējo auditu veikšanu situācijas un darbības izvērtēšanai, kā arī ik 

gadus tiek veikts ārējais audits, ko īsteno starptautiska un neatkarīga 

sertifikācijas organizācija. 

Īstenot pasākumus atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas politikas un 

rokasgrāmatā paredzētajam, nepieciešamības gadījumā uzlabojot VT 

darbības procesus. 

VT izglītojamie sasniedz noteiktos mācību programmu apguves 

rādītājus, piemēram, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā 80% 

izglītojamo saņem vērtējumu 7 un vairāk balles. 

Īstenot papildus atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem, iespējams, 

ir nepieciešams papildus atbalsts. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārto 99 % no eksāmenam 

pieteiktajiem izglītojamiem, 2021./2022.mācību gadā visi izglītojamie 

nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu, bet 1 izglītojamais uz eksāmenu 

neieradās, to motivējot ar ģimenes apstākļiem. 

Centralizētajos valsts pārbaudes darbos vidējās izglītības ieguvei 

2021./2022.mācību gadā no 137 izglītojamiem, kuri kārtoja valsts 

pārbaudes darbus, 2 izglītojamie uzrādīja nepietiekamu vērtējumu 

(matemātikā). Salīdzinot 2020./2021. mācību gada par 71 % ir 

samazinājies to izglītojamo skaits, kuri nav sasnieguši 5 % līmeni. 

2021./2022.mācību gadā VT rezultāti centralizētajos eksāmenos 

matemātikā nesasniedz valsts vidējo rādītāju, tāpēc ir izstrādāts rīcības 

plāns rezultāta uzlabošanā. 

Centralizēto eksāmenu rezultātu vērtējums un/vai valsts pārbaudes 

darbu vidējais vērtējums vispārizglītojošajos priekšmetos VT ir 

augstāks par 51,65%, tajā skaitā, matemātikā 23.1%, angļu valoda 

65.8%, krievu valoda 75.6%, latviešu valoda 42.1%.  

Lai nodrošinātu mācību sasniegumu uzlabošanos, regulāri (reizi 

mēnesī) darba sanāksmēs tiek analizētas izglītojamo sekmes un citi ar 

mācību procesu saistītie jautājumi, nepieciešamības gadījumā 

precizējot nepieciešamos atbalsta pasākumus un nosakot jaunus, tajā 

skaitā, papildus konsultācijas un citus pasākumus. 
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Vairāk kā 10% no izglītojamiem ir iesaistīti starptautisko projektu 

īstenošanā un mobilitātēs, kas sekmē jauniešu profesionālo iemaņu 

pilnveidošanos un starptautiskās konkurētspējas attīstību. 

Atbilstoši Internacionalizācijas stratēģijā un VT attīstības prioritātēs 

noteiktajam, izvērtēt un pilnveidot iespēju lielākam izglītojamo 

skaitam piedalīties mobilitātes aktivitātēs, kā arī paplašināt sadarbības 

partneru loku. 

VT mērķtiecīgi tiek strādāts ar izglītojamo sagatavošanu veiksmīgiem 

startiem profesionālās meistarības konkursos un olimpiādēs. 

Jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvia 2022” VT 

izglītojamie startēja 5 nominācijās, trijās no tām ieguva godalgotās 

vietas:  

1.vieta nominācijā "Mobilā Robotika" (1.kursa izglītojamie Kristofers 

Jēkabs Rozevskis un Melisa Mišina);  

2.vieta nominācijā “Restorānu serviss”(3.kursa izglītojamā Annija 

Drekslere);  

3.vieta nominācijā “Viesu uzņemšanas dienests” (4.kursa izglītojamā 

Agnese Alise Krilova).  

4.vieta nominācijā “Ēdienu gatavošana” (3.kursa izglītojamais Kārlis 

Blūmentāls);  

4.vieta nominācijā “Inženierkomunikācijas” (4.kursa izglītojamie 

Magnuss Branaburgs un Valters Zanders). 

Nodrošināt Ekselences skolas mērķtiecīgu darbību. 

Tiek definēti izglītības iestādes un izglītības programmas mērķi un 

kvantitatīvi un kvalitatīvi sasniedzamie rezultāti. Atbilstoši ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajam VT ir aktualizētas visas īstenojamās 

profesionālās vidējās izglītības programmas. Ja nepieciešams, mācību 

kursu programmas tiek aktualizētas atbilstoši aktuālākajām tendencēm 

nozarē un darba devēju ieteikumiem, kā arī atbilstoši izmaiņām 

profesiju standartos. 

Turpināt izglītības programmu pilnveides darbu, ņemot vērā 

akreditācijas komisijas ieteikumus un VT aptaujās un intervijās 

saņemtos darbinieku vai izglītojamo priekšlikumus. 

2022.gada 4.aprīļa līdz 14.aprīlim īstenota 9 izglītības programmu 

akreditācija. Programmas akreditētas uz maksimālo laiku – 6 (seši) 

gadi. Ieteikumi, ko sniedza ekspertu komisija, ir ņemti vērā un tiek 

īstenoti. 

VT ir izveidota sistēma, kas paredz īpašu atbalstu izglītojamiem, jo 

grupu audzinātāju pienākumi konkursa kārtībā uzticēti 7 grupu 

audzinātājiem, no kuriem 4 ir “atbrīvotie grupu audzinātāji”, kas 

paredz, ka šie skolotāji strādā tikai ar audzēkņiem, bet nav mācību 

priekšmetu skolotāji. Tiek veidota sadarbība ar visām iesaistītajām 

Sekmēt grupu audzinātāju un cita atbalsta personāla sadarbību ar 

izglītojamiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem atbalsta sniegšanā un 

komunikācijā ar VT. 
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pusēm, īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojamo, viņu likumisko 

pārstāvju, VT pedagogu un administrācijas sadarbībai izglītojamo 

labbūtības un mācību sasniegumu uzlabošanai. Gan mācību darba, gan 

audzināšanas darba prioritātes un sasniedzamos rezultātus nosaka 

visām pusēm sadarbojoties. 

VT izglītojamiem tiek piedāvāts daudzveidīgas brīvā laika  

pavadīšanas, īpaši populāras ir nodarbības sporta klubos un izglītojamo 

pašpārvaldē, kurā iesaistīties liels skaits izglītojamo. 

Jāstiprina interešu izglītības piedāvājums, īpašu uzmanību veltot 

kultūrizglītības nodarbībām – jauktajam korim, deju studijai un 

teātrim, palielinot iesaistīto audzēkņu skaitu.  

Vienlaikus nozīmīgas ir paredzētās aktivitātes mācību uzņēmumu 

izveides sekmēšanā. 

Izstrādāts Ekselences skolas koncepts, kura īstenošana tiek uzsākta 

2022./2023.mācību gadā. 

Ņemot vērā Ekselences skolas izveidošanas pamatmērķi – darbs ar 

motivētiem, radošiem un talantīgiem audzēkņiem, papildinot viņu 

zināšanas un iemaņas, sekmē šo audzēkņu konkurētspēju valsts un 

starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos un zināšanu 

olimpiādēs.  

VT ir izstrādāts pedagogu diferencētās darba samaksas modelis, kura 

pamatuzdevums ir motivēt pedagogus radošam, inovatīvam un uz 

rezultātu vērstam pedagoģiskajam darbam 

Modeļa īstenošanas aprobāciju bija plānots uzsākt ar 

2022./2023.mācību gadu, daļēji tas ir uzsākts, tomēr pilnībā to varēs 

uzsākt tikai ar 2023./2024.mācību gadu, šajā mācību gadā izvērtējot 

pilnveidotā pašvērtējuma ziņojuma un atbilstības kritērijiem apjomu un 

kvalitāti. 

VT ir pilnveidota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tā ir 

detalizēta pārrunāta ar pedagogiem, izglītojamie ir iepazīstināti ar 

pilnveidoto vērtēšanas kārtību. 78% izglītojamo izprot izmaiņas un 

kārtībā ietvertos principus. Ja izveidojas problēmsituācija attiecībā uz 

izglītojamā vērtējumiem, tā nekavējoties tiek risināta. 

Veikt regulāras iesaistīto pušu anketēšanas par iespējamām 

problēmsituācijām vai neskaidrībām ar izglītojamo zināšanu un 

prasmju vērtēšanas kārtību. 

Metodiskā centra vadībā pedagogi izstrādā mācību metodiskos 

materiālus, kuri visi tiek izvietoti moodle.lv 

Motivēt pedagogus izvietot visus mācību metodiskos materiālus 

moodle.lv un organizēt pārbaudes darbus digitāli. 
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3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

9.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 

Ņemot vērā Ventspilī iedzīvotāju nacionālo sastāvu, VT mācās dažādu 

tautību izglītojamie. Ir izdevies radīt sistēmu un apstākļus, kas sekmē 

izglītojamo pozitīvu savstarpējo komunikāciju, izvairoties no 

konfliktiem. VT mācības uzsākuši arī vairāki jaunieši no Ukrainas, kuri 

saņem papildus pedagoģisko un emocionālo atbalstu. 

Jāpapildina pedagogu un izglītojamo zināšanas jautājumos, kas skar 

multikulturālismu un dažādību. 

Veicot izglītojamo aptaujas un intervijas, vairāk kā 86% norāda uz 

pozitīvo gaisotni VT – jūtas drošībā, pasargāti un pamanīti, kā arī 

nekad nav saskārušies ar kāda veida diskrimināciju. VT mācās vairāki 

jaunieši, kuriem ir citāda seksuālā orientācija, ja sākotnēji (pirms 2 

gadiem) bija bažas, vai šie konkrētie izglītojamie netiks pakļauti 

diskriminācijai no citu izglītojamo puses, tad sarunās ar viņiem, ir 

saņemtas atbildes, ka VT jūtās drošāk un pieņemtāki kā savās ģimenēs 

un ka nav nekādu bažu par savu uzturēšanos VT. 

2021.gada nogalē VT tika pieteikts LDDK Līdzsvara balvai, kuru 

LDDK rīkoja otro gadu. Balvas mērķis ir sumināt darba devējus, kuri 

īpašu uzmanību veltījuši savu darbinieku darba un privātās dzīves 

līdzsvara sekmēšanai.  

Nodrošināt VT atbilstību pretendēšanai LDDK Līdzsvara balvai. 

VT darbinieku labbūtība ir galvenais faktors, kas nosaka VT ilgtermiņa 

efektivitāti un tai ir tieša saikne ar produktivitāti un darbinieku 

vispārējo veselību un labbūtību. VT īpašu uzmanību veltām atbalstošu 

pasākumu darbinieku labbūtības sekmēšanai un cenšamies uzlabot 

darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas sekmē VT darbību, 

konkurētspēju un produktivitāti, kā arī palielina iespējas noturēt esošos 

darbiniekus, piesaistīt motivētus un lojālus darbiniekus un iekļaut 

darba tirgū plašākas sabiedrības grupas. 

Secīgi īstenot Cilvēkresursu attīstības plāna ietvaros paredzētās 

aktivitātes VT kolektīva saliedēšanas un darbinieku labbūtības 

veicināšanai. 
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Reizi mēnesī darba sanāksmēs ar grupu audzinātājiem un pedagogiem 

tiek analizēti izglītojamo sasniegumi un nepieciešamais atbalsts. 

Kopīgi ar atbalsta personālu un kompetentajām iestādēm preventīvi 

tiek strādāts pie izglītojamo drošības un labbūtības jautājumiem. 

Pasākumi tiek īstenoti ciešā saziņā ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem. 

Veikt regulāras darbinieku, izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju 

aptaujas, lai iespējami ātri risinātu problēmjautājumus. 

Aptauju un interviju dati apliecina, ka vismaz 96 % darbinieku un 90% 

izglītojamo izjūt cieņpilnu un taisnīgu attieksmi komunikācijā. 

Savukārt, pārējie norādījuši, ka problēmsituāciju gadījumā VT 

nodrošina atbalstu visiem iesaistītajiem. 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

10.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 

VT ir izveidota atbilstoša infrastruktūra un materiāltehniskā bāze, lai 

VT būtu iespēja mācīties un uzturēties dienesta viesnīcā izglītojamiem 

ar kustību traucējumiem.  

Nepieciešama papildus dienesta viesnīcas ēkas būvniecība, lai veidotu 

vienotu mācību un viesnīcas kompleksu un novērstu nepieciešamību 

īrēt papildus telpas. 

Visiem izglītojamiem (atbilstoši nepieciešamībai) tiek nodrošināta 

iespēja dzīvot labiekārtotā un mūsdienīgā dienesta viesnīcā. 

Izglītojamo, kas sasnieguši pilngadību, vajadzībām tiek īrētas papildus 

vietas Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā. Līgumi par vietu 

nodrošināšanu dienesta viesnīcā ar izglītojamiem (tikai saziņā ar 

likumiskajiem pārstāvjiem) ārkārtas gadījumā tiek izbeigti  gadījumos, 

ja rupji tiek pārkāpti Iekšējās kārtības noteikumi un, iespējams, 

apdraudēta citu izglītojamo vai darbinieku veselība un drošība. 

Detalizēti ir izvērtēts un izstrādāts iekļaujošās izglītības pasākumu 

kopums izglītojamo jēgpilnai iekļaušanai kopējā izglītojamo skaitā, 

vienlaikus vērtējot kopējo mācīšanās metožu un atbilstošā personāla 

esamību.  

Nepieciešams papildus atbalsta personāls – sociālais pedagogs, 

pedagogu palīgs un medicīnas personāls kvalitatīvai atbalsta 

sniegšanai. Papildus īstenojama pedagogu apmācība darbā ar 

izglītojamiem, kas saistīti ar iekļaujošo izglītību. 

Būtu nepieciešams papildus finansējums riska grupu izglītojamo 

atbalstam. 
Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties projektā “Pumpurs” un saņemt 

nepieciešamos atbalsta pasākumus, kas saistīti gan ar mācību kvalitātes 

uzlabošanu, gan sociālekonomisko apstākļu uzlabošanu.  
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VT ir izstrādāta sistēma un pasākumu kopums priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai. Pasākumi saistīti ar preventīvo darbu, 

par ko informētas visas iesaistītās puses – izglītojamie, viņu likumiskie 

pārstāvji, pedagogi, sadarbības iestādes. 

Turpināt aktīvi īstenot kvalitātes vadības sistēmas darbības procesu 

risku novēršanā paredzētās aktivitātes, lai būtiski samazinātu 

izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības VT. 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

11.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 

VT ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas saistīti ar iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu, rīcību dažādās ārkārtas situācijās, darba 

drošības instrukcijas un citi dokumenti, kuri tika saskaņoti ar 

izglītojamiem, pedagogiem, darbiniekiem un atbalsta personālu, kā arī 

ar kurām visi tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā. 

Nodrošināt regulāru iekšējo normatīvo aktu aktualizāciju. 

Izglītojamie un VT darbinieki ir informēti, kā jārīkojas ārkārtas 

gadījumos, periodiski notiek mācību trauksmes, kā arī bijušas 

apmācības kopā ar VUGD. 

Turpināt rīkot mācību trauksmes gan mācību korpusos, gan dienesta 

viesnīcā, lai nostiprinātu iemaņas rīcībai krīzes situācijās. 

Visām VT telpām ir vietējā apziņošanas sistēma, ugunsdrošības 

automātiskā apziņošanas sistēma nodrošina informācijas sniegšanu 3 

valodās: latviešu, angļu, krievu 

Evakuācijas plāni ar informāciju ir pieejami trīs valodās 

VT telpas pievienotas apsardzes sistēmai un nepieciešamības gadījumā 

apsardzes darbinieki ierodas 2-3 minūšu laika.  

Visos profesionālo priekšmetu kabinetos un darbnīcā pedagogu rīcībā 

ir pirmās palīdzības aptieciņas, kā arī pedagogi ir apmācīti rīcībai, ja 

nepieciešams sniegt pirmo palīdzību (VT ir nodrošinājis visu pedagogu 

apmācību). 

Nodrošināt pirmās palīdzības aptieciņu izvietošanu visās mācību 

klasēs. 
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VT mācību korpusos un dienesta viesnīcā ir video novērošanas 

kameras (ap 70 abās kopā), kas izvietotas 90% no visiem gaiteņiem, 

foajē, ģērbtuvē, kas būtiski samazina mobinga vai citus iespējamos 

apdraudējuma riskus. 

Veikt regulāras darbinieku, izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju 

aptaujas, lai iespējami ātri izzinātu un risinātu problēmsituācijas. 

VT ir vienota izpratne par apstākļiem, kuri ietekmē emocionālo 

drošību VT vidē (piemēram, mobings, ņirgāšanās, bosings u.c.), tai 

skaitā, arī attiecībā uz digitālo vidi. 

VT ir izstrādāta un tiek īstenota Privātuma politika, kā arī iekšējās 

kārtības noteikumi, kas skar personas datu aizsardzību.  

Īpaša uzmanība ir pievērsta iespējai anonīmi ziņot par 

problēmsituācijām vai citiem jautājumiem, izmantojot trauksmes 

celšanas iespējas. 

Ja tiek saņemta informācija par emocionālās vai fiziskās drošības 

pārkāpumiem vai jebkāda veida iespējamu vardarbību un/ vai tās 

draudiem, tā tiek nekavējoties analizēta, izmantojot aptaujas, 

ierakstus, ziņojumus un nodrošināta atbilstoša tālākā rīcība, tajā 

skaitā, piesaistot kompetentās iestādes. 

Sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām un dienestiem tiek 

veikts preventīvais darbs. Nepieciešamības gadījumā uz izglītības 

iestādi nekavējoties tiek izsaukti un ierodas attiecīgā dienesta 

darbinieki. 

Turpināt sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm un dienestiem 

preventīvā darba nodrošināšanai.  

Sadarbībā ar par Ventspils Civilās aizsardzības plāna īstenošanu 

atbildīgajām amatpersonām un dienestiem pārrunāt rīcību globālu 

krīžu gadījumos un apmācīt VT pedagogus rīcībai šādās situācijās. 

Izglītojamo pašpārvaldei ir iekārtota atsevišķa telpa aktivitāšu 

plānošanai un kopīgai darbībai. Sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi 

īstenoti vairāki pasākumi izglītojamo labbūtības un emocionālās 

drošības sekmēšanai. 

Nodrošināt pašpārvaldes līdzdarbību mācību procesa un izglītojamo 

brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, tajā skaitā, tradīciju pasākumu 

rīkošanā un VT tēla popularizēšanā. 

Katra mācību gada sākumā 1.kursa izglītojamiem tiek īstenoti īpaši 

atbalsta pasākumi - Adaptācijas mēnesis, kura laikā notiek aktivitātes 

izglītojamo savstarpējai iepazīstināšanai, tikšanās reizēm un darbam 

ar atbalsta personālu, valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 

mediķiem. Šajā laikā VT piedāvā atbalsta pasākumus arī 1.kursa 

audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem.  

Veikt regulāras darbinieku, izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju 

aptaujas, lai iespējami ātri izzinātu un risinātu problēmsituācijas. 

Īstenot pasākumus, kas sekmē izglītojamo darbinieku piederības 

sajūtas VT attīstīšanu. 

89 % izglītojamo norāda, ka jūtas piederīgi izglītības iestādei un 

neplāno to mainīt, bet 86 % norāda, ka ir apmierināti ar izvēlēto 

izglītības programmu. 
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3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

12.tabula 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 

Mācību nodarbības un praktiskās mācības notiek mūsdienīgās un 

teicami aprīkotās klašu telpās, mācību laboratorijās un darbnīcās. VT 

vide ir sakopta un labiekārtota. 

VT Attīstību un investīciju stratēģijā kā viena no attīstības prioritātēm 

ir jauna mācību korpusa būvniecība, ietverot ne tikai dienesta 

viesnīcas, bet arī mācību telpu nepieciešamību. 

2021./2022.mācību gadā VT organizācijas pārvaldības sistēma ir 

auditēta un atzīta kā atbilstoša pārvaldības sistēmas standarta ISO 

9001:2015 (sertificētā darbības sfēra – vidējās profesionālās un 

mūžizglītības īstenošana un zināšanu/prasmju novērtēšana) prasībām 

Nodrošināt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un iestādes ikgadējo 

resertifikāciju. 

100% klašu ir aprīkotas ar pedagoga datoru un klasē pieejams 

projektors, 7 mācību kabinetos ir nodrošināta iespēja ar augstu 

izšķirtspēju un kvalitatīvu tehnoloģiju palīdzību nodrošināt mācību 

stundu un nodarbību video translāciju, kuras laikā vienlīdz labi 

vērojams uz tāfeles un digitālā ekrāna redzamais un arī skolotāja 

darbs. Šo kā īpaši pozitīvu uzsvēra akreditācijas komisija, kas VT 

strādāja 2022.gada aprīlī. 

Nodrošināt aprīkojuma kvalitatīvu uzturēšanu un regulāru 

atjaunošanu. 

Visiem pedagogiem ir izsniegti portatīvie datori izglītības procesa 

organizēšanai un mācību metodisko materiālu izstrādāšanai. 

VT ir noteikta visiem darbiniekiem zināma kārtība, kā pieteikt un 

saņemt darba pienākumu veikšanai nepieciešamās preces un 

pakalpojumus. Lai nodrošināt jēgpilnu resursu izmantošanu, katra 

budžeta gada sākumā tiek pieņemts lēmums par plānotajām iegādēm, 

kā arī izstrādāts un saskaņots attiecīgais iepirkumu plāns, kas 

konsekventi tiek īstenots. Visi lēmumi par nepieciešamajām iegādēm 

tiek pieņemti koleģiāli – Budžeta komisijā, kuras sanāksmes notiek 

reizi nedēļā.  
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VT ir iekārtota virtuālās realitātes klase, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju 

palīdzību iespējams apgūt specifiskas zināšanas gandrīz visās 

izglītības programmās, tajā skaitā, dodot iespēju izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem vai citām specifiskām veselības problēmām, 

piemēram, pēc traumas, zaudējot pirkstu sīkās motorikas kustību 

spēju, papildināt zināšanas iekārtu uzbūvē u.c. 

 

Līdz 2022.gada 1.jūlijam VT nodrošināja iespēju izglītojamiem un 

darbiniekiem iegādāties pusdienas un ieturēt maltīti labiekārtotā 

kafejnīcā, izglītojamiem, kuri izvēlējās ēst līdzpaņemto ēdienu, ir 

iekārtotas īpašas vietas VT gaiteņos un vestibilos, ko jaunieši labprāt 

izmanto. 

Izvērtēt iespēju VT kafejnīcu iznomāt ēdināšanas uzņēmumam. 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

13.tabula 

Projekta nosaukums un īss apraksts, rezultāti 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības projekts (KA2) Nr.2019-1-ES01-KA202-065490 stratēģiskā partnerība 

“Port VET Hub” 

Projekta mērķis: izveidot ilgtspējīgu starptautisku Profesionālās izglītības apmācību-ostu biznesa sadarbību, kas pielāgotu Profesionālās 

izglītības apmācību specializācijas un prasmes nākotnes ostu tendencēm, piesaistot augsta līmeņa talantus un palielinot nākotnes darba iespējas 

starp 4 Eiropas ostām Atlantijas okeāns (Lisabona), Vidusjūras (Barcelona), Baltijas (Ventspils) un Melnā jūra (Konstanta). 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 

● Realizēta 3 virtuālo mācību dienu programma 11 projekta dalībniekiem no 2021.gada 24. līdz 26.oktobrim, piesaistot jomas speciālistus, 

Ventspils valstpilsētas domes pārstāvjus, VT absolventus un citus speciālistus. 

● Tika sagatavota nepieciešamā informācija materiāla “Ziņojums par pašreizējo un nākotnes scenāriju, labo praksi un rekomendācijām 

profesionālās izglītības iestādēm un ostu sektoram Eiropā” sagatavošanai. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, saņemts gala maksājums. Projekts noslēdzies. 
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Erasmus+ KA1 “Pieredze un apmācība Eiropā” Nr.2019-1-LV01-KA102-060286  

Projekta mērķis: veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un 

iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Īstenotas mobilitātes uz Portugāli: nosūtīti 21 izglītojamais un divas pavadošās personas. Tūrisma pakalpojumu speciālisti mobilitātē uz 

mēnesi, datorsistēmu tehniķi mobilitātē uz 2 nedēļām. 

● Īstenota mobilitāte uz Vāciju, devās 6 automehāniķi un pavadošā persona. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, saņemts gala maksājums. Projekts noslēdzies. 

Erasmus+ K1 "Apmācība un prakse Eiropā" Nr.2020-1-LV01-KA116-077387 

Projekta mērķis: projekta aktivitātes stiprinās VT kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo 

apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Profesionālās pilnveides mobilitātē uz Austriju nosūtīti 8 pedagogi. Dalībnieki apmeklēja arī Euroskills 2022 konkursu, kurā atbalstīja 

2 Ventspils Tehnikuma izglītojamās, kuras piedalījās konkursā. 

● Īstenota mobilitāte uz Barselonu  - 10 tūrisma pakalpojumu un viesu uzņemšanas dienesta speciālisti dalībnieki ar pavadošu personu uz 

mēnesi ilgu praksi. 

● Īstenota mobilitāte uz Austriju - 17 izglītojamie (automehāniķī, elektrotehniķi, inženierkomunikāciju būvtehniķi, ēdināšanas 

pakalpojumu speciālist) ar divām pavadošajām personām devās uz mēnesi ilgu praksi. 

● Īstenota mobilitāte uz Portugāli - 18 izglītojamie (datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi, viesu uzņemšanas dienesta speciālisti 

un tūrisma pakalpojumu konsultantes) ar divām pavadošajām personām devās uz 3 nedēļu ilgu praksi.  

 

Erasmus+ K1  projekts Nr.2020-1-LV01-KA101-077334 “Skolas personāla kompetenču un darba kvalitātes paaugstināšana” 

Projekta mērķis: sniegt skolas darbiniekiem iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes un metodisko zināšanu kopumu, pilnveidot savas 

kompetences, gūstot jaunas zināšanas un starptautisku pieredzi. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Nodrošināta Erasmus+ pedagogu profesionālās pilnveides mobilitāte Itālijā, kur  1 projektu vadītājs un 4 administrācijas pārstāvji 

papildināja zināšanas jaunajā Eiropas projektu plānošanas periodā. 

● Īstenotas pedagogu profesionālās pilnveides mobilitātes (8 pedagogi un darbinieki) uz Īriju (CLIL kursi), Horvātiju (“Angļu valodas 

prasmju uzlabošana” un “Stresa menedžments un izdegšanas novēršana”) un uz Vāciju (“Vācu valodas kursi iesācējiem” un “Vācu 

valodas pilnveidošana”). 
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Erasmus+ K1  projekts Nr.2020-1-LV01-KA104-077364 “Starptautiska pieredze mūžizglītības mērķu pilnveidē pieaugušo izglītības 

personālam” 

Projekta mērķis: sniegt pieaugušo izglītības personālam iespēju pilnveidot savas prasmes un metodisko zināšanu kopumu, uzlabot savas 

kompetences, gūstot jaunas zināšanas neformālo izglītības programmu īstenošanā. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 

● 2021.g.augustā 2 pieaugušo izglītības speciālisti apmeklēja “Digitālās darbnīcas un citi rīki, lai atvieglotu un atbalstītu pieaugušo 

izglītību” kursus Lietuvā. 

● Erasmus+ profesionālās pilnveides kursus Itālijā apmeklēja 2 pieaugušo izglītības speciālisti, kuri apguva neformālās izglītības metodes 

un iekļaujošu izglītību. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, saņemts gala maksājums. Projekts noslēdzies. 

Erasmus+ K2  projekts Nr.2020-1-FI01-KA202-066604 “GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas 

darbības” 

Projekta mērķis: profesionālās izglītības mācību procesā aktualizēt nozīmīgākās mūsdienu problēmas – ilgtspējīga attīstība un klimata 

pārmaiņas. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● VT īstenoja virtuālo apmācību dienu, piedaloties 15 audzēkņiem un 11 pedagogiem. 

● Tika sagatavots un organizēts konkurss Ventspils valstpilsētas iedzīvotājiem, bērnudārza bērniem, skolēniem un citiem interesentiem: 

“Manas mājas, mana pilsēta un mana planēta”. 

● Dalība virtuālajās GLO-VET projekta mācībās, organizēja Luksia. Izskatītas ilgtspējīgas attīstības tēmas - miers, nediskriminācija un 

cilvēktiesības. Vada Somijas partneris, piedaloties visu partneru skolu pedagogiem un audzēkņiem. 

● Tika aizvadītas starptautiskas apmācības Somijā, piedaloties 4 VT darbiniekiem un 5 audzēkņiem. 

● Somijā aizvadīta arī projekta starpvalstu sanāksme, kuras laikā tika izskatīts projekta progress, pārrunāti projekta vadības jautājumu 

risināšana (Luksiai joprojām nav projekta koordinatora), kā arī tika izskatīti nākošo aktivitāšu plānošanas uzdevumi. 

Erasmus+  KA1 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306 Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības 

sektorā  

Projekta mērķis: Projekta aktivitātes stiprinās VT kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašinās sadarbības iespējas izglītojamo 

apmācībā, papildinās skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicinās izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus un profesionālo pedagogu 

profesionālo pilnveidi. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
●  Mācību mobilitāte Portugālē - 2 profesionālās izglītības pedagogi apguva zināšanas kursos “There is no Planet B”. 
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Jauniešu apakšprogramma, Nordplus projekts (pedagoģiskā personāla mobilitāte Nr.NPJR-2020/10124 “Pieredzes apmaiņa un 

veidošana kompetencēs balstītā izglītībā” 

Projekta mērķis: pieredzes apmaiņa kompetencēs balstītās mācību / mācīšanās metodēs, kas veicina skolēnu pašvadītu mācīšanos, projekta 

dalībnieki padziļinās zināšanas par Baltijas valstu izglītības sistēmu un kultūru, radīs un ieviesīs jaunas mācību metodes / rīkus / materiālus / 

pieejas, un pārrunās karjeras atbalsta organizēšanu skolās un izpētīs skaitļošanas domāšanu matemātikā. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Īstenota Nordplus mobilitāte Lietuvā, VT pārstāvēja 3 pedagogi un 1 administrācijas pārstāve. 

● Izstrādāts projektu rezultātu apkopojums – bukleta makets un  plakāts par projekta aktivitātēm. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, projekts noslēdzies. 

Jaunatnes Starptautisko programmas aģentūras atbalstīts  projekts “Labbūtības ceļakarte Ventspils Tehnikumā” 

Projekta mērķis: organizēt izglītojošu, aizraujošu un saliedējošu aktivitāšu kopumu, kas mazinātu Covid-19 radīto ietekmi uz Ventspils 

Tehnikuma jauniešu emocionālo labbūtību. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Sadarbībā ar biedrību “Radi vidi ģimenē” tika īstenots projekts, kura mērķis bija sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu 

iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas bija identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un 

saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās 

līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, projekts noslēdzies. 

Ventspils valstspilsētas domes kultūras projektu konkurss “Lai baltās darbadienās balti svētki ir” 

Projekta mērķis: organizēt informatīvu un izklaidējošu pasākumu “Lai baltās darbdienās balti svētki ir” Ventspils Tehnikuma teritorijā, kā 

pašapziņas simbolu un patriotisku noskaņu sekmējošu pasākumu, apvienojot ikvienu svinēt gribētāju. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● 2022. gada 3. maijā noorganizēts valsts svētku pasākums VT stāvlaukumā. 

● 9 dažādas tematiskās darbnīcas - veicinot jauniešu izpratni par vērtībām un piederības sajūtu Latvijai, t.sk., gan tradicionāliem ēdieni, 

gan svinīgs priekšnesums ar mūziķiem Tomasu Kleinu un Katrīnu Binderi. 

● Pasākumu stiprināja  Latvijas Republikas 46. kājnieku bataljona zemessardze. 

● Pasākums pulcēja 500 jauniešus no Ventspils un Ventspils novada izglītības iestādēm. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, projekts noslēdzies. 
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Ventspils pilsētas domes sporta projektu konkursi: Pludmales volejbola turnīrs Ventspils vidusskolu grupā jauniešiem un jaunietēm 

(2021) un Basketbola turnīrs Ventspils vidusskolu grupā jauniešiem (2021) 

Projekta mērķis: aktīva dzīvesveida popularizēšana jauniešiem. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Īstenots pludmales volejbola turnīrs, kurā piedalījās 9 komandas jeb 9 pāri no 4 dažādām skolām, kopumā 18 jaunieši. 

● Īstenots basketbola turnīrs, kurā piedalījās 5 komandas no 3 dažādām skolām, kopumā 20 jaunieši. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite. Projekts noslēdzies. 

Eiropas Komisijas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” programmas projekts “Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas” 

Projekta mērķis: veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā ieviestie inovatīvie risinājumi attīstīs darba spēka 

prasmes un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 

● Veikta digitālā informatīvā āra stenda un video aprīkojuma mācību procesa tiešraides nodrošināšanai iegāde.  

● Ieviests sociālo mediju mārketings un nodrošināta profesionālās izglītības popularizēšana, izmantojot gan reklāmas translāciju televīzijā, 

gan reklāmas izvietošanu drukātajos medijos, interneta portālos un radio, kā arī izstrādāts digitālais buklets un izvietots VT mājas lapā. 

● Dalība  projektu partneru sanāksmēs, kā arī projekta noslēguma konferencē koncertzālē “Latvija”. 

● Saņemts apstiprinājums no projekta galvenā partnera Ventspils valstspilsētas domes par projekta audita noslēgumu, saņemts gala 

atzinums no Sekretariāta, projekts noslēdzies. 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu 

un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical 

skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills) 

Projekta mērķis: palīdzēt nodarbinātiem pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot savas sociālās prasmes. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
● Elektroniskajā atskaišu iesniegšanas sistēmā (eMS) sagatavota un iesniegta projekta 6. perioda individuālā atskaite, bet oktobrī 

konsolidētā atskaite par 6.periodu, kā arī noslēguma atskaite. 

● Projekta aktivitātes īstenotas pilnā apmērā, apstiprināta projekta noslēguma atskaite, saņemts gala maksājums. Projekts noslēdzies. 
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Erasmus+ KA2 projekts Nr. 2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347 Plant based nutrition and sports. Is that a key for sustainable 

future and well-being? 

Projekta mērķis: piesaistīt un iesaistīt jauniešus ārpusklases sporta aktivitātēs un izglītot par veselīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu 

dzīvesveidu un uzturu, lai būtiski palielinātu šo faktoru pozitīvo ietekmi uz viņu personīgo un vides labklājību. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 

● 2022. gada jūnijā Ventspilī īstenots projekta atklāšanas pasākums un pirmā projekta partneru transnacionālā tikšanās. Pasākumā 

piedalījās projekta partneri no Latvijas (Ventspils Tehnikums), Spānijas (Barselonas Sporta institūts) un Nīderlandes (Alfa koledža). 

Pasākumu organizēja VT. 

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 29. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksē uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību 

praksē uzņēmumā” ietvaros. 

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās 

praktiskās mācībās un mācību praksēs. 

2021./2022.mācību gadā VT īstenotas: 

– 18 darba vidē balstītas mācības; 

– 307 mācību prakses. 

Prakses vietas, kurās atradās visvairāk audzēkņu: SIA “Elektriķis”, SIA “Aspired”, SIA “Bucher Municipal”, SIA “Fix”, SIA “Profline”, SIA 

“Volts-1”, SIA “Dalagro serviss”, SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”, SIA “Daga”, SIA “Olesen Invest”, Ventspils Muzejs, SIA “Roted In”, 

SIA “TechGym” un PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai / Pumpurs 

Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 
VT īstenoti individuālie atbalsta pasākumi 46 izglītojamajiem, kas paredz ekonomisko risku mazināšanu un aktivitātes priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas draudu mazināšanai. Katram iesaistītajam izglītojamajam tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Ekonomisko atbalsta 

pasākumu ietvaros audzēkņiem izmaksātas kompensācijas transporta un dienesta viesnīcas izdevumu segšanai. 
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Mācības pieaugušajiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”. 

Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba 

tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam: 

Projekta 5.kārtas ietvaros 2021.gada septembrī 13 metālapstrādes speciālisti saņem profesionālās tālākizglītības programmas Metālapstrāde, ar 

kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) profesionālās kvalifikācijas apliecības. 

Projekta 5.kārtas ietvaros metinātāju prasmes ir uzsākuši apgūt 7 izglītojamie. Paredzams, ka, izejot mācību praksi, mūsu 7 izglītojamie mācības 

VT pabeigs 2023. gada februārī, iegūstot 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni (atbilst 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) 

metālapstrādē (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)). 

Latvijas skolas soma 

Projekta mērķis:  
Nodrošināt VT izglītojamiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, 

kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam:  
Izmantojot kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”, kas jau kopš 2018. gada rudens piedāvā audzēkņiem valsts apmaksātu iespēju 

iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, piedāvājumu, 641 VT audzēknis ir piedalījies vismaz vienā no programmas 

aktivitātēm:  

• koncertizrāde “Es mīlu Tevi, Latvija!” 

• dokumentālā filma “No Ghetto līdz Olimpiskajam zeltam” 

• monoizrāde “Pazudušais dēls” 

• 3D mākslas darbnīca 

• digitālā video darbnīca 

• Normunda Rutuļa akustiskā trio Pateicības dienas koncerts. 
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Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (SAM 8.3.5.) 

Projekta mērķis:  
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Projekta rezultāti 2021./2022. mācību gadam:  
Ventspils Tehnikumā īstenoti sekojoši pasākumi: 

 6 informatīvo dienu pasākumi 1.kursa audzēkņiem, kā ietvaros noritējušas tikšanās ar Ventspils Tehnikuma atbalsta personālu (karjeras 

konsultantu, psihologu), Ventspils pilsētas bibliotēkas, Digitālā centra, Jauniešu mājas, pašvaldības policijas, Sporta skolas pārstāvjiem; 

 5 Karjeras nedēļas pasākumi, kā ietvaros izglītojamie tikušies ar potenciālajiem darba un prakšu vietu devējiem – “AirBaltic”, SIA 

“Accenture Baltic”, PSIA “Ventspils Reiss”, SIA “Elektriķis”, tūrisma aģentūru “Tobago”; 

 5 tiešsaistes tikšanās ar dažādu nozaru līderiem – Latvijas restorānu biedrību, bārmeni Andri Reizenbergu, Radisson Blue Latvija 

pārstāvjiem; 

 4 klātienes tikšanās un mācību stundas uzņēmumos “Moduls Engineering”, SIA “Azeron”; 

 2 sarunu cikli ar Ventspils Tehnikuma absolventiem ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar absolventu gaitām pēc Ventspils Tehnikuma 

pabeigšanas, panākumiem un izaicinājumiem; 

 6 nozaru ekspertu lekcijas un semināri izglītojamajiem, pedagogiem un izglītojamo vecākiem, piedaloties prakse.lv, LABS un jauniešu 

akadēmijas "Pacelt Pasauli" pārstāvjiem; 

 3 tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem – Ventspils Augstskolu, RTU Liepājas studiju un zinātnes centra pārstāvjiem; 

 2 mācību ekskursijas uz starptautiskā izstāžu centra “Ķīpsala” pasākumiem – Tech Industry 2022, Auto 2022; 

 Regulāra informācijas aktualizēšana www.ventspilstehnikums.lv, kā arī Ventspils Tehnikuma sociālajos tīklos Facebook un Instagram; 

 15 individuālās karjeras konsultācijas; 

 Sadarbība ar Ventspils Jauniešu mājas pārstāvjiem video sižeta “Ko tālāk?” tapšanā; 

 23 aptaujas audzēkņiem par karjeras izvēli, karjeras atbalsta pasākumiem un pieejamību; 

 3 aptaujas audzēkņu vecākiem par nepieciešamo iesaisti karjeras izvēles un veidošanas jautājumos, izpratni un atbalsta pasākumiem; 

 22 nodarbības - karjeras izglītības integrēšana mācību saturā. 

Pasākumu īstenošanā iesaistījies 1 pedagogs karjeras konsultants un Ventspils Tehnikuma pedagogi.  

 

*Projektu detalizēta informācija pieejama tīmekļa vietnē https://www.ventspilstehnikums.lv/projekti/ 

  

http://www.ventspilstehnikums.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/projekti/
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14.tabula 

Nr. 

p.k. 
Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

gads 
Pilsēta Valsts 

Dalībnieku skaits 

Periods 
Darbinieki Izglītojamie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Apmācība un prakse Eiropā 2021 Klāgenfurte Austrija 8  19.09.2021.-25.09.2021. 

2.  Pieredze un apmācība Eiropā 2021 Lisabona, Montijo Portugāle 1 10 14.09.2021.-14.10.2021. 

3.  Pieredze un apmācība Eiropā 2021 Lisabona, Montijo Portugāle 1 11 17.09.2021.-17.10.2021. 

4.  Pieredze un apmācība Eiropā 2021 Vupertāle Vācija 1 6 09.10.2021.-23.11.2021. 

5.  Pieredzes apmaiņa un veidošana 

kompetencēs balstītā izglītībā 

(Nordplus) 

2021 Kauņa Lietuva 4  11.10.2021.-15.10.2021. 

6.  Skolas personāla kompetenču un 

darba kvalitātes paaugstināšana 

2022 Soverato Itālija 7  13.02.2022.-19.02.2022. 

7.  Apmācība un prakse Eiropā 2022 Klāgenfurte Austrija 3 17 16.05.2022.-16.06.2022. 

8.  Skolas personāla kompetenču un 

darba kvalitātes paaugstināšana 

2022 Dublina Īrija 2  13.06.2022.-18.06.2022. 

9.  Skolas personāla kompetenču un 

darba kvalitātes paaugstināšana 

2022 Splita Horvātija 5  26.06.2022.-02.07.2022. 

10.  Skolas personāla kompetenču un 

darba kvalitātes paaugstināšana 

2022 Heildeberga Vācija 2  27.06.2022.-08.07.2022. 

11.  Apmācība un prakse Eiropā 2022 Lisabona, Montijo Portugāle 2 18 31.05.2022.-21.06.2022. 

12.  Personu mobilitāte mācību nolūkos 

profesionālās izglītības sektorā 

2022 Porto Portugāle 2  01.05.2022.-06.05.2022. 

13.  Apmācība un prakse Eiropā 2022 Barselona Spānija 1 10 19.02.2022.-20.03.2022. 

14.  GLO-VET – profesionālajā izglītībā 

veicināt globālo atbildību un 

ilgtspējīgas darbības 

2022 Nummela Somija 5 4 16.05.2022.-20.05.2022. 

15.  Kopējais dalībnieku skaits    44 76  
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Papildus aktivitātes, kas tika īstenotas sadarbības pasākumu ietvaros: 

 Laikā no 2021.gada 5. līdz 7.oktobrim VT uzņēma delegāciju no Kauņas tehniskā profesionālās apmācības centra 9 dalībnieku sastāvā 

(vizītes ietvaros veikta sadarbības Memoranda parakstīšana par izglītojamo prakšu organizēšanu). 

 2022. gadā VT papildus esošajam Erasmus akreditācijas sertifikātam profesionālās izglītības jomā ir saņēmis Erasmus akreditācijas 

sertifikātu vispārējās izglītības jomā, kas apliecina, ka mūsu izglītības iestāde ir iekļauta akreditēto organizāciju sarakstā, ir atzīta par 

atbilstošu Erasmus kvalitātes standartiem un līdz 2027. gadam Ventspils Tehnikumam sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties 

projektu konkursiem 

 VT pildīja uzņemošās organizācijas lomu diviem inženiersistēmu būvtehniķu specialitātes audzēkņiem no Kauņas tehniskā profesionālā 

apmācību centra. Mēnesi ilgā Erasmus+ mobilitātē Domas Ziukas un Dominykas Dulskas apguva nepieciešamās praktiskās iemaņas 

profesijā gan VT, gan uzņēmumā, piedalījās ekskursijās un iepazina tuvāk Latvijas kultūru un valodu. 

5.   Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

VT viena no darbības prioritātēm, kam tiek veltīta īpaša uzmanība, ir sadarbība ar stratēģiskajiem partneriem, tajā skaitā, augstākās izglītības 

iestādēm, nodrošinot pēctecību izglītojamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanā, darba devējus pārstāvošām organizācijām un 

nozaru asociācijām, stratēģiskās attīstības un prioritāro mērķu un uzdevumu sasniegšanā, citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs. 

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

iestādēm: 

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

○ Izglītības programmu izstrādāšanā un licencēšanā, 

○ Konsultējoties par mācību procesa organizēšanu, 

○ Izglītības programmu akreditēšanā, 

○ Īstenojot sadarbības projektus, tajā skaitā, PUMPURS, 

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

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

○ Izglītības programmu izstrādāšanā, 

○ Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē un norisē, 

○ Centralizēto eksāmenu norisē, 

○ Plānojot un organizējot dažādus mācību seminārus un konkursus, 

○ Konsultējoties medodiskā darba virsvadības organizēšanā, 

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

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

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

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

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

2021./2022.mācību gadā spēkā ir vairāk kā 100 sadarbības līgumu ar uzņēmumiem, kur tiek īstenotas DVB prakses un praktiskās mācības, 

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

6.   Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

VT 2021.gadā ir izstrādāta un VT direktore ir apstiprinājusi VT Audzināšanas darba programmu 2022.-2027.gadiem. Šim laika posmam tika 

noteiktas šādas audzināšanas darba prioritātes: 

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

tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 

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

vietējās kopienas dzīvē. 

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

sociālo prasmju izkošanu, savas karjeras izaugsmi un dzīves drošību. 

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

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

● Sekmēt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, paaugstinot izpratni par psihotropu vielu un alkohola lietošanas kaitīgumu. 

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

audzināšanas darbā noteiktās prioritātes katrā no kursu grupām: 

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

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

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

prasmes sabiedrībā, mācību motivāciju veidošana, stiprināt patriotiskas jūtas pret savu valsti, rūpēties par savu veselību un drošību. 
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● 3.kurss – karjeras izvēle, rosināt interesi par dzīves daudzveidību, pasaules attīstības tendencēm un katra ieguldījums nācijas un valsts 

dzīvē. Izprast savas jūtas, prast aizstāvēt savas un citu cilvēku tiesības, spēt uzklausīt citu viedokļus, pieņemt tos un paust savējo. 

● 4.kurss – tālākizglītības nozīme, karjeras izvēle, pašrefleksija un kritiskā domāšana, piederība valstij, atbildība, lēmuma pieņemšana un 

sekas. 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

15.tabula 

Nr.p.k. Sasniegumi Turpmākās attīstības vajadzības 

1 2 3 

 Izglītojamā personības izaugsme: 

● Mācību gada sākumā tradicionāli tika īstenoti 

1.kursa audzēkņu adaptācijas pasākumi, kuru 

pamatmērķis ir sekmēt jauno izglītojamo savstarpējo 

iepazīšanos, iepazīšanos ar izglītības iestādi un 

pedagogiem, ar prasībām mācību procesa norisē, 

veidoties kā kolektīvam. 

● 63 izglītojamie aktīvi piedalījās VT izglītojamo 

pašpārvaldes darbā, veidojot pasākumus un plānojot 

dažādas aktivitātes. 

● Izglītojamie iesaistās karjeras izglītības aktivitātēs, 

tajā skaitā, sadarbībā ar VT absolventiem un VT 

Prezidentu klubu (tajā pārstāvēti izglītojamo 

pašpārvaldes prezidenti). 

● Organizētas tikšanās ar potenciālajiem darba 

devējiem un augstskolu pārstāvjiem. 

● Nepieciešams pilnveidot aktivitāšu kopumu, lai detalizētāk 

iepazītu jaunos izglītojamos un izprastu riskus sadarbībai 

turpmākajā mācību procesā. 

● Papildus stiprināt sadarbību tieši ar izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

● Turpināt organizēt izglītojamo vecākiem mērķtiecīgas 

izglītojošas aktivitātes audzināšanas jautājumos viņu dalības 

bērnu izglītības procesa aktivizēšanai. 

●  Sadarbībā ar VT izglītojamo pašpārvaldi attīstīt izglītojamo 

pašiniciatīvas un motivāciju iesaistīties VT darba plānošanas 

un sasniegto rezultātu izvērtēšanas procesā. 

● Mudināt izglītojamos iesaistīties kultūrizglītības pasākumos, 

tajā skaitā, projekta “Latvijas skolas soma” pasākumos. 

● Attīstīt izglītojamos uzņēmējdarbības kompetences. 

 Draudzīga izglītības vide ikvienam: 

● Atbalsta personāls un VT vadība gan klātienē, gan 

attālināti izmantojot dažādas digitālās platformas, 

sniedza atbalstu gan izglītojamiem, gan vecākiem, 

gan pedagogiem, sekmējot spriedzes mazināšanos 

un stiprinot motivāciju izglītojamiem nepamest 

mācības VT. 

● Tiek nodrošināts darbs atbalsta personālam ar 

grupām, lai nepieļautu mobingu un citas aktivitātes 

izglītojamo psihoemocionālā stāvokļa ietekmēšanai. 

● Turpināt veikt izglītojamo regulāru aptauju par labjūtību, 

mācoties VT, ņemt vērā izteiktos ieteikumus. 

● Turpināt atbalsts sniegšanu sadarbībā ar iestādēm un 

organizācijām, tajā skaitā, projektu “Pumpurs”. 

● Turpināt darbu ar izglītojamiem, nepieļaujot emocionālo vai 

psiholoģisko vardarbību. 

● Turpināt sadarbību ar Valsts policiju un Valsts Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju problēmsituāciju prevencijai vai ātrai 

risināšanai, nodrošinot izglītojamiem drošu mācību vidi VT. 
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● Atbilstoši kritērijiem tiek izvērtēta un atbalstīta 

izglītojamo iesaiste projektā “Pumpurs”. 

 Nacionālās identitātes stiprināšana - izglītojamie piedalījās 

dažādos pasākumos un interešu izglītības aktivitātēs gan 

klātienē, gan attālināti, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas, 

arī piedaloties dažādos konkursos un zināšanu pārbaudēs. 

● Turpināt īstenot interešu izglītības programmas, sniedzot 

izglītojamiem iespēju attīstīt daudzveidīgas kompetences. 

● Attīstīt aktivitāšu kopumu izglītojamo piesaistes no diasporas. 

 

7.   Citi sasniegumi 

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

(galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

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

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

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

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

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

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

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

STEM programmas un individuālo pakalpojumu jeb SOFT programmas. 

Analizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultātus tehniskās jeb STEM programmās, var secināt, ka pēdējos trīs mācību gados PIKC 

VT šo programmu grupā kritēriju izpilda pilnībā. 2021./2022. mācību gadā sasniedzot 72,32%. Izvirzītais mērķis paaugstināt šo rezultātu 75% 

no iegūtiem vērtējumiem ir 7 balles un augstāk daļēji sasniegts. 2022./2023. mācību gadā pie šī uzdevuma darbs tiek turpināts. 

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

mācību gados PIKC VT šo programmu grupā kritēriju izpilda  pilnībā. 2021./2022. mācību gadā tie ir 93.10 %, mūsu mērķis turpmāk ir noturēt 

rezultātu esošajā līmenī. 
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PKE rezultāti tehniskās jeb STEM programmās 

16.tabula 

Mācību 

gads 

Automehāniķis Elektrotehniķis 
Datorsistēmu 

tehniķis 

Mašīnbūves 

tehniķis 

Inženierkomunikā

ciju tehniķis 
Atslēdznieks Autoatslēdznieks 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 

Kārto-

tāju 

skaits 

PKE 

60% un 

vairāk 

virs 7b 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2018./2019. 18 76.92 13 61.54 19 36.84 18 55.56 9 100 0 0 0 0 

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

2020./2021. 30 46.67 17 76.47 31 74.19 8 100 0 0 0 0 0 0 

2021./2022. 19 45 9 88.89 24 79.14 18 66.67 8 100 14 42.86 19 100 

PKE rezultāti individuālo pakalpojumu jeb SOFT programmās 

17.tabula 

Nr. 

p.k. 
Mācību gads 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists uz pasažieru kuģiem 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 

Tūrisma informācijas 

konsultants 

Kārtotāju skaits 

PKE 60% 

un vairāk 

virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% un 

vairāk virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% un 

vairāk virs 7b 

Kārtotāju 

skaits 

PKE 60% un 

vairāk virs 7b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 2018./2019. 23 100 14 100 22 100 18 8.33 

2. 2019./2020. 12 100 16 100 28 86.43 0 0 

3. 2020./2021. 11 100 20 100 18 88.89 0 0 

4. 2021./2022. 10 90 20 95 13 100 15 86.67 
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VT izglītojamie katru gadu piedalās Latvijas un starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos un Olimpiādēs. 2020./2021.mācību gadā, lai 

arī mācības pārsvarā notika attālināti, pedagogi motivēja izglītojamos dalībai tajos.  

Īpaši jāuzsver lieliskie panākumi kvalifikācijas “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamiem, kuri profesionālo meistarību 

konkursā Latvijā ieguva pirmo vietu un 2021.gada septembrī pārstāvēja Starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkurss “EuroSkills 

2021”: 

 Nominācijā “Ēdienu gatavošana” – Luīze Lāce (eksperte Svetlana Riškova, Pavāru klubs, SIA “Prolux”); 

 Nominācijā “Viesu uzņemšana” - Dzinta Prodniece (eksperte Margarita Platace, biznesa augstskola "Turība"). 

Jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvia 2022” VT izglītojamie startēja 5 nominācijās, 3 no tām ieguva godalgotās vietas: 

 1.vieta nominācijā "Mobilā Robotika" (Kristofers Jēkabs Rozevskis un Melisa Mišina, skolotājs Jānis Luksis);  

 2.vieta nominācijā “Restorānu serviss”(Annija Drekslere, skolotāja Sanita Ziemele);  

 3.vieta nominācijā “Viesu uzņemšanas dienests” (Agnese Alise Krilova, skolotāja Inta Tomsone); 

 4.vieta nominācijā “Ēdienu gatavošana” (Kārlis Blūmentāls, skolotāja Anta Garbare);  

 4.vieta nominācijā “Inženierkomunikācijas” (Magnuss Branaburgs un Valters Zanders, skolotāja Inga Roga). 

Izglītojamiem ļoti noderīgs bija tiešsaistes hakatons “Cassini 2” (tiešsaistes hakatons norisinājās desmit Eiropas valstīs, to skaitā arī Latvijā). 

Hakatonā, izmantojot Eiropas Savienības kosmosa datus, dalībnieku uzdevumi bija saistīti ar nozīmīgiem Arktikas reģiona izaicinājumiem. 

Hakatona dalībnieki strādāja pie idejām, kas turpmākos gadus risinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku dzīvi un ekonomiku. Rezultātā VT 

komanda izcīnīja 3.vietu. 

Papildus jāuzteic pedagogu profesionālajai darbībai un vēlmei iesaistīties profesionālās izglītības satura pilnveidošanā, kā arī vadot profesionālās 

pilnveides kursus citu izglītības iestāžu pedagogiem. VT direktore, savukārt, bija aktīvi iesaistījusies Saeimas Izglītības, kultūras un sporta 

komisijas darba grupā par nepieciešamajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā. 

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

2021./2022.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

2021./2022.mācību gadā, ņemot vērā sarežģīto mācību procesu, kas tika nodrošināts gan klātienē, gan attālināti, valsts centralizēto eksāmenu 

kopējie rezultāti ir nedaudz pasliktinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem mācību gadiem. VT 2 izglītojamie matemātikā nesasniedza 

5% slieksni un līdz ar to šo eksāmenu nav nokārtojuši. Ar šiem izglītojamiem šajā mācību gadā tiek īstenots individuāls darbs, lai nostiprinātu 

matemātikas zināšanas un izglītojamie varētu veiksmīgi nokārtot matemātikas eksāmenu. 
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Eksāmenu rezultātu nebūtiskās svārstības liecina, ka izglītojamo zināšanas ir stabilas, 2021./2022.mācību gadā īpaša vērība tika pievērsta 

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

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

līmeni. 

Valsts centralizētā eksāmena rezultāts angļu valodā VT ir par 4.6 %  ( 65.8%/ 69.0%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, kas 

liecina, ka VT izglītojamie zināšanas līmenī ir konkurētspējīgi Latvijas mērogā, 54 izglītojamie ieguva B2 līmeni angļu valodā. 

Valsts centralizētā eksāmena rezultāts krievu valodā VT ir par 2.1% ( 75.6%/77.3%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, kas 

liecina, ka VT izglītojamie zināšanas līmenī ir konkurētspējīgi Latvijas mērogā, 8 jeb 88 % izglītojamie no 9 kārtotājiem ieguva B2 līmeni krievu 

valodā. 

Valsts centralizētā eksāmena rezultāts latviešu valodā PIKC VT ir par 19.34% (42,1%/ 52.2%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, 

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

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

Valsts centralizētā eksāmena rezultāts matemātikā VT ir par 38,5.4% (23.1%/37.6%) zemāks nekā Latvijas visu skolu vidējais vērtējums, kas kā 

vienu no darbības prioritāti VT nosaka stiprināt izglītojamo zināšanas matemātikā, tāpēc profesionālās vidējās izglītības programmās ir iestrādāts 

izlīdzinošais kurss, kā arī izglītojamiem piedāvātas individuālās konsultācijas. 

18.tabula 

Nr. 

p.k. 
Mācību gads 

Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Krievu valoda 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 

Kārtotāju 

skaits 

Vidējais 

vērtējums% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

4. 2021./2022. 122 65.8 131 42.1 137 23.1 9 75.6 

7.3. VT galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Izvērtējot VT izglītojamo mācību sasniegumus, var izdarīt šādus secinājumus: 

 izglītojamo motivācijas līmenis, uzsākot mācības VT, ir ļoti atšķirīgs, ko redzam gan 1.kursa diagnosticējošajos darbos un tā rezultātos 

mācību gada sākumā, gan arī ikdienas mācību rezultātos; 
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 daļai izglītojamo grūtības rada mācības latviešu valodā, jo pamatskolā valodas apguve nav bijusi pietiekama; 

 ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus, īpašu uzmanību ikdienas mācību darbā pievēršam tieši STEM jomas mācību priekšmetiem; 

 atsākoties mācībām klātienē, bija mazinājusies izglītojamo motivācija un spēja koncentrēties relatīvi ilgstošam mācību procesam; 

 pedagogiem papildus uzmanība jāpievērš diferencēta mācību procesa īstenošanai, tādejādi sekmējot iespējami mērķtiecīgu darbu 

izglītojamo mācību sasniegumu un motivācijas izaugsmē,  

 vairāku gadu garumā VT īstenojām pilotprojektu izglītojamo dalīšanai nelielās grupās atbilstoši identificētajam zināšanu līmenim 

(augsts, vidējs, zems) konkrētajā mācību priekšmetā – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā, diemžēl, ierobežoto finanšu resursu 

dēļ, no šīs idejas atteicāmies, kaut gan izglītojamo mācību sekmju pozitīvā dinamika bija ievērojama, jo pedagogs izvēlējās katrai 

audzēkņu grupai atbilstoši mācību materiāla pasniegšanas ātrumu un metodes. 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

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

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

pilnveidošana. 2021./2022.mācību gadā 52 pedagogi ir apmeklējuši seminārus vai kursus, kopā iesniedzot 231 apliecību vai sertifikātu par 

iegūtajām zināšanām un kompetencēm.  

 19.tabula 

2021./2022.mācību gadā pedagogu skaits izglītības iestādē 66 

2021./2022.mācību gadā profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits izglītības iestādē 

36 

2021./2022.mācību gadā profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences 

pilnveidē 

30 

2021./2022.mācību gadā ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

2021./2022.mācību gadā pedagogu profesionālajā pilnveidē VT no valsts 

budžeta  un Eiropas sociālā fonda projektu līdzekļiem ir izlietojis  finansējumu 

12 185 eur apmērā. 
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8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

20.tabula 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Absolventi kopā – 136 

Mācības uzsākuši - 248 

1.  Elektrotehniķis- uzsāka 31, absolvēja 9; 

2.  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists- uzsāka 30, absolvēja 10. 

3.  Apkalpošana uz kuģiem - uzsāka 30, absolvēja 20; 

4.  Mašīnbūves tehniķis - uzsāka 23, absolvēja 18; 

5.  Automehāniķis - uzsāka 31, absolvēja 19; 

6.  Tūrisma informācijas konsultants - uzsāka 23, absolvēja 15; 

7.  Viesnīcu pakalpojumu speciālists - uzsāka 29, absolvēja 13; 

8.  Datorsistēmu tehniķis - uzsāka 30, absolvēja 24; 

9.  Inženierkomunikāciju tehniķis - uzsāka 10, absolvēja 8. 

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

process, diemžēl, ietekmēja izglītojamo motivāciju mācīties. 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās. 

Mācības uzsāka 16 izglītojamie kvalifikācijā -  Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG/141). 2021./2022.mācību gada sākumā 

mācības absolvēja 16 izglītojamie. 

Savukārt, ārpus formālās izglītībā apgūtās prasmes atzina un profesionālo 

kvalifikāciju ieguva: 

 "Inženiersistēmu būvtehniķis” ieguvuši 7 pieaugušie/izglītojamie. 

 "Pavārs" ieguvuši 4 pieaugušie. 
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8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 

21.tabula 

Plāni/shēmas/programmas, kas 

izmantotas profesionālās 

izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu 

pieejamība, piemēram, dienesta 

viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, 

stipendijas, vides pieejamība 

u.tml.) 

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

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

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

“Pumpurs”. 

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

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

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

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

iespēja izmantot mācību klasi, kas aprīkota ar datoriem. 

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

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

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

un mācību stundu apmeklējumam.  

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

30,00 EUR apmērā pirmajā mācību mēnesī, kā arī atlaides dzīvošanai dienesta viesnīcā. 

 


