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SAISTĪBU ATRUNA 
Šis dokuments – “Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021. – 2027. gadam. Konsolidētā versija.” – ir 
sagatavots saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes pasūtījumu. Koncepcijas dokumentu laika posmā 
no 2020. gada jūnija līdz decembrim ir izstrādājis SIA “Dynamic University”. Konsolodēto versija sagatavota 2021. gada 
februarī. 

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

Pasūtītājs: Pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” 

Izpildītājs: Dynamic University, SIA 
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SAĪSINĀJUMI 

DOKUMENTĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

AII augstākās izglītības iestāde  

ATR administratīvi teritoriālā reforma 

CE centralizētie eksāmeni 

CFLA Centrālā finanšu un llīgumu aģentūra 

DD diagnostikas darbs 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

III interešu izglītības iestāde 

IKT informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

m.g. mācību gads 

MEUR miljons eiro 

PII pirmsskolas izglītības iestāde 

PIKC profesionālās izglītības kompetences cenrs 

VII vispārējās izglītības iestāde 

VeA Ventspils Augstskola 

VDC Ventspils Digitālais centrs  

VIP Ventspils Izglītības pārvalde 

VJN Ventspils Jaunrades nams 

VMS Ventspils Mākslas skola 

VPD Ventspils pilsētas dome 

VSD Ventspils Sociālais dienests 

VSP Ventspils Sporta pārvalde 

VT Ventspils Tehnikums 

VMV Ventspils Mūzikas vidusskola 
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1. IEVADS 
1.1. Pamatojums 
Globalizācija un tehnoloģiju attīstība rosina un ietekmē pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā un ar vidi saistītos procesos. 
Nākotni raksturo nepastāvība, sarežģītība, nenoteiktība, neskaidrība (jeb t.s. VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity1), kas būtiski ietekmē izglītības attīstības tendences. Izglītības attīstības pamatnostādnēs kā Izglītības 
attīstības virsmērķis 2021. – 2027. gadam nodefinēts: Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju pielāgoties 
un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.2 Pamatnostādnēs kā izglītības politikas galvenie 
mērķi izvirzīti: 

§ Kompetenti pedagogi, akadēmiskais personāls un zinātniskais personāls; 

§ Mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošinājums; 

§ Atbalsts ikviena izaugsmei; 

§ Prasmju līdzsvarošana ar tautsaimniecības nozaru attīstību; 

§ Ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. 

Novērtējot izglītības lomu pilsētas attīstībā, ņemot vērā nacionālā līmenī izvirzītos mērķus, ir izstrādāta Ventspils 
pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021. – 2027. gadam. Koncepcija ir vidēja termiņa nozares plānošanas 
dokuments, kas nosaka mērķus, uzdevumus un rīcības izglītības nozares attīstībai Ventspils pilsētā. Koncepcija ir 
pamats pašvaldības rīcību, investīciju un citu  resursu koordinētai un mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai izglītības 
nozares attīstībai. 

Koncepcijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus un noteikt Ventspils pilsētas 
attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības izglītības nozarē. 

Koncepcijas izstrādē analizētie izglītības pakalpojumi ietver pirmsskolas izglītību, pamata un vidējo, profesionālās 
ievirzes un interešu izglītību, speciālo izglītību, profesionālo, augstāko un mūžizglītību aptverot visas izglītības pakāpes. 

1.2. Metodoloģija 
Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021. – 2027. gadam izstrādāta kombinējot dažādas pētnieciskās 
metodes un plānošanas pieejas, lai nodrošinātu daudzpusīgu esošās situācijas analīzi, iesaistīto pušu viedokļu 
pārstāvību, saskaņotību ar citiem plānošanas dokumentiem Ventspils pašvaldībā un nacionālā līmeņa politikas 
plānošanas uzstādījumiem. Svarīgākās izpētē veiktās darbības un metodoloģiskās pieejas: 

§ Dokumentu analīze – Dokumenta izstrādē ņemti vērā starptautiski, nacionāli un lokāli plānošanas dokumenti, kas 
ietekmē un veido izglītības pakalpojumu attīstību. Tāpat, ņemti vērā arī normatīvie akti, kas regulē izglītības 
pakalpojumu saņemšanu un nodrošināšanu.  

§ Sekundāro datu analīze – Esošās situācijas raksturojuma izstrādē veikta datu analīze un apkopošana dažādos 
griezumos, izmantojot gan datus no publiski pieejamiem datu avotiem, gan datus, kas iegūti pēc pieprasījuma no 
Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes. 

§ Kohortas analīzes matemātiskā modelēšana – Demogrāfiskās situācijas analīzei izmantots kohortas analīzes 
matemātiskais modelis, kas balstās uz Beijesa teorēmu un CSP datiem par laika posmu no 2011. gada (iedzīvotāju 
skaits novadā, iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra, dzimušo skaits, migrācijas saldo, dzimstības koeficienti, 
mirstības koeficienti, u.c.). 

§ Aptaujas – Dokumentā iekļauts svarīgāko atziņu kopsavilkums no SIA “Edurio” 2019. gadā veiktajām iesaistīto 
pušu aptaujām. Aptauju dati un pārskati pieejami gan Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, gan izglītības iestāžu 

                                                             

 

1 https://oecdedutoday.com/how-to-prepare-students-for-the-complexity-of-a-global-society/ 
2 Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” projekts. 
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vadītājiem. Aptaujās iekļauti gan slēgti jautājumi, kas ļauj salīdzināt rādītājus dažādās izglītības iestādēs, gan 
atvērti jautājumi, kas sniedz kvalitatīvu ieskatu izglītības jomas aktualitātēs. 

§ Intervijas – Padziļinātas, daļēji strukturētas intervijas ar Izglītības pārvaldes darbiniekiem, administrācijas 
darbiniekiem, nozares speciālistiem. 

§ Fokusa grupas – izglītības jomas pārstāvju līdzdalības aktivitāšu ietvaros organizētas fokusa grupas diskusijas ar 
pedagogiem. 

§ Izglītības iestāžu pašvērtējums un redzējums – lai nodrošinātu izglītības iestāžu vadības komandu iesaisti 
nozares attīstības izstrādē, izglītības iestādes tika aicinātas sniegt savu redzējumu šādos uzdevumos: 1) stipro/vājo 
pušu pašnovērtējums, 2) iestādes specializācijas virzieni un 3) vīzija un prioritātes.  

§ Darba grupa – dokumenta izstrādes nolūkos Izglītības pārvaldē tika izveidota darba grupa. Darba grupa 
nodrošināja operatīvu darbu plānošanu, virzību un uzraudzību, kā arī tika iesaistīta izpētē gūto atziņu sintēzē un 
validēšanā, prioritāšu noteikšanā un konceptuālo jautājumu apspriešanā. 
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2. VENTSPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS 
JOMAS LĪDZŠINĒJĀS ATTĪSTĪBAS 
IZVĒRTĒJUMS 

Lai izstrādātu nākamā plānošanas perioda dokumentu, viens no būtiskiem soļiem ir novērtēt iepriekšējā darbības 
periodā paveikto. Ventspils pilsētas izglītības attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam (turpmāk – Ventspils izglītības 
stratēģija 2015-2020) definēto prioritāšu un mērķu progresa un sasniegto rādītāju analīze ļauj saprast, vai ir sasniegti 
izvirzītie rezultāti, vai ir vērojamas novirzes no plānotā, kā arī, vai īstenotie pasākumi ir ļāvuši sasniegt iecerētos mērķus.  

2.1. Ventspils pilsētas izglītības stratēģijas 2015-2020 īstenošanas 
progresa un rezultātu izvērtējums 

Ventspils izglītības stratēģijā 2015-2020 tika formulēta izglītības nozares attīstības vīzija, virsmērķis – Ventspils – vieda 
pilsēta, kurā mācīties, studēt un iesaistīties zinātnē vēlas interesenti no visas Latvijas un ārvalstīm3 – un uz tā 
sasniegšanu vērsti mērķi septiņās jomās. Lai sasniegtu izvirzīto virsmērķi, tika izstrādāts rīcības plāns, kopumā paredzot 
47 uzdevumus un 126 pasākumus, vienlaikus definējot sešas prioritātes, kuras apvieno būtiskākos īstenojamos 
pasākumus (skat. 1. tabulu).  

1. tabula: Ventspils izglītības nozares attīstības prioritātes 2015. – 2020. gadam. 
(Avots: VIP) 
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PRIORITĀTE ❶: IZKOPT INOVATĪVU PIEEJU IZGLĪTĪBAI.  

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 
1.1.2.1. Kurzemes reģiona pedagoģiski metodiskā 

centra izveide Ventspilī un, izrietoši, 
"Nākotnes skolas" principu iedzīvināšana 
Ventspils izglītības sistēmā. 

GANDRĪZ IZPILDĪTA 
Kurzemes reģiona pedagoģiski metodiskā centra funkcijas un 
“Nākotnes skolas” principu iedzīvināšanu Ventspils izglītības 
sistēmā veic Ventspils Valsts 1. ģimnāzija.  
Lai celtu izglītības kvalitāti un  paaugstinātu pedagogu 
profesionālās kompetences, tiek realizētas trīs Rīcības 
programmas, kuru mērķis ir mācību kvalitātes uzlabošana, 
darbs ar apdāvinātiem bērniem, atbalsts pedagogu izaugsmei. 
Nav izdevies atrast pasniedzēju jauno ģeogrāfu skolai. 
Kopš 2015. gada tiek realizēta Rīcības programma 
datorprasmju apguvei. 
Tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”. 

3.2.1.1. Rīcības programmas mācīšanās kvalitātes 
uzlabošanas sistēmas pilnveide Ventspils 
pilsētas vispārizglītojošajās skolās. 

4.2.1.1. Rīcības programmas darbam ar 
apdāvinātiem Ventspils pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 
īstenošana. 

4.2.1.4. Iespēju nodrošināšana vispārizglītojošo 
skolu izglītojamiem apmeklēt jauno ķīmiķu, 
fiziķu, ģeogrāfu un biologu skolas. 

PRIORITĀTE ❷: SEKMĒT BĒRNU UN JAUNIEŠU VESELĪGU DZĪVESVEIDU. 

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 
4.2.3.1. Izglītības programmu izstrādāšana un 

palīdzības sniegšana, lai veicinātu bērnu 
iesaistīšanos vasaras sporta nometnēs. 

GANDRĪZ IZPILDĪTA 
Sporta skolu programmās ir iekļautas nodarbības, lai veicinātu 
bērnu iesaistīšanos vasaras sporta nodarbībās, tiek nodrošināts 
atbalsts jauniešu iesaistīšanai interešu izglītības nodarbībās, 
tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai popularizētu sporta aktivitātes 
bērnu un jauniešu vidū. 

4.2.3.2. Atbalstīt bērnu un jauniešu iesaistīšanu 
interešu izglītības nodarbībās, tajā skaitā 
sporta jomā. 

4.2.3.4. Sporta aktivitāšu un sporta izglītības 
programmu popularizēšana starp bērniem 
un jauniešiem. 
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PRIORITĀTE ❸: STIPRINĀT VENTSPILS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLU. 

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 
1.2.1.1. Ventspils pilsētas izglītības attīstības 

stratēģijas ietvaros izstrādāto Ventspils 
izglītības iestāžu attīstības scenāriju 
īstenošana. 

GANDRĪZ IZPILDĪTA 
Ir īstenoti Ventspils izglītības stratēģijā 2015-2020 izstrādātie 
izglītības iestāžu attīstības scenāriji, daļēji izpildīts pasākums, 
kas saistīts ar izglītības iestāžu ēku noslogojuma optimizāciju, 
izpildīts pasākums par vidusskolu specializāciju definēšanu un 
notiek darbs pie citu izglītības iestāžu specializāciju 
definēšanas.  
Ir piesasitīti pedagogi, kas pasniedz STEM priekšmetus, kā arī 
nodrošināti pašvaldības dzīvokļi un metodiskā dienesta 
programma. 

3.1.2.1. Jaunu un talantīgu STEM skolotāju 
piesaiste vispārējās izglītības iestādēm, 
sniedzot viņiem atbalstu veiksmīgai 
integrācijai (pārcelšanās, mājokļa 
jautājumos, mentorings). 

1.2.1.2. Izglītības iestāžu ēku noslogojuma 
optimizācijas iespēju koncepcijas izstrāde. 

1.2.1.3. Vispārizglītojošo skolu specializācijas 
definēšana sadarbībā ar iestāžu vadītājiem 
ar mērķi nodrošināt iespēju katrai iestādei 
darboties savā nišā un strādāt ar savas 
mērķa grupas izglītojamiem. 

PRIORITĀTE ❹: SASAISTĪT PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU AR VENTSPILS UN KURZEMES TAUTSAIMNIECĪBĀM. 

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 
5.2.1.1. Jaunu izglītības programmu, modulāro 

apmācību, kā arī DVB apmācību un 
nodarbību izveide vai esošo papildināšana 
PIKC “Ventspils Tehnikums”. 

PILNĪBĀ IZPILDĪTA 
Ir pilnveidotas profesionālās izglītības programmas un veikti 
materiāltehniskās bāzes uzlabojumi, lai nodrošinātu mūsdienīgu 
mācību procesu. 

5.2.1.2. Jau esošo ar IKT saistīto programmu 
(elektronika, mehatronika), t.sk. 
infrastruktūras, turpmāka attīstība ar mērķi 
nodrošināt nepieciešamo absolventu skaitu 
no PIKC “Ventspils Tehnikums”. 

5.2.3.1. Profesijas izvēles un profilējošo 
vispārizglītojošo priekšmetu zināšanu 
diagnostikas izveidošana PIKC "Ventspils 
Tehnikumā”. 

PRIORITĀTE ❺: CELT AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES STARPTAUTISKO KONKURĒTSPĒJU. 

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 

6.1.1.1. Talantīga vietējā un ārvalstu personāla 
piesaiste VeA IKT studiju un citām 
programmām. 

PILNĪBĀ IZPILDĪTA 
Tiek nodrošināta augstākās izglītības pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide, piesaistot ārvalstu docētājus, attīstīta 
zinātniskā personāla kapacitāte, piešķirot mērķdotācijas 
studijām doktorantūrā, tiek piešķirtas piemaksas par 
zinātniskiem rezultātiem, nodrošinājums ar dzīvojamo platību, 
studentu iesaiste zinātnisko pētījumu veikšanā, kā arī notiek 
VeA studiju un zinātniskās infrastruktūras modernizācija. 

6.1.2.1. Zinātnes kompetences paaugstināšana, 
atbalstot cilvēkresursu attīstību. 

6.2.3.1. Plašāka pasniedzēju un studentu 
iesaistīšanās zinātnisko pētījumu un 
zinātnisko darbu izstrādē studiju 
programmu ietvaros. 

6.3.1.1. Ventspils Augstskolas infrastruktūras 
modernizācija. 
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Ventspils izglītības telpas speciālisti starp vērtīgākajām iniciatīvām, kuras izdevies īstenot iepriekšējā plānošanas 
periodā, norāda: 

• skolu tīkla optimizācija (Ventspils vakara vidusskolas likvidēšana, PII “Zīlīte”, Ventspils 3. vidusskolas 
reorganizēšana); 

• vairāku izglītības iestāžu vadības maiņa (nomainījušies aptuveni 30% skolu vadītāju); 
• visu piecgadīgo pirmsskolas bērnu identificēšana, kas iepriekš bija problēma.  

Analizējot septiņu definēto apakšmērķu izpildi, secināms, ka visus uzdevumus ir izdevies īstenot pirmsskolas 
izglītības jomā, labi rezultāti ir arī interešu un profesionālās ievirzes izglītībā (viens daļēji īstenots pasākums) un 
augstākās izglītības un zinātnes apakšmērķa (daļēji īstenots pasākums, kas saistīts ar papildu dzīvojamo telpu 
nodrošināšanu studentiem) ieviešanā. Attiecībā uz nozares pārvaldību un attīstību – nav īstenots pētījums par 
Kurzemes novada skolēnu potenciālo mācību mobilitāti. Līdzīgs daļēji īstenoto un neīstenoto pasākumu skaits ir 
identificējams pamata un vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un mūžizglītības apakšmērķu sasniegšanā. 
Pamatizglītības un vispārējās izglītības jomā nav izdevies ieviest plānu piesaistīt (jeb reemigrēt) jaunos 
ventspilniekus, kuri ieguvuši pedagoga izglītību, izveidot harmoniskās attīstības grupas skolās, kā arī izveidot 
skolēnu – mentoru dienestu pilsētā. Daļēji īstenoti četri pasākumi, kas saistīti ar metodoloģijas izstrādi un 
iedzīvināšanu mācību sasniegumu mērīšanai pilsētā, starppriekšmetu saites stiprināšanai, digitālo aģentu ieviešanu 
skolās un rīcības plānu romu bērnu integrācijai. Profesionālās izglītības jomā nav izdevies paplašināt sporta 
programmu piedāvājumu (t.sk. iegādāties papildu aprīkojumu) un renovēt sporta zāli PIKC “Ventspils Tehnikums”. 
Mūžizglītības un neformālās izglītības jomā nav īstenots projekts par inovatīvām IKT apmācībām un nav izdevies 
uzlabot Ventspils Jauniešu mājas infrastruktūru. Par daļēji īstenotu uzskatāms pasākums, kas ir norādīts pie diviem 
apakšmērķiem (gan nozares pārvaldība, gan mūžizglītība), proti, visaptverošs dokuments, kas apkopo mūžizglītības 
programmu piedāvājumu.      

Kā aizvien aktuālus izaicinājumus izglītības jomas speciālisti min arī pedagogu novecošanos un profesionālās 
kapacitātes trūkumu, kā arī nepietiekamus ieguldījumus izglītības infrastruktūrā (pēc VIP veiktajiem aprēķiniem 
nepieciešamie ieguldījumi ir 17 – 18 MEUR apmērā). 

2.2. Izglītības kvalitātes un pakalpojumu pieejamības izvērtējuma 
modelis 

Izglītība ir mūsdienu sabiedrības sociokultūras transformācijas procesa neiztrūkstoša sastāvdaļa. Lai izglītības sistēma, 
kura allaž centusies savā virzībā apsteigt sabiedrību attīstībā, sasniegtu savus mērķus, tai jāseko pārmaiņām 
tehnoloģijās un jāspēj orientēties pieaugošā informācijas apjomā. 

PRIORITĀTE ❻: IEDZĪVINĀT IZPRATNI PAR MŪŽIZGLĪTĪBU KĀ VĒRTĪBU VISAS DZĪVES GARUMĀ. 

KODS PASĀKUMS PRIORITĀTES IZPILDE 
7.2.1.1. Inovāciju attīstība arodapmācībā, lai 

attīstītu PIKC “Ventspils Tehnikums” 
sniegtos pakalpojumus un paplašinātu 
mūžizglītības pasākumu klāstu pilsētā, 
piesaistot arvien lielāku audzēkņu skaitu. 

GANDRĪZ IZPILDĪTA 
Tiek īstenoti neformālās izglītības pasākumi darba tirgum 
nepieciešamo prasmju apgūšanai, PIKC “Ventspils Tehnikums” 
tiek piesaistīti jauni audzēkņi, sadarbībā ar Ventspils Digitālo 
centru notiek pasākumi IKT, dabaszinību un STEM tematikā. 
Tiek īstenota “skolēnu uzņēmumu” programma. 
Stratēģijas izveide visaptverošam mūžizglītības pasākumu 
kopumam ir uzskatāma par daļēji izpildītu. 

7.2.1.2. Stratēģijas izveide pasākumu kopumam 
(izglītojošie semināri, reklāmas kampaņas, 
finansiālā stimulēšana u.c.), lai nodrošinātu 
pieprasījumu veicinošu mūžizglītības 
piedāvājumu. 

7.2.2.5. Ar IKT, tehnoloģijām, dabaszinībām un 
STEM mācību priekšmetiem saistītu 
pasākumu un konkursu īstenošana, 
iekļaujot šīs aktivitātes arī starp Kurzemes 
reģiona pedagoģiski metodiskā centra 
pasākumiem. 

7.2.2.6. "Skolēnu uzņēmumu” izveidošanas un 
darbības atbalstīšana (piemēram, 
nodrošinot mentoringu un koučingu), īpaši 
akcentējot maksimālu inovāciju un 
tehnoloģiju izmantošanu. 
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Izglītības sistēmas mērķis primāri ir kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ikvienam izglītojamajam, taču izglītības 
kvalitātes mērīšanai un sniegto pakalpojumu pieejamības un efektivitātes analīzei ir būtiski izvirzīt kritērijus, kuri visām 
iesaistītajām pusēm ir saprotami, kuru izpildei ir pieejami dati un kuri kopumā ir jēgpilni. Kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanai būtisks priekšnosacījums ir skaidri izglītības iestāžu darbību regulējoši kritēriji. 

Izglītības kvalitātes uzraudzības ietvara identificēšanai un no tā izrietošo indikatoru definēšanai, ir nepieciešams 
aprakstīt izglītības kvalitātes strukturālo modeli (skat. 1.attēlu). Balstoties uz izglītības novērtēšanas un kvalitātes 
nodrošināšanas strukturālo modeli, ir iespējams definēt kvalitātes indikatorus, kas visefektīvāk raksturo individuālo 
izglītības iestāžu darbu. Šādi indikatori ir iedalāmi trīs kategorijās un tas tiek uzskatīts par skaidrāko analītisko modeli 
izglītības kvalitātes vērtēšanā4: 

• Ieguldījuma indikatori – finansējums uz vienu studējošo, izglītības iestāžu piepildījums, izglītojamo skaita 
attiecība pret atblasta personālu, kā arī izglītojamo skaita tendences. 

• Procesa indikatori – atskaitīto izglītojamo skaits un īpatsvars, pedagogu tālākizglītība un kompetences 
celšana. 

• Iznākuma/rezultāta indikatori – abiturientu skaits ar īpašām vajadzībām, izglītojamo sasniegumi un kārtotāju 
skaits valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, iestāžu akreditācijas rezultāti, sabiedrības un 
iesaistīto pušu apmierinātība ar izglītības piedāvājumu un pārvaldību, kā arī augstākās izglītības 
internacionalizācija.  

Raksturotā rādītāju kopa var tikt izmantota gan esošās situācijas izvērtēšanai, gan arī turpmākam izglītības kvalitātes 
monitoringam. Monitorējot izglītības kvalitāti ilgtermiņā, ir būtiski ņemt vērā to, ka izglītības sistēmai ir jāveidojas 
saskaņā ar Ventspils attīstības mērķiem un jādarbojas kā atbalstam pilsētas attīstībai. Ņemot vērā minēto, ne visiem 
indikatoriem ir jābūt ar vienlīdz lielu svaru, katra indikatora īpatsvars ir regulāri jāpārskata, lai tie būtu ciešā sasaistē ar 
Ventspils attīstības prioritātēm. 

1. attēls: Izglītības novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas struktūralais modelis. 
(Avots: Cūgas Kantons) 

Veidojot izglītības nozares un izglītības iestāžu izvērtējumu koncepcijas izstrādes procesā, tika analizētas vairākas 
izglītības diskursa komponentes: pakalpojumu kvalitātes analīze, iesaistīto pušu viedokļu izzināšana, cilvēkresursu 
raksturojums, infrastruktūras raksturojums, nodrošinātās atbalsta funkcijas, finanšu resursu analīze un vadības 
kvalitātes vērtēšana. Tika veikts pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) un vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk– 
VII) vispārējs esošās situācijas raksturojums pēc noteiktiem darbību raksturojošiem indikatoriem. Izglītības iestāžu 
kvantitatīvo rādītāju profili – pdf faili pielikumā.  

                                                             

 

4 Scheerens, J. Process Indicators of School Functioning: A Selection Based on The Research Literature on School Effectiveness. 
In: Studies in Educational Evaluation. Vol. 17, 1991. p. 373. Pieejams tiešsaistē: 
https://ris.utwente.nl/ws/files/6709851/Scheerens91process.pdf  
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gadus veci bērni): laika posmā līdz 2030. gadam šāda vecuma bērnu skaits saruktu par aptuveni 420. 13-15 gadus 
vecu bērnu (aptuveni atbilst 7.-9. klašu izglītojamiem) skaits samazinātos par aptuveni 90. Pieprasījums pēc vidējās 
izglītības iestādēm turpmākos 10 gadus īpaši nemainītos taču ap 2029. gadu tas sāktu sarukt (skat. 3.attēlu). 

3. VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS APSKATS  
Ventspils pilsētas izglītības jomas pārvaldību primāri nodrošina Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde. Kopš 2011. gada 
Ventspilī noris īpaši mērķtiecīgs darbs pie izglītības kvalitātes paaugstināšanas, kas ietver mācību vides un procesa 
kvalitātes uzlabošanu, tostarp, pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, lai sekmētu katra bērna attīstību. 
Mērķtiecīgai izglītības kvalitātes uzlabošanai Ventspilī tiek īstenotas Rīcības programmas. 

Lai atklātu un atbalstītu Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo talantus, 
veicinātu viņu individuālo prasmju un kreatīvo, inovatīvo spēju attīstību, veidotu radošu nodarbību vidi, npodrošinātu 
mācību materiālus un attīstošas spēles, pilnveidotu pedagogu profesionālo sagatavotību, tiek īstenota Rīcības 
programma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem.  

Lai veicinātu Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo zināšanas prasmes, attieksmes 
jēgpilnā tehnoloģiju izmantošanā, kā arī, lai sekmētu interesi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un 
studijām tehnoloģiju jomā, tiek īstenota Rīcības programma datorprasmju apguvei.  Programma paredz atbalstu arī 
pedagogiem, ieviešot jaunas mācību metodes un digitālos mācību līdzekļus. 2019./2020. m.g. programmā iesaistījās 
950 audzēkņi.  

Lai ilgtermiņā nodrošinātu produktīvu, efektīvu, jēgpilnu pedagoga darbu un veicinātu mācīšanas kvalitātes uzlabošanu, 
tiek īstenota Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas pilnveidei, apakšprogramma 
“Kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalsts un monitorings”.  

Nozīmīgu lomu Ventspils izglītības telpā ieņem Ventspils Jauniešu māja, kas nodrošina atbalstu dažāda veida 
jauniešu iniciatīvām, piedāvājot telpas, tehniskos resursus un konsultatīvo atblastu.  

3.1. Izglītības pakalpojumu pieejamība un nodrošinājums 
Ventspils pilsētā 2020./2021. m.g. darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes un 9 vispārizglītojošās izglītības iestādes 
(1 ģimnāzija, 4 vidusskolas, 3 pamatskolas un 1 sākumskola). Kopējais izglītojamo skaits Ventspils PII 2020./2021. m.g. 
bija 1702, savukārt VII – 4050 izglītojamie. 
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2. tabula: Vispārējās izglītības iestādes un izglītojamo skaits Ventspilī 2019./2020. un 2020./2021. m.g. 
(Avots: VIP) 

PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES 

IZGLĪTOJAMO SKAITS VISPĀRĒJĀS  
IZGLĪTĪBAS  
IESTĀDES 

IZGLĪTOJAMO SKAITS 

2019./2020. 2020./2021. 2019./2020. 2020./2021. 

1 2 3 4 5 6 
PIRMSSKOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 

PII “Bitīte” 176 172 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 415 416 

PII “Eglīte” 206 199 VIDUSSKOLAS 

PII “Margrietiņa” 203 177 Ventspils 2. vidusskola 488 493 

PII “Pasaka” 194 175 Ventspils 3. vidusskola 327 310 

PII “Rūķītis” 221 218 Ventspils 4. vidusskola 710 693 

PII “Saulīte” 199 191 Ventspils 6. vidusskola 663 639 

PII “Varavīksne” 191 182 PAMATSKOLAS 

PII “Vāverīte” 211 213 Ventspils Pārventas psk. 319 329 

PII “Zvaigznīte” 208 175 Ventspils 1. pamatskola 442 466 

Obligātajā izglītības vecumā esošie bērni (5-6 g.) 
sastāda ievērojamu daļu (vidēji 64%) no 

izglītojamo kopējā skaita. 

Ventspils 2. pamatskola 365 387 

SĀKUMSKOLA 

Ventspils Centra sākumskola 319 317 

KOPĀ 1809 1702 KOPĀ 4048 4050 

2,3% pirmsskolas vecuma izglītojamie apmeklē citu pašvaldību PII, savukārt,  
4% skolas vecuma Ventspilī deklarēto izglītojamo apmeklē citu pašvaldību VII. 

Lai pilnveidotu resursus un sniegtu atbalstu darbā ar dažādību, VIP nodrošina izglītības iestādēm iespēju darboties 
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektos, piemēram, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes, nodrošinot pedagoģisko un 
atbalsta personālu, ieviešot jaunas mācību formas individuālās pieejas attīstībai mācību satura apguvē un ārpusstundu 
pasākumu veidā. Tostarp, tiek nodrošināts pedagoga palīgs, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs darbam ar 
izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai speciālas vajadzības. Vienlaikus projektos tiek piedāvāta pedagogu un 
atbalsta personāla (psihologu, speciālās izglītības pedagogu, logopēdu) profesionālās kompetences pilnveide 
iekļaujošās izglītības īstenošanai – gan diagnostikas rīku apguvei, gan arī darbam klasē ar dažādiem izglītojamajiem, 
veicinot iekļaujošu izglītību. 

Detalizētu izglītības pakalpojumu pieejamības un nodrošinājuma raksturojums skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 
4.1.nodaļā. 

 

 

73% izglītojamie ar speciālām vajadzībām mācās pēc speciālās izglītības programmas, no tiem 43% integratīvā 
vidē un 57% iekļaujošā vidē. 27% no kopējā izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaita speciālās vajadzības ir 
identificētas, tomēr viņi mācās pēc vispārējās izglītības programmas. Atsevišķas speciālās izglītības klases 
(integratīvā vide) tiek nodrošinātas vienā no deviņām VII un piecās no deviņām PII.  

 

Ņemot vērā reģionālo kontekstu, Ventspils izglītības telpā īpaša uzmanība tiek pievērsta romu tautības 
izglītojamo integrācijai izglītības iestādēs. Kā nozīmīgs resurss darbā ar romu tautības izglītojamajiem un 

viņu ģimenēm, ar Ventspils Domes atbalstu darbojas Romu mediators. 

Iekļaujoša izglītība 2020. gada 1. septembris: 
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3.2. Izglītojamo sasniegumi 
Izglītojamo sasniegumi gan 12. klases centralizētajos eksāmenos (turpmāk – CE), gan pamatskolu valsts pārbaudes 
darbos ir līdzīgi valsts vidējiem rezultātiem, pēdējo piecu gadu laikā izglītojamo sasniegumu tendences ir stabilas (skat. 
2. un 3.attēlus). 

2. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums (matemātika, angļu valoda, latviešu valoda)  
12.klases centralizētajos eksāmenos 2019./2020.m.g. 

(Avots: VISC) 

Salīdzinot ar valsts ģimnāziju vidējiem rādītājiem, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai ir nedaudz zemāki rezultāti 12. klases 
CE matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā. Vienlaikus Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā ir salīdzinoši augsts 
izglītojamo skaits, kuri kārto CE bioloģijā un ievērojami augstāki rezultāti, kā valsts ģimnāzijās vidēji. 

PIKC Ventspils Muzikas vidusskolai (turpmāk – VMV) ir salīdzinoši augsti CE rezultāti visos mācību priekšmetos, 
izņemot matemātiku; atsevišķos mācību priekšmetos (angļu valoda, latviešu valoda) ir sasniegts valsts ģimnāziju 
vidējais līmenis. PIKC Ventspils Tehnikuma (turpmāk – VT) CE rezultāti ir līdzvērtīgi Latvijas profesionālo izglītības 
iestāžu vidējiem rādītājiem. Gan profesionālās izglītības iestādēm kopumā, gan VT ir zemi CE rezultāti matemātikā. No 
neobligātajiem CE nozīmīgs eksāmenu kārtotāju skaits gan VMV, gan VT ir mācību priekšmetā Vēsture. VMV rezultāti 
pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši ievērojami augstāki, kā valstī vidēji, bet VT rezultāti ir līdzvērtīgi profesionālo izglītības 
iestāžu rezultātiem valstī vidējiVII ir zems to izglītojamo skaits, kuri kārto izvēles CE, t.sk. dabas zinātnēs, bet tas per 
se neliecina par vājiem izglītojamo sasniegumiem dažādos mācību priekšmetos. 

Analizējot CE eksāmenus ir daži izņēmumi: 1) Ventspils 2. vidusskolā rezultāti matemātikā pārsniedz valsts ģimnāziju 
vidējo līmeni;  2) Ventspils 4. vidusskolā rezultāti angļu valodā un latviešu valodā pārsniedz Latvijas vidusskolu vidējo 
līmeni; 3) Ventspils 3. vidusskolā ir zemāki sasniegumi, nekā citās pilsētas izglītības iestādēs un Latvijas vidusskolās 
vidēji. 

52.8%

40.2%
57.7%

41.8%

54.8%
54.8%

47.3%
61.5%

51.4%

71.3%
70.8%

VALSTĪ VIDĒJI

PROF., MĀKSLAS SKOLAS VID.
Ventspils Mūzikas Vidusskola

Ventspils Tehnikums

VIDUSSKOLAS VID.
Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 4. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola

VALSTS ĢIMNĀZIJAS VID.
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
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3. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums (matemātika, angļu valoda, latviešu valoda, vēsture)  
9.klases valsts pārbaudes darbos 2018./2019.m.g. 

(Avots: VISC) 

Ventspils VII 6. klašu vidējie rezultāti diagnostikas darbos (turpmāk – DD) kopumā ir virs vidējā rezultāta valstī, 
izņēmums ir Ventspils Pārventas pamatskola (skat. 4.attēlu). 

4. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums (matemātika, latviešu valoda, dabaszinības)  
6.klases diagnostikas darbos 2019./2020.m.g. 

 (Avots: VISC) 

Ventspils VII sniegums 6.klases DD mazākumtautību izglītības programmās ir ar zemāku sniegumu nekā vidēji valstī. 

5. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums m.t.i.p. 6. klases diagnostikas darbos 2019./2020.m.g. 
(Avots: VISC) 

 

Ventspils VII vidējie rezultāti 3. klases DD (matemātika, latviešu valoda)  ir virs valstī vidējā, izņēmums ir Ventspils 
Pārventas pamatskola un Ventspils 2. vidusskola. Salīdzinoši augstākus rezultātus uzrāda Ventspils Centra sākumskola 
(skat. 6. attēlu). 

60.8%

62.7%
65.3%

60.8%
70.4%

70.1%
61.5%

69.2%
55.0%

Valstī vidēji

Ventspils 1. pamatskola
Ventspils 2. pamatskola
Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 4. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola

Ventspils Centra sākumskola
Ventspils Pārventas pamatskola 

66.3%

65.3%
66.3%

61.3%

Valstī vidēji

Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola

63.3%

61.7%
60.5%
60.7%

66.2%

62.2%
67.1%

54.9%
66.4%

57.3%

74.3%
74.3%

VALSTĪ VIDĒJI

PAMATSKOLAS VID.
Ventspils 1. pamatskola
Ventspils 2. pamatskola

Ventspils Pārventas pamatskola

VIDUSSKOLAS VID.
Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 4. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola

VALSTS ĢIMNĀZIJAS VID.
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
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6. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums (matemātika, latviešu valoda)  
3.klases diagnostikas darbos 2019./2020.m.g. 

 Avots: VISC) 

 

Ventspils VII 3. klases sniegums DD mazākumtautību izglītības programmās ir ar augstāku sniegumu nekā vidēji valstī, 
izņēmums ir Ventspils 6. vidusskola, kas uzrāda zemākus rezultātus (skat. 7. attēlu). 

7. attēls: Izglītojamo vidējais sniegums m.t.i.p. 3. klases diagnostikas darbos 2019./2020.m.g. 
(Avots: VISC) 

 

Izglītības iestādes ir veikušas izglītojamo snieguma analīzi un izstrādājušas rīcības plānu vājo sniegumu uzlabošanai, 
plānota atkārtota diagnostika pilsētas diagnostikas darbos, nodrošinot izglītības kvalitātes monitoringu. 

Skolēnu sasniegumi valsts, atklātās un Kurzemes reģiona olimpiādēs gadu no gada ir mainīgi, tāpēc neiezīmē skaidru 
tendenci. 2019. gadā 33 pedagogiem un 60 audzēkņiem svinīgi tika pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda 
apliecības un naudas balvas. Apbalvoto vidū bija starptautisko un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu 
ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto 
vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā.  

Detalīzētu izglītojamo sasniegumu analīzi skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 4.1. apakšnodaļā. 

3.3. Cilvēkresursu nodrošinājums 
8. attēls: Cilvēkresursu nodrošinājums būtiskākie rādītāji 2020./2021.m.g. (pedagogu skaits, vecuma struktūra, 

noturība, atbalsta personāls. 
(Avots: VIP) 

 

Ventspils PII un VII uzsākot 2020./2021. m.g. strādā 593 pedagogi, no kuriem 217 PII, bet 376 – VII, darbojās 15 mācību 
jomu koordinatori. Pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogu vecumu struktūra ir relatīvi vienlīdzīga, proti, katrai vecuma 

68.4%

71.8%
71.2%

63.7%
70.0%

73.4%
73.8%

82.9%
61.0%

Valstī vidēji

Ventspils 1. pamatskola
Ventspils 2. pamatskola
Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 4. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola

Ventspils Centra sākumskola
Ventspils Pārventas pamatskola 

71.8%

77.7%
74.1%

63.9%

Valstī vidēji

Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola
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grupai ir līdzīga proporcija, kas norāda uz pedagogu pastāvīgu nomaiņu. Vienlaikus jānorāda, ka ir zems pedagogu 
īpatsvars vecumā līdz 30 gadiem, kas ilgtermiņā var kavēt pedagogu atjaunošanos. Skolās, savukārt, lielākā daļa 
pedagogu ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kas rada riskus nodrošināt laicīgu skolotāju paaudzes atjaunošanos. 
Pedagogu noturības tendence izglītības iestādēs (gan PII, gan VII) ir pozitīva – vairāk nekā puse pedagogu savās 
iestādēs strādā desmit un vairāk gadus. Pedagogu likmes gan PII, gan VII vidēji ir virs 80%. 

Vērtējot atbalsta personāla skaitu pēc amata vienību skaita, skaidri iezīmējas, ka visbiežāk piesaistītais atbalsta 
personāls ir pedagogu palīgi VII un logopēdi PII (skat. 3. tabulu). Jāatzīmē, ka PII Ventspilī nav pieejami izglītības 
psihologi un pedagogu palīgi. PII katrā grupā strādā arī skolotāja palīgi (auklītes), 1,5-3 gadus vecu bārnu grupās – 2 
auklītes. 

3. tabula: Atbalsta personāla amati un to vienību skaits PII un VII Ventspilī uz 14.10.2020.   
(Avots: VIP) 

Izglītības 
iestāde 

Bibliotekārs 
skaits, 

(slodze) 

Izglītības 
psihologs 

skaits, 
(slodze) 

Pedagoga 
palīgs 
skaits, 

(slodze) 

Skolotājs 
logopēds 

skaits, 
(slodze) 

Speciālās 
izglītības 
skolotājs 

skaits, 
(slodze) 

Sociālais 
pedagogs 

skaits, 
(slodze) 

Kopā 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PII - - - 25 7 4 36 

VII 11 8 16 10 10 7 61 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PASĀKUMI 

Lai nodrošinātu augsti kvalificētu, kompetentu un uz izcilību orientētu pedagoģisko personālu, tiek sniegtas iespējas 
pedagogu profesionālajai pilnveidei. 

Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence 
kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, tiek veidoti atbalsta mehānismi 
pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai. 

Ventspils pilsētas PII vidū aktīvākās pedagogu profesionālās pilnveides jomā 2017. – 2020. gadā bija PII “Eglīte” un PII 
“Zvaigznīte”, savukārt PII “Saulīte” un PII “Margrietiņa” pedagogus profesionālās pilnveides pasākumos iesaistīja 
mazāk. Vērtējot Ventspils VII pedagogu iesaisti profesionālās pilnveides pasākumos laika posmā no 2017. līdz 2020. 
gadam, iezīmējas izteiktas atšķirības gan apmeklēto programmu un stundu, gan profesionālās pilnveides pasākumos 
iesaistīto pedagogu skaita ziņā. Trīs mācību gadu laikā vidējais rādītājs VII ir 36,7 stundas gadā uz vienu pedagogu. 
Ventspils 4. vidusskola vidējais profesionālās pilnveides stundu skaits uz pedagogu ir visaugtākais, proti, 47,3 stundas 
jeb par 29% vairāk nekā vidēji VII, bet pārējās izglītības iestādēs ir līdzīgi rezultāti. 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ventspils digitālo centru regulāri organizē pedagogu digitālo 
prasmju pilnveidi. Veidojot kursu programmu, tiek apzinātas pedagogu vajadzības un aktualitātes mācību saturā.  

Lai paaugstinātu Ventspils pilsētas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci iekļaujošas izglītības 
jautājumos, tiek īstenoti vairāki pasākumi:  

§ sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļu nodrošināti 72 h kursi “Speciālā izglītība (izglītojamie 
ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)”; 

§ nodrošināti 36 h kursi speciālajā izglītībā par pedagoģiskās darbības aktualitātēm iekļaujošā izglītībā;  
§ nodrošinātas apmācības izglītības iestāžu atbalsta komandām;  
§ nodrošināti profesionālās pilnveides 12 h kursi ikvienam pedagogiem par izglītojamo speciālajām vajadzībām; 
§ izstrādāts pasākumu plāns darbam ar  Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 2021. - 

2023. gadam iekļaujošajā izglītībā, kas ietver datu analīzi, pedagogu profesionālo pilnveidi, aktivitātes un 
projektus, sadarbību ar izglītojamo vecākiem un citām institūcijām, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu.  

Lai veicinātu kompetenču pieejas ieviešanu, vienotu izpratni par pieejas maiņu izglītībā un pārmaiņu vadību, Ventspils 
1. pamatskola un Ventspils 4. vidusskola laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam piedalījās pilotskolu projektā 
Skola2030, kas palīdz Ventspils izglītības telpā nodrošināt pieredzes pārnesi, metodisko atbalstu un profesionālās 
pilnveides iespējas kompetenču pieejas ieviešanā izglītības iestādēs. 

VADĪBAS DARBA NOVĒRTĒJUMS 

Lai nodrošinātu Ventspils pilsētas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu un sekmētu izglītības 
kvalitāti izglītības iestādēs, VIP organizē vadītāju novērtēšanu. Izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā tiek ņemti vērā 
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spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka vadītāja vērtēšanas kritērijus, kā arī pašvaldības papildu izvirzītie kritēriji. 
Novērtēšanas mērķis ir veicināt vadītāju darba kvalitāti, izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Vadītāju 
profesionālās darbības novērēšana tiek veikta ne retāk kā reizi divos gados. Vērtēšanā ir iekļauti šādi kritēriji: 

• mērķu un uzdevumu izpilde,  
• amata pienākumu izpilde,  
• kompetences,  
• profesionālās zināšanas un prasmes, 
• vispārējās zināšanas un prasmes.  

Saskaņā ar vērtējumu, PII vadītāju stiprā puse ir spēja izglītības iestādēs veidot estētisku un labiekārtotu vidi un 
uzturēt aktīvu komunikāciju un atgriezenisko saiti ar audzēkņu vecākiem. Zemākais vidējais vērtējums PII 
vadītājiem ir vispārējo zināšanu un prasmju sadaļā, kas norāda uz nepieciešamību ne tikai profesionāli pilnveidoties, 
bet arī sekot līdzi personīgajai izaugsmei jomās, kas nav tieši saistītas ar pedagoģiju un vadīšanu. PII vadītāji tiek 
aicināti aktīvāk iesaistīt izglītības iestādes dažādos projektos un izmantot vairāk netradicionālu mācību metožu, lai 
papildinātu izglītības vadlīniju izpildi, piemēram, PII “Varavīksne” ir iesaistījusies ekoskolu kustībā. 

Ventspils VII vadītāju stiprā puse kopumā ir spēja veidot spēcīgas skolu tradīcijas un labvēlīgu vidi, tā ilgtermiņā 
veidojot labu skolu reputāciju. Kaut arī profesionālās zināšanas un prasmes kopumā tiek vērtētas augstu, atsevišķos 
gadījumos tiek norādīts, ka vadītājiem ir nepieciešams uzlabot svešvalodu un IKT prasmes, lai nodrošinātu aktīvāku 
pieredzes apmaiņu ar ārvalstu skolām un projektu partneriem, kā arī raitāk ieviestu dažādus informācijas tehnoloģiju 
risinājumus izglītības iestādēs.  

Apkopojot Ventspils pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju viedokli par nepieciešamajiem atbalsta 
mehānismiem izglītības iestāžu attīstībai secināms, ka dominē atbalsts vadītāja prasmju attīstīšanai un 
konsultēšana par izmaiņām ar izglītības jomu saistītajos normatīvajos aktos. Ņemot vērā, ka kopējais izglītības 
iestāžu labiekārtojuma līmenis pilsētā ir vērtējams kā labs, vadītāji lielākoties izteikuši specifiskas materiālā atbalsta 
vēlmes. Izglītības iestāžu vadītāji savstarpējo sadarbību pilsētas līmenī un sadarbību ar VIP vērtē pozitīvi. 
Izglītības satura attīstības jomā kompetenču pieejā balstīta izglītība tiek atzīta par izaicinājumu, tāpēc izglītības 
iestāžu vadītāji ir izteikuši bažas par pedagogu laicīgu sagatavošanu un pieredzes pārņemšanu no citām izglītības 
iestādēm. Vadītāji uzskata, ka nepieciešams mērķtiecīgi attīstīt metodisko darbu un savstarpējo mācīšanos no 
kolēģiem. Izglītības iestāžu vadītāji kā būtisku izceļ arī komunikācijas jautājumu, kā izaicinājumu norādot 
atgriezeniskās saites nodrošināšanai nepieciešamo resursu ne tikai ar datu vākšanā, bet arī individuālas 
komunikācijas uzturēšanā ar izglītojamo vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem.  

Ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības 
procesu vadīšanā, kā arī lai palīdzētu sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē, VIP īsteno profesionālās 
pilnveides programmu “Vadītāju izaugsmes programma” (VIP akadēmija). Programmas ietvaros tiek piedāvātas 
lekcijas, praktiskas nodarbības, profesionālās pieredzes grupas, līderu sarunas un pieredzes apmaiņas braucieni. 
Minētā programma lielā mērā sasaucas ar iestāžu vadītāju minētajiem izaicinājumiem un nepieciešamajiem atbalsta 
mehānismiem, tāpēc tai ir potenciāls mazināt vismaz daļu no akutālajām problēmām vai sarežģījumiem.  

Detalizētu cilvēkresursu nodrošinājuma situācijas raksturojumu skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 4.3 apakšnodaļā. 

3.4. Izglītības iestāžu infrastruktūra un IKT nodrošinājums 
VIP pārraudzībā ir 21 izglītības iestāde (deviņas vispārizglītojošās, deviņas pirmsskolas un trīs interešu izglītības 
iestādes), kam veikts infrastruktūras, materiāltehniskā un IKT nodrošinājuma izvērtējums, kā arī izveidoti plāni 
infrastruktūras un nodrošinājuma uzlabošanai un atjaunošanai. Visām izglītības iestādēm 2016. – 2019. gadā veikti ēku 
tehniskā nolietojuma apsekojumi. Ventspils izglītības iestāžu kopējā infrastruktūra ir apmierinošā stāvoklī. Vidējā 
izglītības iestāžu ēku nolietojuma pakāpe ir 31%, kas nozīmē, ka ēku stāvoklis pieprasa konstantu uzraudzību un 
uzlabojumus, jo īpaši izglītības iestādēs ar salīdzinoši augstu (vairāk par trešdaļu) nolietojamības pakāpi: PII 
“Margrietiņa”, PII “Varavīksne”, PII “Eglīte”, PII “Zvaigznīte” un Ventspils 3. vidusskola. Iepriekšējā periodā izglītības 
iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošanā un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā SAM 8.1.2. projekta ietvaros 
investēti 5,3 MEUR, kā arī izbūvēta jauna ēka Brīvības ielā 15 pirmsskolas izglītības vajadzībām. VIP aplēses liecina, 
ka 2021. – 2023. gadā izglītības iestāžu remontdarbos tiks ieguldīti 3,08 MEUR (ieskaitot rezervētos līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem 0,15 MEUR), no tiem – 1,96 MEUR kapitālajos remontos.  

Jau tuvākajā nākotnē ēku pieejamības infrastruktūras sakārtošanai būs liela nozīme, realizējot iekļaujošas un visiem 
pieejamas izglītības principus. 10% jeb divām (Ventspils 6. vidusskola un Ventspils Jaunrades nams) izglītības iestādēm 
ir nodrošināta pilnīga pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Trīs PII (“Rūķītis”, “Zvaigznīte” un “Saulīte” ēkai 
Dzirnavu ielā) ēkās nav nodrošināta pieejamība, tai skaitā nav iespējams iekļūt šajās ēkās ratiņkrēslā. Vairums iestāžu 
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nodrošina iekļūšanas iespēju gan ēkās, gan mācību telpās, taču vairākums ēku nav pielāgotas tam, lai pārvietošanās 
iespējas tiktu nodrošinātas augstāk par 1. stāvu. Vienā ceturtajā daļā izglītības iestāžu ir speciāli pielāgotas tualetes 
personām ar kustību traucējumiem. Ja neņem vērā interešu izglītības apguvi, kas ir brīvprātīga, šobrīd viena skola 
(Ventspils 6. vidusskola) piedāvā pilnībā pielāgotu vidi personām ar kustību traucējumiem.  
Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam plānoti ieguldījumi IKT nodrošinājumā – nomainīt vai papildināt esošo klāstu 
ar 254 datortehnikas vienībām, kas ir 19% no esošā IKT aprīkojuma izglītības iestādēs. Tāpat šajā laika posmā plānots 
atjaunot drukas iekārtu klāstu, piešķirot 26 iekārtas izglītības iestādēm. 

Lai attīstītu mūsdienīgi aprīkotu, augstu izglītības kvalitāti nodrošinošu vispārējās izglītības iestāžu tīklu, Ventspils 
pilsētā tiek īstenots projekts “Vides risinājumu un inovāciju platforma” ar mērķi izveidot automatizētu bezkontakta 
risinājumu vides kvalitātes un sanitāro apstākļu izpildes kontrolei Ventspils vispārējās izglītības iestādēs. Ventspils 
pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās ir izbūvēts jaudīgs interneta datu pārvades tīkls un tiks izveidots arī 
pirmsskolas izglītības iestādēs, lai uzlabotu IKT infrastruktūru visās Ventspils izglītības iestādēs. 2020. gada 26. jūnija 
Ventspils pilsētas Domes lēmums paredz atbalstu automatizētas iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringa un video signālu 
apstrādes sistēmas izveidi skolās, lai tiešsaistē uzraudzītu vides (iekštelpu gaisa) kvalitāti un sanitāros apstākļus. 
Skolās tiks uzstādīti sensori oglekļa dioksīda koncentrācijas līmeņa, kā arī iekštelpas gaisa temperatūras un gaisa 
relatīvā mitruma noteikšanai, kas ļaus uzraudzīt un nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi telpās.  

Lai nodrošinātu atbilstošas vides prasības Ventspils PII grupu telpās un samazinātu infekciju izplatīšanās riskus, 
Ventspils PII  ēku logi tiek aprīkoti ar automātiski vadāmām āra žalūzijām, tādējādi ļaujot kontrolēt iekštelpu temperatūru 
un novēršot mācību un darba vides risku ietekmi uz izglītojamo un nodarbināto drošību un veselību. 

Detalizētu infrastruktūras un IKT nodrošinājuma situācijas raksturojumu skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 4.4. 
apakšnodaļā. 

3.5. Izglītības iestāžu finansējuma dinamika 
9. attēls: Finansējums izglītībai būtiskākie rādītāji (faktiskie budžeta izdevumi, finansējums uz 1 izglītojamo, 

struktūrfondu finansējums), 2015.-2019. gads. 
(Avots: VIP) 

Kopumā Ventspils faktiskie budžeta izdevumi izglītībai ir bijuši ar augšupejošu tendenci. Kopš 2015. gada izdevumi ir 
palielinājušies par vairāk nekā 5 MEUR, 2018. gadā sasniedzot 20,2 MEUR atzīmi. Savukārt 2019. gadā ir vērojams 
izdevumu samazinājums. Pēdējo 5 gadu laikā finansiālais atbalsts ir audzis gan PII, gan VII. Straujāk finansējuma 
apmērs ir audzis PII, kurām 2019./2020. m.g. ir piešķirts par 1,1 MEUR vairāk nekā 2015./2016. m.g., bet VII šajā 
periodā finansiālais atbalsts ir audzis par 770 tūkstošiem EUR. Līdztekus kopējam finansiālā atbalsta kāpumam pēdējo 
5 gadu laikā abos izglītības līmeņos ir arī palielinājies finansējums uz vienu izglītojamo. Šajā laika periodā finansējums 
uz vienu izglītojamo straujāk ir kāpis PII līmenī, tam palielinoties par 420 EUR, bet VII – par 232 EUR. Ar negatīvu 
tendenci ir neto ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Ventspils izglītojamajiem, kuri mācās citu 
pašvaldību izglītības iestādēs un ieņēmumiem no citu pašvaldību izglītojamajiem Ventspilī. Pēdējos 5 gados neto 
ieņēmumi ir samazinājušies par 30 tūkstošiem EUR.  

Kopš 2015. gada Ventspils izglītības jomā ir tikuši īstenoti 75 projekti par kopējo summu 22 MEUR apmērā. Kā lielākie 
finansējuma izsniedzēji ir CFLA, kas snieguši gandrīz 4 MEUR, IZM, kas sniegusi 2,5 MEUR, un VIAA, kas sniegusi 
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gandrīz 800 000 EUR. Lielākie projekti pēc kopējā finansējuma ir bijuši saistībā ar infrastruktūras attīstību mācībām un 
sportam. Savukārt lielākais ar infrastruktūru nesaistīts projekts bijis atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai.  

Detalizētu iestāžu finansējuma dinamikas  raksturojumu skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 4.5 apakšnodaļā. 

3.6. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu 
apskats 

Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša iespējas attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt jaunu 
pieredzi un iemaņas. Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka interešu izglītība ir “personas individuālo izglītības vajadzību 
un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības”.5 Interešu un profesionālās ievirzes izglītību 
Ventspilī nodrošina piecas iestādes: Ventspils Jaunrades nams, Ventspils Mākslas skola, sporta skola “Spars”, 
Ventspils Mūzikas vidusskola, Ventspils Digitālais centrs. Izglītojamo skaita tendences atspoguļotas 10. attēlā. Interešu 
izglītība tiek nodrošināta arī Ventspils vispārējās izglītības iestādēs.  Laikā no 2016. gada izglītojamo skaits interešu 
izglītības programmās, ko piedāvā VII, ir bijis viendabīgs. Kopējais izglītojamo skaits VII piedāvātajās interešu izglītības 
programmās 2020. gadā sasniedz 907 izglītojamos.   

10. attēls: Izglītojamo skaita tendences interešu un profesionālās ievirzes izglītības  
programmās 2016. – 2020. gadā 

(Avots: VIP) 

Laikā no 2016. līdz 2020. gadam izglītojamo skaits interešu un profesionalās ievirzes izglītības programmās 
kopumā ir palielinājies par 12% (399 izglītojamie). Straujākais izglītojamo skaita pieaugums kopš 2016. gada ir 
Ventspils Digitālā centra (turpmāk – VDC) interešu izglītības programmās (par 142%  jeb 422 izglītojamiem), kā arī 
Ventspils Mākslas skolas izglītības programmās (par 31% jeb 64 izglītojamiem). Pakāpenisks izglītojamo skaita 
samazinājums vērojams Ventspils Jaunrades nama izglītības programmās (-10%  jeb132 izglītojamie). 

Galvenie izaicinājumi profesionālās ievirzes un interešu izglītībā ir jaunu un radošu pedagogu piesaiste, materiāli 
tehniskās bāzes nodrošināšana, plānotās izmaiņas interešu izglītības programmu īstenošanā un vidusskolēnu iesaiste 
interešu izglītībā. 

Detalizētu interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu situācijas raksturojumu skatīt Koncepcijas pilnajā 
versijā 4.6 apakšnodaļā. 
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3.7. Izglītības vides un sadarbības raksturojums Ventspils 
izglītības telpā 

Izglītības vides kvalitāti visos izglītības līmeņos nosaka izglītības saturs, kas veicina indivīdu zināšanu, kompetenču un 
prasmju attīstību un nostiprināšanu, profesionāli un kompetenti mācībspēki, kas nodod šo izglītības saturu 
izglītojamiem, mūsdienīga izglītības vide un izglītības process, kas veicina satura uztveri un apguvi.  

Vecāku apmierinātība ar PII un VII darbu Ventspilī ir augsta, viņi jūtas droši par savu bērnu, kamēr tas atrodas izglītības 
iestādē. PII bērnu vecāki ir krietni apmierinātāki ar ēdināšanas pakalpojumiem, nekā VII skolēnu vecāki. Lielāks 
īpatsvars PII vecāku, nekā VII vecāku, norāda, ka viņa bērns ir sastapies ar vienu vai vairākiem fiziskiem pāridarījumiem 
gada laikā. Pilsētā kopumā vairāk nekā divas trešās daļas aptaujāto vecāku (71%) norāda, ka skolotāji palīdz risināt 
problēmas, ja tādas rodas, bet pastāv atšķirības izglītības iestāžu griezumā. Vecāku apmierinātība ar savstarpējo 
sadarbību ir augsta: 97% vecāku vienmēr vai bieži apmeklē izglītības iestādē organizētos pasākumus. 

Pedagogi ir apmierināti ar savas iestādes vadību, lielākajai daļai ir skaidri iestādes mērķi un pedagogi uzskata, ka 
savstarpējās attiecības ir cieņpilnas.  

Izglītības iestāžu vadību komandas kā savas iestādes darbības stiprās puses norāda izglītības programmu 
īstenošanu, vadības profesionālo darbību, savukārt kā galvenos izaicinājumus – pieejamības un iekļaujošas 
izglītības principa īstenošanu, atbalsta personāla nepietiekamību, pedagogu profesionālo kapacitāti (darbinieku 
trūkums, slodzes neatbilstība darba apjomam, nepietiekama motivācija pārmaiņām) un infrastruktūru. 

Gan pedagoģiskais personāls Ventspils izglītības iestādēs, gan izglītības speciālisti VIP kā būtisku nepilnību min 
atbalsta personāla nepietiekamību izglītības iestādēs, lai pilnvērtīgi varētu tikt nodrošināts izglītojamajiem 
nepieciešamas atbalsts. Sociālo pedagogu pakļautība sociālajam dienestam nereti apgrūtina izglītības iestādes un 
sociālo pedagogu sadarbību un ātru, efektīvu ikdienas problēmsituāciju risināšanu izglītības iestādē. Kā problēmas 
identificētas: 1) informācijas nepilnības un neefektīva aprite, 2) savstarpēja neuzticēšanās un atbildības deleģēšana, 3) 
neefektīva sadarbība gadījumu risināšanā.  

Drošas un veselīgas izglītības vides veidošanā nozīmīga ir skolu vadības attieksmes maiņa problēmu identificēšanā un 
vēlmē tās risināt sadarbojoties. Ieteicams veicināt praksi – nodrošināt atbalstu izglītības iestāžu komandām gadījumu 
risināšanā, piemēram, organizējot supervīzijas. Nozīmīgs ir sadarbības ar bērna vecākiem aspekts. Tā kontekstā 
pilnveidojamas gan izglītības iestāžu ar vecākiem sadarbības formas/ modeļi, gan veicams izglītojošs darbs ar 
izglītojamo vecākiem (nodrošinot atbalsta iespējas, izglītošanās iespējas bērnu audzināšanas un izglītības vajadzību 
nodrošināšanas jautājumos). 

Ventspils pilsētā norit darbs pie jautājumiem, kas skar bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai, akcentējot 
izglītības procesu pēctecību un pārejas posma norisi. Izglītības pārejas sekmīgai norisei ir nepieciešama mērķtiecīga 
un efektīva sociālās vides organizācija, kas ietver pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanu. No fokusa grupu 
diskusijās, kurās piedalījās gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogi, paustā secināms, ka pastāv atšķirīgas 
izpratnes par izglītības procesu pēctecības nodrošināšanu. Kā problēmas identificētas: 1) nepietiekama 
savstarpējā mijiedarbība un komunikācija starp pirmsskolu un sākumskolu, 2) problemātiska agrīnā bērna izglītības 
vajadzību diagnosticēšana, 3) nepietiekams atbalsta resurss, 4) neefektīva, nepilnīgas informācijas pārnese starp 
izglītības posmiem (trūkst detalizētas informācijas par bērna individuālajām vajadzībām, iepriekšēju attīstības dinamiku 
utml.), 5) nepietiekami mērķtiecīga sadarbība ar ģimeni, 6) savstarpēja neuzticēšanās. Veiksmīga sadarbība pārejas 
procesa organizēšanā pieprasa kompetenci, prasmi sadarboties, profesionālu uzticēšanos, līdztiesīgu attieksmi 
pirmsskolas un sākumskolas pedagogu vidū. VIP organizējusi metodisko atbalstu gan PII, gan VII par vienotu 
izglītojamo vērtēšanas karšu izstrādi izglītības posmu noslēdzot, par pirmsskolas pedagogu un sākumskolas pedagogu 
sadarbību, par lasītprasmes apguvi, par sadarbību ar vecākiem u.c. jautājumiem. Kā nozīmīgas iniciatīvas 
pedagoģiskais personāls atzīst: 1) kopīgas aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, 2) “ekskursijas” uz 
skolu, 3) pedagogu tikšanās ar izglītojamo vecākiem, 4) adaptācijas nedēļu organizēšana, 5) bērna izvērtējuma lapas 
jēgpilna izpildīšana, 6) pedagogu savstarpēja saziņa un savstarpēja atbalsta nodrošināšana.  

Jautājumos par iekļaujošu izglītību, nozīmīgi ir paplašināt sabiedrības izpratni. Iekļaušanas principa īstenošana 
iespējama ar labu skolvadību un iekļaujošu kultūru Iekļaušana ir dinamisks process, kas pastāvīgi attīstās saskaņā ar 
vietējo kultūru un kontekstu. Lai nodrošinātu ikviena bērna individuālo vajadzību īstenošanu sociālajā situācijā, 
nozīmīga ir iekļaujošā pieeja ikvienā izglītības posmā un ikvienā izglītības iestādē, tādējādi nodrošinot pēctecību. Tas 
prasa ikvienas izglītības iestādes un ikviena pedagoga gatavību iekļaujošas izglītības īstenošanai. Iekļaujoša izglītība 
ir iespējama, ja izglītības iestādēs  ir iekļaujoša kultūra, vērtības, uzskati, attieksmes, resursi pārvarēt šķēršļus, kuri 
neizbēgami radīsies.  Galvenā stratēģija, darbā ar izglītojamo daudzveidību, ir sadarbība un dalīta atbildība.  No fokusa 
grupu organizētajām diskusijām, kurās piedalījās gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogi, seciāms, ka: 1) 
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nepieciešams pilnveidot pedagogu kompetenci darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, 2) pedagogiem trūkst 
specifisko zināšanu un labās prakses piemēru, kā iekļaušanu īstenot dzīvē, 3) nepieciešama vides pielāgošana darbam 
ar daudzveidību, 4) nepieciešams atbalsta personāls, kas pieejams atbalstam gan izglītojamajiem, gan pedagogiem, 5) 
pedagogiem trūkst kompetence, lai īstenotu veiksmīgu sadarbību ar vecākiem.  

Kā nozīmīgs Ventspils izglītības vidi raksturojošs faktors jāmin izglītības jomas sasaiste ar viedajām tehnoloģijām 
un IKT risinājumiem. Ventspils pašvaldība ir nodrošinājusi datortehniku visiem pamatdarbā strādājošajiem 
pedagogiem, nodrošināta koplietošanas vietne failu glabāšanai, bezvadu internets un dažādi citi tehnoloģiski risinājumi 
izglītības procesa nodrošināšanai. Unikāla ir Ventspils iniciatīva digitālo prasmju plānu izstrādē un īstenošanā, 
nodrošinot digitālo prasmju pilnveides iespējas gan bērniem, gan pedagogiem. Visos izglītības posmos tiek īstenota 
sadarbība ar VDC. Kā būtiskākais izaicinājums šīs iniciatīvas realizēšanā minama pedagogu motivācija ieviest IKT 
risinājumus izglītības vidē. Ventspils nākotnes plāni viedo tehnoloģiju izmantošanai izglītības vides pilnveidei saistās ar  
videonovērošanas sistēmām, kas palīdz analizēt mācību procesu,  izglītojamo uzskaites sistēmu izglītības iestādēs, 
kas veicama caur seju atpazīšanu. Ventspils Digitālais centrs attālinātā mācību procesa laikā piedāvāja digitālo mācību 
resursu krātuvi “macities.digitalaiscentrs.lv” 

Detalizētu izglītības vides un sadarbības raksturojumu skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 4.7 apakšnodaļā. 
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4. PROFESIONĀLĀS, AUGSTĀKĀS UN 
MŪŽIZGLĪTĪBAS APSKATS  

Ventspils izglītības telpā nozīmīgs izglītības pakalpojumu segments, kas tikai daļēji atrodas pašvaldības pārvaldībā, ir 
profesionālās, augstākās un mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības pakalpojumi. Izglītības iespējas pēc vispārējo 
izglītības programmu apguves, nodrošina kvalificēta darbaspēka piesaisti, veicina iedzīvotāju piesaisti un mazina 
aizplūšanu un citiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm, kā arī nodrošina iespējas vērtīgām sadarbības iniciatīvām. Šajā 
sadaļā aplūkota svarīgākā informācija par profesionālās, augstākās un mūžizglītības iestādēm un pakalpojumu 
sniedzējiem, piedāvātajām izglītības programmu grupām un saturiskajām jomām, kā arī studējošo un izglītojamo skaitu 
Ventspilī. 

5.1. Profesionālā izglītība 
Ventspilī profesionālo izglītību nodrošina profesionālās kompetences izglītības centri “Ventspils Mūzikas vidusskola” 
(turpmāk – VMV) un “Ventspils Tehnikums” (turpmāk – VT). Abas izglītības iestādes nodrošina vispusēju profesionālo 
izglītību plašā nozaru spektrā, kas ietver dabaszinātņu, sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu nozares. Gan VMV, gan 
VT ir nozīmīgi Kurzemes reģiona profesionālās izglītības centri, kas sadarbojas ar vietējiem nozaru uzņēmumiem to 
vajadzību izzināšanā, lai piedāvātu aktuālas mācību programmas. VMV darbības konkurētspēju un turpmākās attīstības 
iespējas būtiski paaugstina koncertzāles “Latvija” esamība. Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. 
gadam VMV iezīmēta kā mūsdienīgs kompetences centrs, kas nodrošina Ventspils un reģiona kultūrizglītību un kultūras 
pakalpojumus, savukārt VT kā mūsdienīgs kompetences centrs, kas nodrošina Ventspils un reģiona darba tirgu ar 
pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem, ar mērķi stiprināt audzēkņu inovācijas, tehnoloģiju un radošuma prasmju 
attīstību un nodrošināt izglītojamo centrētu pieeju atbilstoši nozaru vajadzībām. 

Pēdējos gados izglītojamo skaits, kuri pēc 9. klases pabeigšanas uzsāk mācības profesionālās izglītības iestādēs, ir 
bijis ar mainīgu tendenci, pieaugums bija vērojams līdz 2017./2018. m.g., pēc tam samazinoties – 2019./2020. m.g. 9. 
klases absolventu, kas uzsāka mācības profesionālās izglītības iestādē, bija mazāk nekā 2015./2016. m.g. 

VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 

VMV darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās 
vidējās izglītības standartos un mūzikas, mūzikas tehnoloģiju un gaismotāju nozares profesiju standartos, profesionālās 
ievirzes izglītības programmās, interešu, mūžizglītības un tālākizglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto 
profesionālās kompetences centra novērtēšanas funkcijas. VMV piedāvā mūzikas instrumentu (sitamo, pūšamo, stīgu 
un taustiņinstrumentu) spēles, diriģēšanas, vokālās mūzikas, mūzikas vēstures un teorijas, džeza mūzikas, 
elektroniskās mūzikas un skaņu režijas un skatuves gaismas profesionālās izglītības programmas. Mācību iestāde 
nākamajā attīstības posmā plāno izveidot trīs izglītības moduļus profesionālās izglītības programmās (skaņotājs, 
gaismotājs un pop/jazz mūziķis), kā arī turpināt attīstīt infrastruktūru – izstrādāt un realizēt jaunas dienesta viesnīcas 
projektu un pārveidot skolas mazo zāli par skaņu un gaismas laboratoriju. VMV plānos ir arī reģionālā metodiskā centra 
pilnveide ar tālākizglītības kursu pielāgošanu tiešsaistes režīmam, kā arī divgadīgu izglītības programmu izstrādi 
papildu kvalifikācijas iegūšanai pedagogiem. 

VMV vīzija – vadošais mūzikas, skaņu un gaismu tehnoloģiju profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības un 
radošuma centrs Latvijā un pirmā izvēle ikvienam, kurš vēlas studēt mūziku vai skaņu – gaismu tehnoloģijas un tikties 
ar kultūrizglītības profesionāļiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam I 23 

11.attēls:  VMV audzēkņu skaita tendences 2017./2018.-2019./2020. m.g. 
(Avots: VMV) 

 

Audzēkņu skaitam VMV profesionālās izglītības programmās ir tendence pieaugt (no 95 audzēkņiem 2017./2018. 
m.g. līdz 110 audzēkņiem 2019./2020. m.g.), pieaugums vērojams dažādu instrumentu spēles programmās, citās 
programmas tas palicis relatīvi nemainīgs. Infrastruktūras un izglītības kvalitātes attīstība ir veicinājusi audzēkņu skaita 
pieaugumu un vispārējo interesi par VMV sniegtajām izglītības iespējām. 

VENTSPILS TEHNIKUMS 

VT darbības mērķis ir veidot izglītības un karjeras izaugsmi veicinošu vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 
procesu, lai nodrošinātu valsts profesionālās izglītības dažādu kvalifikāciju līmeņu standartos noteikto profesionālās 
izglītības programmu stratēģisko mērķu sasniegšanu un mūžizglītības pieejamību. VT piedāvā apgūt tehniskas 
ievirzes (automehāniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, datorsistēmu tehniķis, elektrotehniķis, inženierkomunikāciju 
tehniķis, mašīnbūves tehniķis, metinātājs, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un programmēšanas 
tehniķis) un pakalpojumu (komercdarbinieks, restorāna pavārs, pavārs, tūrisma pakalpojumu konsultants un viesu 
uzņemšanas dienesta speciālists) profesionālās izglītības programmas. VT darbojas arī kā reģionālais 
profesionālās izglītības metodikas centrs. Mācību iestāde plāno paaugstināt mācību programmu kvalitāti, arvien 
vairāk iekļaujot prakses elementus, un veicināt profesionālās izglītības prestižu sabiedrībā. 

VT vīzija – starptautiski atpazīstams ekselences centrs mūsdienīgas, prestižas, inovācijās un kreatīvismā balstītas 
profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājs.  

12.attēls: VT audzēkņu skaita tendences 2017./2018.-2019./2020. m.g. 
(Avots: VT) 

 

VT audzēkņu skaits ir samazinājies (no 855 audzēkņiem 2017./2018. m.g. līdz 791 audzēknim 2019./2020. m.g.), 
samazinājuma tendence novērojama pakalpojumu nozares profesiju izglītības programmās (tūrisma, viesmīlības, 
grāmatvedības, komerczinību u.tml.), kamēr tehnisko profesiju izglītības programmās audzēkņu skaits saglabājās 
relatīvi nemainīgs. 

Detalizētu profesionālās izglītības piedāvājuma analīzi skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 5.1. apakšnodaļā. Profesionālo 
izglītības iestāžu stratēģiskā attīstība izvērsta VMV un VT Investīciju un attīstības stratēģijās 2021.-2027.gadam. 

5.2. Augstākā izglītība 
Ventspilī darbojas viena augstākās izglītības iestāde – Ventspils Augstskola un piecas augstākās izglītības iestāžu 
filiāles: Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle, Grāmatvedības un finanšu koledžas filiāle, Juridiskās koledžas filiāle, 
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Rīgas Tehniskās koledžas filiāle un Rīgas Tehniskās universitātes filiāle. Studējošo skaits Venstpilī ir bijis mainīgs 
un pakāpeniski samazinājies.  

Plašākais studiju programmu piedāvājums Ventspilī ir Ventspils Augstskolā, tā ir vienīgā augstākās izglītības iestāde 
(turpmāk – AII), kura piedāvā arī augstākā līmeņa studijas. VeA vīzija – Digitāli atvērta un pieejama Eiropas līmeņa 
augstskola, kas ir starptautiski atpazīstama un sniedz būtisku ieguldījumu tautsaimniecības un zinātnes attīstībā. 
2019./2020. a.g. sākumā Latvijas AII kopumā bija 79 288 studējošie, kas ir par 1% mazāk kā 2018./2019. a.g. sākumā. 
2019./2020. a.g. VeA bija 725 studējošie, kas veido gandrīz 1% no studējošo kopskaita Latvijā. Studējošo skaits laikā 
no 2016./2017. a.g. līdz 2019./2020. a.g. ir samazinājies par aptuveni 10% (no 817 līdz 725), vienlaikus uzņemto 
studentu skaits (297) 2019./2020. a.g. bija lielākais pēdējo trīs gadu laikā. 2019. g. VeA mācījās 53 ārvalstu studenti, 
kas ir 7% no studējošo kopskaita. Analizējot datus par imatrikulēto studentu sadalījumu atkarībā no dzīvesvietas, 
secināms, ka lielākā daļa ir no Kurzemes reģiona un, atkarībā no studiju gada, veido 65% līdz 74% no kopējā 
imatrikulēto īpatsvara. 

2019./2020. akadēmiskajā gadā (a.g.) VeA bija 725 studējošo: visvairāk studējošo bija studiju virzienā (StV) “Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (270) un StV ”IT, datortehnika, elektronika, telekomunikācija, 
datorvadība un datorzinātne” (228). StV “Tulkošana” ir trešais lielākais studiju virziens (182 studējošo), savukārt StV 
“Valodu un kultūras studijas izvēlējušies 45 studējošie. 

Populārākie virzieni, kuros tiek piedāvātas studijas Ventspilī, ir sociālās zinātnes, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas un inženierija.  

4.tabula: Studiju programmu piedāvājums Ventspilī. 
(Avots: studiju virzienu reģistrs) 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE STUDIJU PROGRAMMAS 

1 2 

Ventspils Augstskola 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

§ Programmēšanas speciālists 

Bakalaura līmeņa studiju programmas 

§ Tulkošana 

§ Datorzinātnes 

§ Elektronikas inženierija 

§ Kuģu navigācijas elektronika 

§ Biznesa vadība 

§ Jaunuzņēmumu vadība 

§ Vadībzinātne 

§ Valodas un starpkultūru komunikācija 

Maģistra līmeņa studiju programmas 

§ Lietišķo tekstu tulkošana 

§ Uzņēmējdarbības vadība 

§ Starptautiskais bizness un eksporta 
menedžments 

§ Datorzinātnes 

§ Elektronika 

Doktora līmeņa studiju programmas 

§ Valodniecība § Ekonomika un uzņēmējdarbība 

Baltijas Starptautiskās 
akadēmijas Ventspils 
filiāle 

Bakalaura līmeņa studiju programmas 

§ Tiesību zinātne § Uzņēmējdarbība 

Grāmatvedības un 
finanšu koledžas 
Ventspols filiāle 

Pirma līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

§ Grāmatvedība un finanses 

Juridiskās koledžas 
Ventspils filiāle 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

§ Cilvēkresursu vadība 

§ Komerczinības 

§ Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un 
apsaimniekošana 

§ Tiesību zinātne 

Rīgas Tehniskās 
koledžas Ventspils filāle 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

§ Elektronika § Inženiermehānika 

Rīgas Tehniskās 
universitātes Ventspils 
filiāle 

Bakalaura līmeņa studiju programmas 

§ Datorsistēmas 

§ Elektronika 

§ Enerģētika un elektrotehnika 
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDE STUDIJU PROGRAMMAS 

1 2 
§ Elektronika un mobilie sakari 

§ Elektrotehnoloģiju datorvadība 

§ Transporta datorvadības, 
informācijas un elektroniskās 
sistēmas 

§ Inženiertehnika, mehānika un 
mašīnbūve 

§ Telekomunikācijas 

§ Visaptverošā kvalitātes vadība 

Trīs AII piedāvā ar uzņēmējdarbību saistītas studijas (VeA, Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle un Juridiskās 
koledžas filiāle) un elektronikas studiju programmas (VeA, Rīgas Tehniskās koledžas filāle un Rīgas Tehniskās 
universitātes filiāle), savukārt divās AII ir studijas tiesību zinātnēs (Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiāle un 
Juridiskās koledžas filiāle) un datorzinātnēs/datorsistēmās (VeA un Rīgas Tehniskās universitātes filiāle).    

Balstoties uz absolventu monitoringa datiem par 2017. gadu, 81% no VeA absolventiem pēc studiju beigšanas ir 
nodarbināti, šie dati sakrīt ar valsts vidējo rādītāju. 64% no VeA absolventiem gadu pēc absolvēšanas dzīvoja 
Kurzemē, kas zināmā mērā norāda, ka VeA spēj nodrošināt Kurzemes reģionu ar nepieciešamajiem speciālistiem 
noteiktās nozarēs.   

Detalizētu augstākās  izglītības piedāvājuma analīzi skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 5.2. apakšnodaļā. 

5.3. Pieaugušo izglītība un mūžizglītība  
Ventspilī mūžizglītības programmas piedāvā VT, VeA, VDC, Mācību centrs “Buts”, Ventspils muzejs, Ventspils 
Bibliotēka un nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” struktūrvienība Biznesa atbalsta centrs. Mūžizglītībā 
izglītojamo skaits 2020. gadā sasniedzis 2390 (skat. 5. tabulu). 

5.tabula: Personu skaits, kuri izmantojuši mūžizglītības pakalpojumus 2020.gadā  
(Avots: VIP) 

Nr.p.k. IESTĀDE 
PERSONU SKAITS, KURI IZMANTOJUŠI 

MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMUS 2020 

1 2 3 
1 Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs 291 
2 Ventspils muzejs 323 
3 Ventspils Digitālais centrs 1120 
4 Ventspils Bibliotēka 537 
5 Biznesa atbalsta centrs 92 
6 Ventspils Tehnikums 27 

KOPĀ 2390 

Aplūkojot mūžizglītības pakalpojumu piedāvājumu, secināms, ka mūžizglītības programmu klāsts ir plašs un ietver 
profesionālās tālākizglītības programmas, neformālās izglītības programmas, valodu kursus, interešu izglītību, kā arī 
iespējas apgūt arodu. Plašākais mūžizglītības piedāvājums ir VDC un mācību centrā “Buts” Ventspils filiālē. VDC 
piedāvājums ir fokusēts uz digitālo prasmju attīstību, savukārt mācību centra “Buts” piedāvājumā ir plašs spektrs ar 
dažādu jomu kursiem, t.sk. valodu kursi, kas sasaucas ar VeA piedāvājumu, kā arī datu analīzes un pārskatu 
sagatavošana ar “Microsoft Excel”, kas sakrīt ar VeA un VDC piedāvājumu. Fotografēšanas pamatus piedāvā gan VeA, 
gan VDC. 

6.tabula: Mūžizglītības pakalpojumu piedāvājums Ventspilī. 
(Avots: iestāžu mājaslapas) 

Izglītības iestāde Mūžizglītības pakalpojumi 

1 2 

Ventspils Tehnikums 

Profesionālās tālākizglītības programmas 

§ Elektromontieris 
§ Metālapstrāde 

§ Saldumi un šokolādes izstrādājumi 
§ Metālapstrāde 
§ Moduļprogrammas  

Neformālās izglītības programmas: 

§ Mājas lapu veidošana § Programmējamie kontrolleri 
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Izglītības iestāde Mūžizglītības pakalpojumi 

1 2 

§ Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošanā un noformēšanā 

§ Personas datu aizsardzība (IT) un IT 
drošība 

§ Iecere (ideja) veiksmīgai 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

§ Digitālās prasmes darba 
vajadzībām 

Ventspils Augstskola 

Valodu kursi 

§ Angļu valoda iesācējiem 
§ Angļu valoda ar priekšzināšanām 
§ Vācu valoda iesācējiem 
§ Vācu valoda ar priekšzināšanām 
§ Latviešu valoda iesācējiem 
§ Latviešu valoda ar priekšzināšanām 

§ Franču valoda 
§ Spāņu valoda 
§ Krievu valoda iesācējiem 
§ Krievu valoda ar priekšzināšanām 
§ Zviedru valoda ar un bez 

priekšzināšanām 

Kursi karjeras izaugsmei 

§ Facebook kā mārketinga rīks 
(iesācējiem) 

 

Interešu izglītība 

§ Tekstilmozaīka 
§ Tamborēšanas, adīšanas un 

šūšanas kursi 

§ Fotografēju, jo man patīk 
§ Meditācijas būtība un praktiskā 

nozīme 
§  

Mācības pieaugušajiem 

§ JAVA programmēšanas valodas 
apguve 

§ Datu analīze un pārskatu 
sagatavošana MS Excel 

Ventspils Digitālais 
centrs 

Apmācību kursi 

§ Adobe Lightroom Classic 
§ Adobe Premier  
§ Kas jāzina par drošības pārvaldību 

un personas datu apstrādi 
§ Praktiskās lietas: datortīkli, attālināts 

darbs, paroles, šifrēšana 
§ Ievads programmēšanā. Vizuālās 

programmēšanas vide Scratch 
§ Adobe Illustrator pamati 
§ Adobe Photoshop pamati 
§ Ar datoru uz Tu! 
§ AutoCAD 2. līmenis 
§ Auto CAD pamatkurss 
§ Autodesk Inventor 
§ Mācību materiālu izveide, izmantojot 

interneta tiešsaistes rīkus 
§ Microsoft Excel 1. līmenis 
§ Microsoft Excel 2. līmenis 
§ Microsoft Excel 3. līmenis 
§ Noslēguma darbu, kursa darbu, 

referātu un lielu dokumentu 
automatizēta noformēšana un 
pārvaldība 

§ Fotografēšanas pamati 
§ Google mākoņpakalpojumi 
§ Praktiskas lietas: drošs darbs ar 

datoru, viedierīcēm, ļaunātūra un 
sociālā inženierija 

§ Video un animācijas materiālu 
izveide: darbs ar programmu Da 
Vinci Resolve 

§ Bezmaksas IT rīki mācību procesa 
dažādošanai 

§ Fotografēšana pie mākslīgā 
apgaismojuma 

§ Fotografēšanas pamati 
§ Informatīvais pasākums “Iepazīsti 

virtuālo e-parakstu” 
§ Microsoft PowerPoint 
§ Microsoft Word 
§ Mūsdienīgas prezentācijas 

veidošanas rīki 
§ SketchUp 

Ventspils muzejs § Radošās, praktiskās nodarbības un 
meistarklases Amatu mājā 

§ Vēstures otrdienas 
§ Muzeja programma 

Ventspils Bibliotēka 

§ Apmācības datora un interneta 
lietošanā interesentiem bez 
priekšzināšanām 

§ Lekciju cikls jaunajiem vecākiem 
pašvaldības programmas 
“Ventspils- mazulim draudzīga 
pilsēta” ietvaros 

§ Itāļu valodas kursi 

Nodibinājuma 
“Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks” 
struktūrvienība Biznesa 
atbalsta centrs 

§ Apmācības un speciālistu 
pārkvalifikācijas atbilstoši 
uzņēmumu pieprasījumam 

 

Sanitārās un higiēnas prasības 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam I 27 

Izglītības iestāde Mūžizglītības pakalpojumi 

1 2 

Mācību centrs “Buts” 
Ventspils filiāle 

§ Paškontrolēs sistēmas (HAACP) 
izveides pamatprincipi pārtikas 
aprites uzņēmumos. Profesionālā 
higiēna 

§ Dezinfektora apmācību programma 
§ Minimālās higiēnas prasības 

pārtikas uzņēmumos 

Personāla vadība 

§ Darbs ar personālu – motivācija, 
komunikācija, komandas veidošana 

§ Stress un tā pārvarēšana. Dzīves 
māksla un veselīga pašapziņa 

Sociālā aprūpe 

§ Vecu cilvēku aprūpe § Aprūpētājs 

Pašgājējmašīnu vadīšana 

§ Elektrokrāvēja vadītājs § Autokrāvēja vadītājs 

Apkures iekārtas un santehnika 

§ Augstsiediena katrlu iekārtu 
operators 

§ Zemspiediena katlu iekārtu 
operators 

Darba aizsardzība, ugunsdrošība 

§ Darbs augstumā (līdz 5m) 
§ Uzticības persona darba aizsardzībā 
§ Ugunsdrošība un aizsardzība - 

pamatlīmeņa zināšanu programma 
par objekta ugunsdrošību 
atbildīgajiem darbiniekiem 

§ Ugunsdrošība 
§ Darba aizsardzības pamatlīmeņa 

zināšanu izglītības programma 

Celtņu operatori 

§ Hidrauliskā pacēlāja cilvēku 
cilvēsanai (ar izlici un grozu) 
operators 

§ Stropētājs 

Metināšana 

§ Lokmetināšana ar volframa 
elektrodu inertās gāzes vidē (TIG - 
tungsten inert gas) 

§ Rokas lokmetināšana (MMA - 
manual metal arc) 

§ Punktveida metināšana 

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

§ Lokmetināšana ar mehanizēto 
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG – 
metal active gas) 

Valodas 

§ Vācu valoda iesācējiem 
§ Angļu valoda (ar priekšzināšanām) 

Intermediate 

§ Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 

Grāmatvedība 

§ Grāmatvedība mazos uzņēmumos § Grāmatvedis (neklātiene) 

Tūrisms 

§ Tūrisma produktu izstrāde § Latviska arhitektūra, interjers un 
ainava lauku tūrisma uzņēmējiem 

Projektu vadība 

§ Projektu vadība § Projektu rakstīšanas praktiskais 
seminārs 

Šūto izstrādājumu izgatavošana 

§ Šuvējs 
§ Šūto un dekoratīvo izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija 

§ Šūšanas iekārtu operators 

Mārketings un komerczinības 

§ No idejas līdz uzņēmumam 
§ Loģistikas darbinieks (neklātiene) 

§ Mazā biznesa organizēšana 

Enerģētika 

§ Elektrodrošības apmācība (C, Cz 
drošības grupa) 

§ Elektrodrošības apmācība (B, Bz 
drošības grupa) 

§ Elektrodrošības apmācība (A 
drošības grupa) 
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Izglītības iestāde Mūžizglītības pakalpojumi 

1 2 

Bērnu audzināšana Biroja darbs 

§ Bērnu uzraudzības pakalpojumi § Lietvedis (neklātiene) 

Nekustamais īpašums Datorzinības 

§ Namu pārzinis (neklātiene) § Datu analīze un pārskatu 
sagatavošana ar MS Excel (ar 
priekšzināšanām) 

Atbildīgie speciālisti Skaistumkopšana 

§ Atbildīgais speciālists par kravas 
celtņu tehnisko stāvokli un drošu 
ekspluatāciju 

§ Masāžas pamati 

Mežizstrāde 

§ Krūmgrieža, motorzāģa operators 

 

Kā pieprasītākās mūžizglītības programmas minētas ar digitālo prasmju un valodu zināšanu pilnveidi saistītās, kā arī 
neformālās izglītības programmas pašpilnveidei un hobijiem. Novērojams, ka palielinās apmeklētāju skaits 
pārkvalifikācijas programmās. Par izaicinājumiem mūžizglītības pakalpojumu nodrošinājumā minami tādi faktori kā 
ierobežots potenciālo klientu skaits, nepietiekams finansējums, ko klienti vai viņu darba devēji ir gatavi atvēlēt 
apmācībai, strauji mainīgais pieprasījums, kā arī neatbilstošs, nekvalitatīvs pakalpojumu piedāvājums. Kā galvenās 
mūžizglītības pakalpojuma nodrošinājuma attīstības vajadzības minamas: vienotas kursu piedāvājuma platformas 
izveide, kā arī vienota sabiedrības informēšanas stratēģija par piedāvātajiem pakalpojumiem neatkarīgi no pakalpojuma 
sniedzēja 

Detalizētu pieaugušo  izglītības piedāvājuma analīzi skatīt Koncepcijas pilnajā versijā 5.3. apakšnodaļā. 
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6. IZGLĪTĪBAS JOMAS SVID ANALĪZE  
Balstoties esošās situācijas izpētes rezultātos, veikta Ventspilī pieejamo izglītības pakalpojumu SVID (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu) analīze. SVID analīze ir izstrādāta 
četros tematiskajos blokos: (1) izglītības pakalpojumu ietvars; (2) izglītības pakalpojumi; (3) cilvēkresursi; (4) infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums. 

SVID ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU IETVARS  

§ Bērni un jaunieši ir Ventspils konkurētspējas kodols. 

§ Ieguldījumi izglītībā veido nozīmīgu īpatsvaru kopējā pašvaldības budžetā un ir augsti 
salīdzinoši ar citām pašvaldībām. 

§ Ventspils īsteno rīcības programmas izglītības kvalitātes uzlabošanai, kā arī realizē 
citas iniciatīvas izglītībā 

§ Izglītības pārvaldes kapacitāte īstenot deleģētās funkcijas ir pietiekama, jo gandrīz 
pilnībā ir sasniegti iepriekšējā periodā izvirzītie mērķi, un sadarbības vērtējums no 
iesaistītajām pusēm ir pozitīvs. 

§ 80% aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atzinīgi vērtē Domes darbu pašvaldības izglītības 
pakalpojumu pieejamības un iespēju nodrošināšanā. 

§ Ventspils īsteno plānveida pieeju IKT ekosistēmas radīšanā Ventspils izglītības telpā. 

§ Uzsākts darbs pie centralizētas izglītības datu uzkrāšanas un analīzes, lai tiktu attīstīts 
izglītības pakalpojumu kvalitātes monitorings. 

§ Atsevišķu izglītības iestāžu piepildījums neliecina par efektīvu resursu pārvaldību. 

§ Lai arī šobrīd izglītojamo skaitam ir tendence nedaudz pieaugt, tomēr nākotnes 
demogrāfijas situācijas analīze liecina, ka pakāpeniski samazināsies pieprasījums 
gan pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, gan vispārējās vidējās izglītības 
pakalpojumiem. 

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

§ Ventspils pilsētā nav rindu uz pirmsskolas izglītības pakalpojumiem. 

§ Izglītojamo sasniegumi gan 12. klases centralizētajos eksāmenos, gan 9. klases 
pārbaudes darbos ir līdzvērtīgi valsts vidējiem rezultātiem, pēdējo 5 gadu laikā kopumā 
tendences vērtējamas kā stabilas. 

§ Ventspils Mūzikas Vidusskolā ir salīdzinoši augsti CE rezultāti – visos mācību 
priekšmetos, izņemot matemātiku, ievērojami pārsniedzot ne vien vidējos rezultātus 
profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, bet arī vidējos rezultātus 
Latvijā kopumā, atsevišķos mācību priekšmetos (angļu valoda, latviešu valoda) 
sasniedzot valsts ģimnāziju vidējo līmeni. 

§ Lielais bērnu skaits PII grupās un ierobežotā telpu infrastruktūra iepretim aizvien 
pieaugošam izglītojamo skaitam neveido iekļaujošajai izglītībai atbalstošus 
apstākļus. 

§ Vidējās izglītības iestādēs kopumā ir zems to izglītojamo skaits, kuri kārto izvēles 
CE, t.sk. dabas zinātnēs. 

§ Profesionālās izglītības iestādēm ir raksturīgi zemi CE rezultāti matemātikā. 
§ Pēdējos gados izglītojamo skaits, kuri pēc 9. klases pabeigšanas uzsāk mācības 

profesionālās izglītības iestādēs ir bijis ar mainīgu, kopumā negatīvu, tendenci.  
§ Ierobežotas iespējas piesaistīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

nodrošināšanā jaunus, radošus pedagogus. 
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SVID ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

§ Skolēnu sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu konferencēs valsts un Kurzemes 
reģiona līmenī ar katru gadu manāmi uzlabojas. Īpaši uzlabojums ir vērojams 
Kurzemes reģionālajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. 

§ Augsti vecāku apmierinātības rādītāji gan par PII, gan VII darbu. 

§ Augsta pedagogu apmierinātība ar izglītības iestāžu vadības darbu. 

§ Izstrādāta un ieviesta kārtība pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanai. 

§ Izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, kuri mācās Ventspils pilsētas izglītības 
iestādēs, aptuveni 3 reizes, pārsniedz izglītojamo skaitu, kuri deklarēti Ventspilī, bet 
mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs 

§ Attīstīts daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums. 

§ Kvalitatīvs interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājums. 

§ Visās izglītības iestādēs ir attīstīta sadarbības prakse ar izglītojamo vecākiem. 

§ Sabalansēts profesionālās izglītības piedāvājums. 

§ Plašs augstākās izglītība studiju piedāvājums Ventspils Augstskolā un piecās citu AII 
filiālēs.  

§ Ventspils Digitālais centrs darbojas, lai nodrošinātu informācijas sabiedrības attīstību 
pilsētā, nodrošinot darbību 3 pamata jomās: tehnoloģiju attīstība, pieejas 
nodrošināšana tehnoloģijām, zināšanu, iemaņu un prasmju nodrošināšana par 
tehnoloģiju izmantošanu. 

§ Ventspils Jaunrades nams piedāvā apmeklēt Baltijā modernāko un lielāko digitālo 
planetāriju, kā arī ar modernu teleskopu aprīkotu observatoriju. 

§ Plašs mūžizglītības kursu piedāvājums, kas ietver gan profesionālās tālākizglītības 
programmas, neformālās izglītības programmas, valodu kursus, interešu izglītību, kā 
arī iespējas apgūt arodu. 

§ Zema vidusskolēnu iesaiste interešu izglītībā. 
§ Nepietiekama materiāli tehniskā bāze interešu izglītībā.  
§ Nepietiekami efektīva un visām pusēm saprotama izglītības procesu pēctecība un 

pārejas posmu norise. 
§ Apgrūtināta sadarbība starp vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības 

iestādēm, ja darbojas princips “nauda seko skolēnam”, jo notiek izglītības iestāžu 
cīņa par izglītojamajiem. 

§ Nepietiekami resursi un kapacitāte izglītojamo ar speciālām vajadzībām 
iekļaušanai izglītības sistēmā. 

CILVĒKRESURSI 

§ Augsta izglītības iestāžu autonomija, kā rezultātā izglītības iestāžu vadība un 
pedagoģiskais personāls ir atbildīgi par izglītības kvalitāti. 

§ Izglītības iestāžu personālam ir iespējas un vēlme attīstīties un pilnveidoties. 

§ Kopumā pedagogu noturība izglītības iestādēs ir pozitīva, vidēji puse pedagogu 
iestādē strādā vairāk kā 10 gadus. 

§ Izglītības iestādēs raksturīga pedagoģiskā personāla novecošanās, kas 
nenodrošina personāla ilgtspēju un pēctecību. 

§ Pedagogiem ir nepietiekamas zināšanas un prasmes darbā ar bērniem ar 
speciālām vajadzībām. 
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SVID ANALĪZE  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

§ Izglītības iestāžu atalgojuma sistēmas atbalsta profesionālo pilnveidi, savstarpēju 
mācīšanos, aizvietošanu, u.tml. 

§ Veiksmīga sadarbība ar Ventspils Digitālo centru pedagogu digitālo prasmju pilnveidē. 

§ Iestāžu vadītāju stiprā puse kopumā ir spēja veidot spēcīgas skolu tradīcijas un 
labvēlīgu vidi, tā ilgtermiņā veidojot labu izglītības iestāžu reputāciju. 

§ Pilnveidojama atbalsta komandu savstarpējā sadarbība. Raksturīga savstarpēja 
neuzticēšanās. 

§ Nepietiekams atbalsta personāls; esošā atbalsta personāla kapacitāte neļauj 
īstenot preventīvu darbu.  

§ Izglītības iestāžu vadītājiem ir nepietiekama kompetence attīstības plānošanā, 
pārmaiņu vadībā un juridiskajos jautājumos. 

§ Nepietiekama pedagogu gatavība pārmaiņām un motivācija iesaistīties inovatīvu 
risinājumu meklēšanā. 

INFRASTRUKTŪRA UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

§ Ventspils izglītības iestāžu kopējā infrastruktūra saskaņā ar ēku tehniskā nolietojuma 
apsekojumiem ir apmierinošā stāvoklī. Vidēji Ventspils izglītības iestāžu ēku 
nolietojuma pakāpe sasniedz 31%, kas nozīmē, ka ēku stāvoklis pieprasa konstantu 
uzraudzību un uzlabojumus, jo īpaši izglītības iestādēs ar salīdzinoši augstu (vairāk 
par trešdaļu) nolietojamības pakāpi. 

§ Izglītības iestādēs ir labs materiāltehniskais, t.sk. IKT, nodrošinājums. 

§ Tuvākajā nākotnē plānota ēku pieejamības infrastruktūras sakārtošana. 

§ Laikā no 2021.-2023.gadam plānots atjaunot tehnisko nodrošinājumu izglītības 
iestādēs. 

§ Ventspils pilsētā tiek īstenots projekts “Vides risinājumu un inovāciju platforma” ar 
mērķi izveidot automatizētu bezkontakta risinājumu vides kvalitātes un sanitāro 
apstākļu izpildes kontrolei 

§ Iestādēs nepieciešama vides pielāgošana darbam ar daudzveidību. 

§ Lielākajā daļā Ventspils izglītības iestāžu pieejamība personām ar kustību 
traucējumiem ir daļēji nodrošināta. 

§ Vairākām Ventspils izglītības iestādēm ēku tehniskais nolietojums ir robežās no 
35% līdz 45%. 

 

 

SVID ANALĪZE (turpinājums) 

IESPĒJAS DRAUDI 

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU IETVARS 

§ Ventspils pilsētas iesaiste UNESCO Izglītības pilsētu tīklā 
§ Vecāku aktīvāka iesaiste bērnu izglītošanas procesā. 
§ Iekļaujošas izglītības politikas veidošana pašvaldības līmenī. 

§ Ventspilnieku re-emigrācijas sekmēšana pilsētas demogrāfisko rādītāju uzlabošanai. 

§ Izmaiņas izglītības pakalpojumu normatīvajā regulējumā. 

§ Iedzīvotāju skaita samazinājums nākotnē. 
§ Iedzīvotāju mobilitāte studijām un darbam galvaspilsētā un/vai ārvalstīs. 
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SVID ANALĪZE (turpinājums) 

IESPĒJAS DRAUDI 

§ Maksimāli efektīva resursu plānošana un izmantošana izglītības pakalpojumu kvalitātes 
celšanai. 

§ Migrācijas procesi, tai skaitā ārvalstu imigrantu ierašanās. Latvijā tautsaimniecība pašlaik 
attīstās veiksmīgāk nekā vairumā pārējo Austrumeiropas valstu, tāpēc prognozējamais 
darba roku trūkums padarīs mūsu valsti aizvien pievilcīgāku ārvalstu imigrantiem. 

§ Sadarbības starp vispārējās izglītības iestādēm un Ventspils Augstskolu veicināšana, lai 
sekmētu skolu absolventu interesi par studijām Ventspilī. 

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI 

§ Neformālas sadarbības un pieredzes apmaiņas starp izglītības iestādēm veicināšana. 

§ Aktīva skolas vecuma bērnus un jauniešus piesaiste no apkārtējiem novadiem. 

§ Mūžizglītības stratēģijas izstrāde. 

§ Labās prakses izzināšana un pārņemšana izglītības nozares pārvaldībā no citām iestādēm 
Latvijā un Eiropā. 

§ VIP kapacitātes un kompetences stiprināšana. 

§ Iekļaujošas izglītības stratēģijas izstrāde, sekmējot mērķtiecīgu un pārdomātu resursu 
ieguldījumu iekļaujošās izglītības attīstībā, vēršot uzmanību arī tādiem aspektiem kā skolu 
vides pieejamība un resursu nodrošinājums. 

§ Palielinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits. 
§ Pieaug izglītojamo skaits, kuriem netiek diagnosticētas speciālās 

vajadzības, bet ir nepieciešams papildu atbalsts izglītības procesā. 

CILVĒKRESURSI 

§ Pedagogu novērtējuma sabiedrībā sekmēšana un profesijas prestiža celšana, piemēram, 
stāstot par sasniegumiem un sniegumu (publicitāte vietējos laikrakstos, pašvaldības 
mājaslapā). 

§ Mobilitātes un pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana ne vien valsts, bet arī starpvalstu 
līmenī, tādējādi stiprinot pedagogu kompetences un iespējas pārņemt labās prakses. 

§ Jaunu un talantīgu pedagogu piesaiste izglītības iestādēm, sniedzot tiem atbalstu 
adaptācijai (pārcelšanās, mājokļa jautājums, mentorings). 

§ Re-emigrācijas veicināšana – jauno ventspilnieku, kuri ieguvuši pedagoģisko izglītību,  
piesaiste, piedāvājot pašvaldības atbalstu. 

§ Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu dažādošana un turpināšana. 

§ Pedagogu palīgu pieejamības nodrošināšana. 
§ Pedagogu tālākizglītības veicināšana speciālajā pedagoģijā un iekļaujošajā izglītībā. 

§ Nespēja piesaistīt kvalificētus pedagogus apdraud izglītības pakalpojumu 
sekmīgu īstenošanu un ilgtspēju. 

§ Pedagogu profesijas prestižs nacionālā mērogā.  
§ Pedagogu paaudžu nomaiņa / pedagogu novecošanās. 
§ Nepietiekoša skaita jauno pedagogu sagatavošana augstākās izglītības 

iestādēs Latvijā. 

§ Konkurences pieaugums pēc augsti kvalificētiem pedagogiem. 
§ Pedagogu, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, izdegšana. 
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7. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS IETVARS 
Stratēģiskās attīstības ietvara izstrādē tiek ņemti vērā attiecīgie Eiropas, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa 
attīstības plānošanas dokumenti, kas tieši un pastarpināti attiecināmi uz izglītības nozari. Definējot Ventspils pilsētas 
izglītības nozares stratēģisko attīstību periodā no 2021. līdz 2027. gadam, tiek ievērota stratēģiskās plānošanas 
komponenšu hierarhija, kā tas atspoguļots 13.attēlā. 

13. attēls: Ventspils pilsētas izglītības nozares attīstības plānošanas ietvars. 

(Avots: autoru izstrādāts) 
ES LĪMENIS 

EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

NACIONĀLAIS LĪMENIS 

KONCEPTUĀLAIS DOKUMENTS “LATVIJAS IZAUGSMES MODELIS: “CILVĒKS PIRMAJĀ VIETĀ” 

LATVIJAS 
ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA  
2030. GADAM 

NACIONĀLAIS 
ATTĪSTĪBAS 

PLĀNS 
2021.-2027. 

 

REĢIONĀLĀS 
POLITIKAS 

PAMATNOSTĀDNES 
2021.-2027. 

 

IZGLĪTĪBAS 
ATTĪSTĪBAS 

PAMATNOSTĀDNES 
2021.-2027. 

(projekts) 

BĒRNU, 
JAUNATNES UN 

ĢIMENES 
ATTĪSTĪBAS 

PAMATNOSTĀDNES 
2021.-2027. 

(projekts) 

REĢIONĀLAIS LĪMENIS 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

2015.-2030. 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMA 

2021.-2027. 

(projekts) 

LOKĀLAIS LĪMENIS 

VENTSPILS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM 

Ventspils ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
2021.-2027. 

(projekts) 

7.1. Ventspils pilsētas izglītības nozares stratēģiskie uzstādījumi 
Šajā nodaļā noteiktas vērtības izglītības jomā Ventspils pilsētā, definēta izglītības attīstības vīzija un stratēģiskie mērķi.  

VĒRTĪBAS IZGLĪTĪBĀ 

Izglītības telpu Ventspils pilsētā raksturo skatījums uz izglītību kā daudzdimensionālu sistēmu, kas determinēta 
politiskajā, kultūras un ekonomiskajā kontekstā. Izglītības sistēmiskumu raksturo vairākas savstarpēji atkarīgas 
kvalitātes dimensijas: 

§ Izglītojamie, kuri ir nodrošināti, veseli, gatavi piedalīties izglītības procesos un viņu ģimenes un kopiena, kas 
atbalsta mācībās; 

§ Droša, atbalstoša, pieejama, resursiem bagāta izglītības vide; 
§ Saturs, kas ietverts mācību programmās; 
§ Procesi, kurus raksturo mācīšanas pieejas un izglītības vadība; 
§ Rezultāti, kas atspoguļo zināšanas, prasmes un attieksmes. 

Izglītības pārvaldība Ventspilī tiek īstenota balstoties pārliecībā, ka izglītības kvalitātes definējumam ir jābūt atvērtam 
pārmaiņām, kuru pamatā ir datos balstīta informācija, mainīgs konteksts un jauna izpratne par izglītības izaicinājumu 
būtību.  
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Izrietoši no Ventspils pilsētas izglītības iestāžu attīstības vīzijām, Ventspils pilsētā definētajām izglītības telpas rīcības 
prioritātēm, kas apspriestas darba grupās, 14. attēlā ir apkopotas vērtības, kuras raksturo izglītības pakalpojumus 
Ventspils pilsētā. 

14. attēls: Izglītības telpas vērtības Ventspils pilsētā. 
 (Avots: Autoru izstrādāts) 

 

Vērtību skaidrojums: 

u Atbalsts un izaugsme – veido sabiedrību, kas ne tikai izmanto izglītības nozares sniegtās iespējas, bet arī 
iegulda savus intelektuālos un materiālos resursus tās izaugsmei, kā arī veido līdzatbildīgu sabiedrību, kas 
vēlas savu nākotni saistīt ar Ventspili. Atbalsts ikviena izaugsmei ir nozīmīgs, lai sasniegtu izglītības nozares 
mērķus un sekmētu viedas pilsētas attīstību. 

u Izcilība un konkurētspēja – padara Ventspils pilsētas izglītības telpu pievilcīgu esošajiem un potenciālajiem 
ventspilniekiem, kā arī sadarbības partneriem gan izglītības, gan citās tautsaimniecības nozarēs. 
Nepārtraukta virzība uz izcilību nodrošina izglītības nozares ilgtspēju un atvērtību jēgpilnām pārmaiņām 
sniedzot augstu pievienoto vērtību Ventspilij nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs. 

u Pieejamība, vienlīdzība un pēctecīgums – katram dod vienlīdzīgu iespēju īstenot sevi izglītības sistēmā, 
tai skaitā iegūt izglītību, papildināt savas zināšanas mūža garumā, kā arī būt informētam un justies 
novērtētam. Atbildība par pieejamas izglītības telpas veidošanu dod vienlīdzīgu iespēju katram realizēt savu 
potenciālu.  

u Sadarbība – raksturo Ventspils pilsētas plašo formālās un neformālās izglītības piedāvājumu Ventspils 
izglītības iestādēs, kuru savstarpējā sadarbība un sadarbība ar ārējiem partneriem nodrošina izglītības 
sistēmas efektivitāti un izglītības satura pilnveidi visos izglītības veidos un pakāpēs.  

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Ventspils pilsētas VĪZIJA: 
Ventspils – pilsēta ikviena bērna attīstībai un personības izaugsmei! 

VIRSMĒRĶIS:  

Dinamiska, radoša, konkurētspējīga uz izcilību vērsta, atbalstoša izglītības vide, kurā 
veselīgi izaug un attīstās ikviens bērns, radoši mācās ikviens jaunietis,  

profesionāli pilnveidojas ikviens pedagogs, stiprināts tiek ikviens vecāks un  
tiek atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā. 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) RĪCĪBAS VIRZIENI 

SM1 

Veiksmīga izglītības pārvaldība 

Vērsts uz finanšu un administratīvā darba 
efektivitātes paaugstināšanu, vadības 
profesionālās darbības un savstarpējās 
sadarbības paaugstināšanu, lai nodrošinātu 
nepieciešamo stratēģisko plānošanu un 
īstenošanu izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā. 

1.1. Nodrošināt efektīvu atbalstu izglītības iestāžu kā mācīšanās 
organizācijas pilnveidei. 

1.2. Sekmēt pašvaldības pakalpojumu savstarpēju koordināciju. 
1.3. Veicināt izglītības iestāžu lomu un sadarbību vietējā kopienā. 
1.4. Atbalstīt un pilnveidot skolvadības potenciālu. 
1.5. Sekmēt kvalitatīvu cilvēkresursu piesaisti un noturēšanu. 

SM2 

Iekļaujoša un atbalstoša 

izglītības vide 

Vērsts uz pieejamības, drošības un 
veselīgas vides veicināšanu, kā arī izglītībai 
nepieciešamo resursu salāgošanu, lai 
nodrošinātu ikviena izglītojamā fiziskās un 
emocionālās vajadzības izglītības procesā. 

2.1. Augsti individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem, kas 
daudzpusīgi attīsta ikviena bērna un jaunieša talantus. 

2.2. Nodrošināt izglītības pieejamību atbilstoši ikviena izglītības 
vajadzībām. 

2.3. Īstenot iekļaujošu un uz vienlīdzības principiem balstītu 
izglītības programmu realizēšanu Ventspilī. 

2.4. Sekmēt atbalsta sistēmas efektīvu darbību. 
2.5. Veicināt pozitīvu emocionālo vidi izglītības iestādēs. 

SM3 

Kvalitatīvas mācības 

Vērsts uz mācīšanas un mācīšanās satura, 
procesa un rezultātu efektivizēšanu, lai 
izglītības process nodrošinātu katra 
izglītojamā vajadzību ievērošanu un sasaisti 
ar personisko pieredzi. 

3.1. Nodrošināt efektīvu un profesionālu atbalsta sistēmu 
pedagogiem, tādējādi veicinot izglītības kvalitātes 
paaugstināšanos. 

3.2. Nodrošināt daudzpusīgu un konkurētspējīgu izglītības 
piedāvājumu. 

3.3. Veicināt izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes 
un paust uzskatus, risināt problēmas mainīgās, reālās dzīves 
situācijās. 

3.4. Attīstīt mūsdienīgu, inovatīvu un daudzveidīgu profesionālās 
ievirzes izglītības, interešu izglītības klāstu, nodrošinot 
specializācijas iespējas.  

3.5. Veicināt elastīgu, darba tirgum atbilstošu profesionālās, 
augstākās un pieaugušo izglītības piedāvājumu. 

SM4 

Atbilstība izglītības mērķiem 

Vērsts uz izglītības pakāpēs izvirzīto mērķu 
snieguma izvērtēšanu, izglītības 
turpināšanas un nodarbinātības 
veicināšanu. Mērķu sasniegšana 
novērtējama, analizējot sasniegtos 
rezultātus individuāli nozīmīgu kompetenču 
apguvē, kas veicina izglītības turpināšanu 
un integrāciju darba tirgū. 

4.1. Veicināt vienotas prasības un izpratni starp izglītības posmiem 
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.  

4.2. Informēt un motivēt Ventspils iedzīvotājus iesaistīties pieaugušo 
izglītībā. 

4.3. Nodrošināt un analizēt rezultātu un sasniegumu atbilstību 
izvirzītajiem izglītības mērķiem. 

4.4. Veicināt karjeras izglītības attīstību.  
4.5. Veicināt dialogu ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm par 

izglītības piedāvājumu un pārvaldību Ventspils pilsētā.  

 

Lai novērtētu izglītības nozares attīstības kontekstā panākto progresu un Koncepcijas īstenošanu kopumā, 
stratēģiskajiem mērķiem ir definēti rezultatīvie rādītāji (skat. 7.tabulu). Lai veidotu vienotu savstarpēji saskaņotu un 
hierarhiski pakārtotu izglītības kvalitātes plānošanas un uzraudzības sistēmu Ventspils pilsētā, tajā iekļauta skaidra 
mērķu un rādītāju noteikšanas kaskāde, kas nodrošina datu uzkrāšanu gan izglītības iestāžu, gan pilsētas līmenī. 
Rīcības plānu skatīt 1.pielikumā. 
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7. tabula: Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji. 

(Avots: autoru izstrādāts) 

Nr.p.k. REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI BĀZES VĒRTĪBA 
SASNIEDZAMĀ 

TENDENCE DATU 
AVOTS 

2024 2027 
1 2 3 4 5 6 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❶: VEIKSMĪGA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĪBA 

1.  

Mācīšanas izmaksu daļa (pedagogu algas+ 
metodiskais nodrošinājums) attiecība pret 
kopējo budžetu izglītībai. Tiešo izmaksu procentuālā 
daļa, kas ir izmantota izglītības rezultāta iegūšanai no kopējā 
budžeta. 

44,6% 50% 60% VIP 

2.  
Augsts Ventspils pilsētas iedzīvotāju vērtējums 
par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu 
pilsētā. 

82,3% 83% 85% aptauja 

3.  
VIP akadēmijas profesionālās pilnveides 
programmas absolventu skaits, kuri kļuvuši par 
dažāda līmeņa vadītājiem. 

3 3 4 VIP 

4.  
Augsta pedagogu apmierinātība ar 
profesionālās pilnveides un atbalsta 
pasākumiem. 

Tiks noteikts 2021. gadā 60% 70% aptauja 

5.  Izglītības iestādēs strādājošo pedagogu 
vidējais vecums. 49,5g 47 45 VIP 

6.  
Jauno pedagogu īpatsvars, kas piedalās 
pašvaldības jauno speciālistu atbalsta 
programmā. 

90% 90% 90% VIP 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❷: IEKĻAUJOŠA UN ATBALSTOŠA IZGLĪTĪBAS VIDE 

7.  
Priekšlaicīgi mācības pārtraukušo izglītojamo 
īpatsvars no kopējā izglītojamo skaita 
attiecīgajā izglītības pakāpē (%). 

Vsk. posmā 4% 3,5% 2,5% 
VIP Tālmācība/neklātiene 

67% 65% 50% 

8.  
Izglītojamo skaits (%), kuriem ir nodrošināti 
atbalsta pasākumi talantu attīstībai un 
iekļaujošajai izglītībai. 

Talantu attīstībai 38% 40% 45% 
VIP Iekļaujošai izglītībai 

11,23% 12% 13% 

9.  Izglītojamo skaits (%), kuriem ir nodrošinātas 
karjeras konsultācijas iespējas 7.-12. kl. 79% 80% 85% VIP 

10.  Iesaistīto pušu apmierinātība ar izglītības 
iestādes vidi un infrastruktūras kvalitāti. 95% 95% 95% aptauja 

11.  
Izglītojamo ar īpašajām vajadzībām skaita 
attiecība pret atbalsta personālu izglītības 
iestādēs. 

4:1 4:1 3:1 VIP 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❸:	KVALITATĪVAS MĀCĪBAS 

12.  
Augsta izglītojamo un izglītojamo vecāku 
apmierinātība ar izglītības pakalpojumu 
kvalitāti un ietekmi. 

79,9% 80% 85% aptauja 

13.  
Pirmsskolas izglītības programmu absolvējušo 
bērnu īpatsvars, kuru zināšanu un prasmju 
novērtējums pārsniedz 80%.  

84% 85% 85% VIP 

14.  

Komersantu skaits, kas sadarbojas 
(piemēram, mācību ekskursijas, vieslekcijas, 
prakses u.c.) ar kādu no Ventspils pilsētas 
izglītības iestādēm.  

Tiks noteikts 2021. gadā 5 10 VIP 

15.  
Interešu izglītības programmu īpatsvars 
STEM, kultūrizglītībā, inženierzinātnēs un 
sportā (valsts finansējums). 

STEM 1% 3% 5% 
VIP 

Kultūrizgl. 76% 75% 75% 
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Nr.p.k. REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI BĀZES VĒRTĪBA 
SASNIEDZAMĀ 

TENDENCE DATU 
AVOTS 

2024 2027 
1 2 3 4 5 6 

Sports 5% 6% 8% 

Inženierzin. 4% 5% 7% 

16.  
Profesionālajā ievirzē iesaistīto izglītojamo 
skaita īpatsvars pret kopējo izglītojamo skaitu 

Kultūizgl. 16% 18% 20% 
VIP 

Sports 30% 33% 35% 

17.  
Valsts un reģiona olimpiādēs godalgu 
saņēmušo Ventspils skolēnu skaits mācību 
gadā. 

46 50 55 VIP 

18.  Vispārizglītojošās skolas, kas ir iesaistījušās 
vismaz 1 Eiropas projektā, īpatsvars (%). 89% 90% 90% VIP 

19.  
Izglītojamo, kuri nav iesaistīti interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības programmās, 
īpatsvars. 

Tiks noteikts 2021.gadā Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts VIP 

20.  
Izglītojamo īpatsvars, kuri iesaistīti 
uzņēmējdarbības aktivitātēs (t.sk. skolēnu 
mācību uzņēmumos) 1.-12. kl. 

2% 5% 8% VIP 

21.  Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā 
izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%). 55%:45% 60:40 60:40 VIP 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❹: ATBILSTĪBA IZGLĪTĪBAS MĒRĶIEM  

22.  Iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās mūžizglītības 
programmās (gadā). 2390 2500 3500 VIP 

23.  
Izglītojamo īpatsvars, kuri turpina izglītošanos 
pēc vidējās izglītības ieguves augstākās 
izglītības iestādēs. 

73% 90% 93% VIP 

24.  
12. kl. absolventu īpatsvars, kas izvēlējušies 
turpināt izglītošanos augstākās izglītības 
iestādēs STEM jomā. 

46% 48% 55% VIP 
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7.2. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla informācija un 
attīstības alternatīvas 

Optimāls izglītības iestāžu tīkls ir svarīgs priekšnoteikums efektīvam ierobežotu valsts un pašvaldības resursu 
izlietojumam un viens no svarīgiem aspektiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus izglītības pakalpojumus pašvaldībā. 
Iepriekšējā plānošanas periodā Ventspils izglītības telpa ir piedzīvojusi nozīmīgas izmaiņas izglītības iestāžu tīklā: 

§ 2017. gadā ir veikta Ventspils vakara vidusskolas likvidācija, programmu īstenošanu pārņemot Ventspils 
6. vidusskolai; 

§ 2016. gadā Ventspils 5. vidusskola reorganizēta par Ventspils Pārventas pamatskolu; 
§ 2019. gadā Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” pievienota PII “Saulīte” 
§ Sākot ar 2021./2022. mācību gadu, saskaņā ar rīcībpolitiku skolu tīkla optimizēšanā, plānots pakāpeniski 

reorganizēt Ventspils 3. vidusskolu par pamatskolu. 

Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gada sākumā publicēja informatīvo ziņojumu “Par kvalitatīvas vispārējās 
vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem”. Ziņojumā iezīmētas ieceres vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu tīkla attīstībai, t.sk. minimālā izglītojamo skaita kritēriji vispārējā vidējā izglītībā (10. – 12. klašu grupā), 
atbilstoši dalījumam četriem teritoriju veidiem:  

1. desmit valstspilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jūrmala, Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, 
Ventspils, Ogre; 

2. administratīvo teritoriju attīstības centri (izņemot valstspilsētas) un Pierīgas novadi; 
3. novadu teritorijas ārpus administratīvajiem centriem; 
4. teritorijas pie Eiropas savienības ārējās robežas.6 

Atbilstoši ziņojumā norādītajām iecerēm, Ventspils pilsētā, kas atbilst ziņojumā minētajai pirmās kategorijas 
teritorijai “valstspilsētas”, minimālais izglītojamo skaits vispārējās vidējās izglītības iestādē noteikts 120 izglītojamo 
apjomā. Valsts ģimnāzijām, starp citiem priekšnoteikumiem valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai, noteikts arī 
minimālais izglītojamo skaits 10. – 12. klašu grupā - ne mazāk kā 170 izglītojamie. Informatīvais ziņojums paredz 
attīstīt arī kvalitatīvo kritēriju kopumu. 7 

Izglītības iestāžu tīkla kontekstā nozīmīga ir arī situācija Ventspils “ietekmes zonā” jeb Ventspilij piegulošajās 
pašvaldībās, bet pašlaik ir grūti prognozēt izglītības iestāžu attīstības scenārijus Ventspils novadā. Administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) kontekstā ir grūti prognozēt ATR ietekmi uz izglītojamo plūsmām Ventspilī, jo Ventspils 
novads ir viena no retajām pašvaldībām, kuru neskars administratīvi teritoriālo vienību apvienošana. Turklāt, kā 
liecina Koncepcijas izstrādes laikā veiktā demogrāfisko tendenču analīze Ventspils novadā (bāzes scenārijs), 
izglītojamo skaits vidējās izglītības posmā, tuvāko gadu laikā raksturojams kā stabils un varētu samazināties tikai 
pēc 2030. gada.8 Uz vidējās izglītības pakalpojuma konsolidācijas potenciālu norāda izglītojamo skaits izglītības 
iestādēs, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības pakalpojumus. Ventspils novadā ir tikai divas izglītības iestādes, 
kurās tiek piedāvāta vidējās izglītības līmeņa apguve – Piltenes vidusskola ar 9 izglītojamajiem un Ugāles 
vidusskola ar 11 izglītojamajiem 10. – 12. klašu posmā.9 Jau tagad ievērojama daļa Ventspils novada izglītojamo 
mācās kādā no Ventspils pilsētas izglītības iestādēm (242 izglītojamie). 

2017. gadā pēc IZM pasūtījuma tika īstenots nacionāla mēroga Pētījums par optimāla vispārējās izglītības iestāžu 
tīkla izveidi Latvijā, pamatā vadoties pēc 1) izglītojamo skaita un demogrāfijas tendencēm, 2) izglītības iestāžu 
rezultātiem valsts centralizētajos eksāmenos un 3) izglītības iestāžu pieejamības un sasniedzamības. Lai arī 
Pētījums ir veikts pirms trīs gadiem un izmanto instrumentālu pieeju izglītības iestāžu tīkla modelēšanā, tajā gūtās 

                                                             

 
6 Izglītības un zinātnes ministrija, Informatīvais ziņojums “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas 
priekšnosacījumiem”, pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40489636  
7 Izglītības un zinātnes ministrija, Informatīvais ziņojums “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas 
priekšnosacījumiem”, pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40489636  
8 Skat. Koncepcijas sadaļu 2.2.2. (Demogrāfiskās situācijas raksturojums) 
9 Izglītojamo skaits 2019./2020. gada sākumā (VIIS dati) 
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atziņas joprojām ir aktuālas un var sniegt vērtīgus ieskatus skolu tīkla optimizācijā. Pētījums iesaka Ventspils pilsētā 
konsolidēt vidējās izglītības pakalpojums 3 iestādēs – attīstot Ventspils Valsts 1. ģimnāziju un saglabājot divas 
vidusskolas esošo četru vidusskolu vietā. Tāpat ieteikta Piltenes vidusskolas reorganizācija par sākumskolu un 
Ugāles vidusskolas reorganizācija par pamatskolu, kas, potenciāli varētu radīt nelielu izglītojamo pieplūdumu 
Ventspils izglītības telpā, vidējās izglītības segmentā.10 Arī citos Ventspilij tuvākajos novados, kurus ATR procesā 
plānots apvienot ar Kuldīgas un Talsu novadiem, izglītojamo skaits vidējās izglītības līmenī ir neliels (5 izglītojamie 
Alsungas novadā un 46 izglītojamie Dundagas novadā). Izrietoši, vidējās izglītības iestāžu potenciālai 
reorganizācijai relatīvi netālajos novados visticamāk sagaidāma salīdzinoši ierobežota ietekme uz izglītojamo 
pieplūdumu Ventspils pilsētā. 

Pašlaik Ventspils pilsētā darbojas 5 vidējās izglītības iestādes (4 vidusskolas un 1 Valsts ģimnāzija). Divas no 
izglītības iestādēm (Ventspils 2. vidusskola un Ventspils 3. vidusskola, kuru pakāpeniski plānots reorganizēt par 
pamatskolu sākot ar 2021./2022. mācību gadu) neizpilda IZM noteiktos kritērijus attiecībā uz minimālo skolēnu 
skaitu. Ventspils 2. vidusskolai minimālā 120 izglītojamo sliekšņa pārvarēšanai trūkst 34 izglītojamo. Ventspils 6. 
vidusskolai trūkst 3 izglītojamo sliekšņa pārvarēšanai (Skat 8. tabulu). 

Uz vidējās izglītības pakalpojuma konsolidācijas potenciālu norāda salīdzinoši vāji noslogotā izglītības iestāžu 
infrastruktūra. Vidēji Ventspils pilsētas izglītības iestādes, kuras nodrošina vidējās izglītības apguvi, ir noslogotas 
par 64,0% no maksimālā pieļaujamā skolēnu skaita atbilstoši MK noteikumiem, kas nosaka minimālo mācību telpu 
platību.11 Salīdzinoši optimāla telpu noslodze vērojama Ventspils 4. vidusskolā (81,4%), bet vismazāk optimālā 
noslodze Ventspils 6. vidusskolā (52,9%) un Ventspils 3. vidusskolā (42,6%). Turklāt Ventspils 6. vidusskola ir 
salīdzinoši vislielākajās telpās, kuras kopumā pieļauj noslodzi līdz 1207 izglītojamajiem (skat 8. tabulu). 

8. tabula: Izglītojamo skaits Ventspils pilsētas vidējās izglītības iestādēs un  

infrastruktūras noslodze. 
(Avots: IZM, VIP) 

Nr.p.k. Izglītības iestāde 
Izglītojamo skaits 10.-
12. klasē 2020./2021. 

gadā 

Minimālais 
izglītojamo 

skaits  
10.-12. 

klasē12,13 

Ēku piepildījums 
(brīvās vietas)14 

1 2 3 4 5 

1.  Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 236 170 69,6% (182) 

2.  Ventspils 3. vidusskola 24 120 42,6% (417) 

3.  Ventspils 2. vidusskola 86 120 64,1% (276) 

4.  Ventspils 4. vidusskola 157 120 81,4% (154) 

5.  Ventspils 6.  vidusskola 117 120 52,9% (569) 

                                                             

 

10 Izglītības un zinātnes ministrija, “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”, 2017, pieejams: 
https://izm.gov.lv/images/jaunatne/Optimala-visparejas-izglitibas-iestazu-tikla-modela-izveide-Latvija.pdf  
11 2002.gada 27.decembra, Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
programmas”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/69952-higienas-prasibas-izglitibas-iestadem-kas-isteno-visparejas-pamatizglitibas-
visparejas-videjas-izglitibas-profesionalas  
12 Izglītības un zinātnes ministrija, Informatīvais ziņojums “Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”, pieejams: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40481840 
13 Izglītības un zinātnes ministrija, “Apstiprināti jauni noteikumi valsts ģimnāziju darbībai un attīstībai”, pieejams: 
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-jauni-noteikumi-valsts-gimnaziju-darbibai-un-attistibai  
14 VIP sniegtā informācija 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam I 40 

 

 

Pašlaik vidējās izglītības posmā Ventspils pilsētā mācās 620 izglītojamie, kuri sadalīti 25 klašu komplektos.15 
Atbilstoši lineārai izglītojamo skaita prognozei (pieņemot, ka saglabāsies tendence 62% no 9. klases beidzējiem 
turpina mācības vidējās izglītības iestādēs Ventspilī) nākamajā plānošanas periodā būs sagaidāms izglītojamo 
skaita pieaugums 10. – 12. klašu grupā. Visaugstākais izglītojamo skaits (743 izglītojamie jeb aptuveni 30 klašu 
komplekti) prognozējams 2024. gadā, kas ir par 123 izglītojamajiem (5 klašu komplektiem) vairāk kā pašlaik. Līdz 
plānošanas perioda beigām 2027. gadā izglītojamo skaits stabilizēsies līdz 665 izglītojamajiem jeb 27 klašu 
komplektiem (skat. 9. tabulu). Atbilstoši iedzīvotāju skaita prognozēm potenciāls izglītojamo skaita samazinājums 
sagaidāms 1. – 9. klašu grupā.16 

9. tabula: Izglītojamo skaita un klašu komplektu prognozes matemātiskais modelis 2021. – 2027. gadam 

vidējās izglītības posmā (10. – 12. klasē) Ventspils pilsētā.
17 

(Avots: autoru izstrādāts) 

Nr.p.k. 

Gads 

(2020.g. – fakts; 
2021.-2027.g. 

prognoze) 

Prognozējamais izglītojamo un klašu komplektu skaits 10. – 12. klasē 
Ventspils pilsētā 

Izglītojamo skaits 
Klašu komplektu skaits, pieņemot, 

ka vienā klašu komplektā ir 25 
izglītojamie 

1 2 3 4 

1.  2020 – fakts 620 25 

2.  2021 632 25 

3.  2022 660 26 

4.  2023 694 28 

5.  2024 743 30 

6.  2025 735 29 

7.  2026 722 29 

8.  2027 672 27 

 
Kopumā izglītojamo skaitu Ventspils vidējās izglītības iestādēs pēdējo trīs gadu laikā (2018./2019. – 2020./2021. 
mācību gadā) var raksturot  kā stabilu. Ventspils 6. vidusskolā izglītojamo skaits nedaudz samazinājies gan 10. – 
12. klašu grupā (par 16 izglītojamiem), gan 1. – 9. klašu posma izglītojamo vidū (par 25 izglītojamiem). Ventspils 
4. vidusskolā 10. – 12. klašu posma izglītojamo skaits samazinājies par 17 izglītojamiem, bet 1. – 9. klašu posma 
izglītojamo skaits bijis teju nemainīgs – vērojams nebūtisks 2 izglītojamo samazinājums. Ventspils 2. vidusskolā 
pieaudzis 10. – 12. klašu skolēnu skaits no par 23 izglītojamajiem, bet  par 17 izglītojamajiem samazinājies 1. – 9. 
klašu izglītojamo skaits. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā izglītojamo skaits raksturojams, kā stabils, bet sakarā ar 
plānoto reorganizāciju, Ventspils 3. vidusskolā pakāpeniski samazinājies  izglītojamo skaits 10. – 12. klašu 
posmā. 

 

                                                             

 

15 Pieņemot, ka vienā klašu komplektā ir 25 izglītojamie. 
16 Skat. Koncepcijas  pilnās versijas 3. nodaļu– “Demogrāfiskās situācijas raksturojums un tendences”.  
17 Pieņemot, ka katru gadu 10. klasē mācības uzsāk 62% no izglītojamo skaita iepriekšējā mācību gadā, 9. klasē Ventspils pilsētā 
kopumā un vienu klašu komplektu veido 25 izglītojamie. 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam I 41 

 

Zemāk tabulā apkopoti svarīgākie izglītības iestādes raksturojošie rādītāji. Redzams, ka kopumā nav rādītāju, kas būtu izteikti atšķirīgi kādai no aplūkotajām vidējās izglītības 
iestādēm. Ventspils 4. vidusskolai ir raksturīgāki kopumā nedaudz augstāki izglītojamo sasniegumi, augstāks izglītojamo īpatsvars, kuri turpina mācības vidusskolā pēc 9. klases 
pabeigšanas, kā arī visoptimālākā infrastruktūras noslodze. Ventspils 2. vidusskolai raksturīgi salīdzinoši augsti izglītojamo sasniegumi matemātikā un salīdzinoši vājā 
infrastruktūras noslodze. Ventspils 6. vidusskolas un Ventspils 3. vidusskolas infrastruktūra ir noslogota vismazāk optimāli. Ventspils 6. vidusskolai raksturīgi nedaudz zemāki 
izglītojamo sasniegumi matemātikā, bet augstāki angļu valodā. Ventspils 6. vidusskolā salīdzinoši mazāks izglītojamo īpatsvars, kuri turpina mācības pēc vidusskolas (skat. 10. 
tabulu). 

10. tabula: Svarīgāko rādītāju kopsavilkums. 
(Avots: VIP, VISC) 

Nr. 
p.k. 

Izglītības 
iestādes 

nosaukums 

Ēkas 
piepildījums 

(% no 
maksimālā 
pieļaujamā, 

brīvās 
vietas) 

Izglītojamo 
skaits  

2020./2021.m.g. VP rezultāti 9.kl. (salīdzinot ar 
valsts vidējo) 2019. gads 

CE rezultāti 12. kl. (salīdzinot 
ar valstī vidējo) 2020. gads 

OCE 
indekss 

2019./2020. 
m.g. 

Izglītojamo 
īpatsvars, 

kuri turpina 
mācības 

vidusskolā 
(2019./2020. 

m.g. 
absolventi) 

Skolēnu skaita 
perspektīva 
vidusskolas 

posmā18 
2023./2024.m.g. 

1.-9. kl. 10.-12. kl.   10.kl. 11.kl. 12.kl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ventspils  
2. vidusskola 

64,1% 
(276) � 407 86 

Matemātika 72% (56%) � Matemātika 54% (35%) � 

57,38 64% 31 32 33 Angļu valoda 68% (71%) � Angļu valoda 70% (70%) � 

Latviešu valoda (m.t.i.p.) 
64,7% (62,6%) � Latviešu valoda 41% (53%) � 

                                                             

 

18 Skolēnu skaita perspektīva vidusskolas posmā izriet no faktiskā skolēnu skaita no 7. līdz 9.klasei (nākotnes 10.-12.klases) tai piemērojot skolēnu īpatsvaru, kuri turpina mācības konkrētajās skolās 
vidusskolas posmā. Turklāt, turpmākā izglītojamo skaita tendence (zemākās klašu grupās) ir negatīva. Skolēnu skaita perspektīva Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā tiek prognozēta, kā stabila, pieņemot 
kā tuvāko gadu laikā, pilnībā tiks aizpildīts esošais klašu komplektu skaits. 
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Nr. 
p.k. 

Izglītības 
iestādes 

nosaukums 

Ēkas 
piepildījums 

(% no 
maksimālā 
pieļaujamā, 

brīvās 
vietas) 

Izglītojamo 
skaits  

2020./2021.m.g. VP rezultāti 9.kl. (salīdzinot ar 
valsts vidējo) 2019. gads 

CE rezultāti 12. kl. (salīdzinot 
ar valstī vidējo) 2020. gads 

OCE 
indekss 

2019./2020. 
m.g. 

Izglītojamo 
īpatsvars, 

kuri turpina 
mācības 

vidusskolā 
(2019./2020. 

m.g. 
absolventi) 

Skolēnu skaita 
perspektīva 
vidusskolas 

posmā18 
2023./2024.m.g. 

1.-9. kl. 10.-12. kl.   10.kl. 11.kl. 12.kl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Ventspils 3. 
vidusskola 

42,6% 
(417) 286 24 

Matemātika 50% (56%) � Matemātika 40% (35%) � 

44,96 41% -19 Angļu valoda 57% (71%) � Angļu valoda 67% (70%) � 

Latviešu valoda 58% (63%) � Latviešu valoda 36% (53%) � 

3. Ventspils  
4. vidusskola 

81,4% 
(154) � 518 157 

Matemātika 57% (56%) � Matemātika 41% (35%) � 

62,23 72% 40 58 40 Angļu valoda 81% (71%) � Angļu valoda 81% (70%) � 

Latviešu valoda 63% (63%) � Latviešu valoda 62% (53%) � 

4. Ventspils  
6. vidusskola 

52,9% 
(569) � 522 117 

Matemātika 47% (56%) � Matemātika 29% (35%) 20� 

46,86 39% 27 23 21 Angļu valoda 67% (71%) � Angļu valoda 74% (70%) � 

Latviešu valoda 61% (65%) � Latviešu valoda 52% (53%) � 

5. 
Ventspils 
Valsts 1. 
ģimnāzija 

69,6% 
(182) 180 236 

Matemātika 68% (56%) � Matemātika 57% (35%) � 

69,87 78% 87 77 72 Angļu valoda 81% (71%) � Angļu valoda 84% (70%) � 

Latviešu valoda 78% (65%) � Latviešu valoda 72% (53%) � 

                                                             

 

19 Pašlaik Ventspils 3. vidusskolā, vidējās izglītības posmā mācās izglītojamie tikai 12. klases grupā. Sākot ar 2021./2022. mācību gadu Ventspils 3. vidusskolu plānots reorganizēt par pamatskolu, 
nodrošinot 1. – 9. klases izglītības programmas. 
20 CE kopvērtējumā iekļauts tālmācības programmas izglītojamo, kas sastāda nelielu daļu no kopējā izglītojamo skaita, sniegums (Matemātika 16% (9 izglītojamie); Latviešu valoda 43% (7 izglītojamie); 
Svešvaloda 68,2% (5 izglītojamie)). 
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12. klases centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka izglītības kvalitāte visās Ventspils vidusskolās ir laba un 
izglītojamo sasniegumi ir drīzāk augstāki vai līdzvērtīgi vidējiem rādītājiem valstī. Nākotnē attīstoties jaunajai pieejai 
vidusskolas satura īstenošanā, kas paredz CE diferenciāciju, pieaugs konkurence starp izglītības iestādēm ar 
augstiem sasniegumiem un, iespējams, korektāk varēs novērtēt izglītības iestādes, kuras īsteno saturu vispārīgā 
līmenī. 

Lai arī Ventspils 2. vidusskolā ir nedaudz zemāki rādītāji latviešu valodā, bet Ventspils 6. vidusskolā nedaudz 
zemāki rādītāji matemātikā, rezultāti ir jāskata kontekstā ar skolās īstenotajām mācību programmām. Ventspils 2. 
vidusskola īsteno mazākumtautību programmas, bet Ventspils 6. vidusskola neklātienes/tālmācības programmas, 
kas noteikti ietekmē skolu vidējos rādītājus. 

Vērtējot izglītojamo īpatsvaru, kuri turpina mācības vidusskolā, jāsecina, ka salīdzinoši lielāks 9. klases absolventu 
īpatsvars no Ventspils 6. vidusskolas izvēlas turpināt mācības vidējās profesionālās izglītības iestādēs – 47%, 
salīdzinot ar 27% Ventspils 2. vidusskolā un 26% Ventspils 4. vidusskolā.  

Proaktīvi apsverot iestāžu tīkla optimizēšanas iespējas, būtiski norādīt, ka Ventspils 2. vidusskola nodrošina vidējās 
izglītības programmu īstenošanu mazākumtautībām. Lai arī pašlaik notiek pāreja uz vidējās izglītības īstenošanu 
tikai valsts valodā, ir arī citi sociāli un kulturāli aspekti izglītības iestādēs, kuri var būt svarīgi nodrošinot iedzīvotāju 
kultūras identitātei atbilstošus izglītības pakalpojumus. Tāpat arī nozīmīgs ir apstāklis, ka, pēc Ventspils Vakara 
vidusskolas likvidācijas, Ventspils 6. vidusskola īsteno neklātienes/tālmācības izglītības programmas, kas ir 
svarīgs un nepieciešamas izglītības pakalpojums, kas sekmē vidējās izglītības apguvi pieaugušajiem un 
izglītojamiem, kam raksturīgi dažādi priekšlaicīgas mācību pamešanas riski. 

IESPĒJAMIE ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 

Esošās situācijas analīze neliecina, ka pastāv elementāri un acīmredzami risinājumi skolu tīkla optimizācijai 
Ventspils pilsētā. Zemāk piedāvāti trīs attīstības scenāriji, no kuriem divi raksturojami kā proaktīvi un demogrāfisko 
situāciju apsteidzoši – tie paredz esošo vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju šajā plānošanas periodā, bet 
trešais scenārijs paredz nogaidīt un saglabāt esošo skolu tīklu, līdz brīdim, kad parādīsies labāki optimizācijas 
risinājumi, vai nepieciešamība pēc vidējās izglītības pakalpojuma konsolidācijas būs akūtāka. 

SCENĀRIJS NR. 1: Reorganizēt Ventspils 6. vidusskolu par pamatskolu, veidojot papildu izglītojamo plūsmu 
uz citām vispārējās vidējās izglītības iestādēm Ventspils pilsētā, nodrošinot neklātienes/tālmācības izglītības 
programmu īstenošanu kādā no citām vidējās izglītības iestādēm Ventspilī, kā arī veicinot vidējās profesionālās 
izglītības ieguvi.  

Ieguvumi: 

u Izveidots stabils un perspektīvs vidējās izglītības pakalpojumu sniedzēju tīkls Ventspils pilsētā, kas 
nodrošina pietiekoši lielu 10. – 12. klases izglītojamo skaitu daudzveidīga mācību satura un mācību 
procesa īstenošanai un IZM noteikto kritēriju izpildei ilgtermiņā.  

u Iespēja, konsolidējot resursus (investīcijas infrastruktūrā, administratīvos un cilvēkresursus), uzlabot 
dažādus izglītības kvalitāti veidojošos elementus vidējās izglītības posmā. 

u Iespējams, var uzlaboties izglītības kvalitāte izglītojamajiem vidējo izglītību iegūstot citās izglītības 
iestādēs. 

u Iespēja attīstīt Ventspils 6. pamatskolu kā izglītības pakalpojumu segmentu izglītojamajiem, kuri vēlas 
turpināt vidējās profesionālās izglītības ieguvi pēc 9. klases beigšanas. 

Riski: 

u Netiek risināti neoptimālas infrastruktūras noslodzes jautājumi. Arī pēc reorganizācijas lielākā daļa 
izglītības iestāžu infrastruktūras būs nepilnīgi noslogota, turklāt situācija Ventspils 6. vidusskolā tikai 
pasliktināsies pēc 10. – 12. klašu programmu pārtraukšanas. Tāpat jāmeklē konceptuāli citas iespējas 
optimālai Ventspils 6. vidusskolas infrastruktūras noslodzei (interešu izglītība, PII programmu īstenošana, 
telpu īre u.c.). 

u Sabiedrībā un izglītības darbinieku vidū var trūkt atbalsta vidusskolas reorganizācijai. 
u Samazināts vidējās izglītības piedāvājums mazāk talantīgiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem 

nepieciešams papildu atbalsts. Jāmeklē iespējas nodrošināt tālmācības/neklātienes izglītības 
programmas citā izglītības iestādē Ventspilī, jo tas ir svarīgs izglītības ekosistēmas elements. 

SCENĀRIJS NR. 2: Apvienot Ventspils 2. vidusskolu un Ventspils 6. vidusskolu, izveidojot jaunu izglītības 
iestādi. A - Ventspils 6. vidusskolas telpās, kas paredz investēt līdzekļus Ventspils 6. vidusskolas infrastruktūrā un 
izveidot vienu, salīdzinoši lielu izglītības iestādi ar ~1000 izglītojamajiem Ventspils 6. vidusskolas telpās 
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Sarkanmuižas dambī 1, nodrošinot esošo vidējās izglītības programmu (t.sk. neklātienes/tālmācības) īstenošanu. 
B – jaunizveidotā izglītības iestāde izmanto abu apvienoto izglītības iestāžu ēkas. Svarīgākie ieguvumi un trūkumi 
apkopoti sarakstā zemāk. 

Ieguvumi: 

u Izveidots perspektīvs un ilgtspējīgs izglītības iestāžu tīkls, bez nepieciešamības to pārskatīt tuvākajā 
nākotnē. 

u Salīdzinoši lielas 10. – 12. klašu grupas visās izglītības iestādēs, nodrošina iespējas īstenot daudzveidīgu 
mācību saturu un mācību procesu ar optimālu resursu izlietojumu, kā arī nodrošināt atbilstību IZM 
izvirzītajiem izglītojamo skaita kritērijiem ilgtermiņā. 

u Iespēja optimizēt finanšu un cilvēkresursu izlietojumu gan skolas, gan pašvaldības līmenī. 
u A - Salīdzinoši optimāla Ventspils 6. vidusskolas telpu noslodze, un potenciāli optimālāka noslodze citās 

Ventspils pilsētas izglītības iestādēs. 
u Ventspils 2. vidusskola un Ventspils 6. vidusskola  ir salīdzinoši netālu (~1km) viena no otras, pakalpojuma 

saņēmējiem būtiski nepasliktināsies pakalpojuma pieejamība. 
u Iespēja, konsolidējot resursus, uzlabot dažādus izglītības kvalitāti veidojošos elementus. 

Riski: 

u Sabiedrībā un izglītības darbinieku vidū var trūkt atbalsta divu lielu vidusskolu apvienošanai. 
u Pastāv riski izglītojamo sasniegumu saglabāšanai. 
u Apvienojoties pastāv risks zaudēt  unikālo Ventspils 2. vidusskolas kultūrvidi un mazākumtautību izglītības 

programmu īstenošanas elementus, kas nav saistīti ar atsevišķu mācību priekšmetu īstenošanu latviešu 
valodā. 

u A - Neskaidrs Ventspils 2. vidusskolas infrastruktūras (ēkas, teritorijas) izmantošanas potenciāls 
(pirmsskolas izglītības iestāde, interešu izglītības iestāde, ar izglītību nesaistīts pielietojums u. tml.).  

u A - Zaudēta daļa no infrastruktūrā līdz šim investētajiem līdzekļiem.  

 

SCENĀRIJS NR. 3: Atlikt skolu tīkla optimizācijas pasākumus. Īstermiņā nav steidzamas nepieciešamības pēc 
skolu tīkla reorganizācijas, lēmumu par būtiskām izmaiņām Ventspils izglītības iestāžu tīklā iespējams atlikt uz 
plānošanas perioda beigām vai pat nākamo plānošanas periodu. Vienlaikus esošajā plānošanas periodā plānot 
pasākumus, lai veiktu dažādu scenāriju ietekmes novērtējumu un strādātu ar iesaistītajām pusēm savlaicīgu un 
saskaņotu lēmumu pieņemšanai. 

Ieguvumi: 

u Iespējams nākotnē būs labāk saredzami vēlamie un optimālākie skolu tīkla attīstības virzieni. 
u Sabiedrības un izglītības darbinieku vidū visticamāk būs atbalsts nogaidošam/reaktīvam scenārijam. 
u Iespēja veidot diskusiju ar iesaistītajām pusēm par vēlamajiem attīstības virzieniem Ventspils pilsētas 

skolu tīkla attīstībā. 
u Nav jāiegulda papildu resursi skolu tīkla optimizācijas īstenošanai t.sk. pārmaiņu vadībā, komunikācijā ar 

sabiedrību un izglītības darbiniekiem. 

Riski: 

u Prognozējams, ka ilgtermiņā sakarā ar demogrāfiskajām tendencēm un skolas vecuma iedzīvotāju skaita 
samazināšanos būs jāplāno skolu tīkla optimizācijas pasākumi.  

u Ievērojamas alternatīvās izmaksas no neoptimālas infrastruktūras noslodzes un resursu izlietojuma. 
u Zaudētas iespējas skolu tīkla un izglītības ekosistēmas attīstībai.
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8. IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS 
UZRAUDZĪBA UN AKTUALIZĀCIJA 

Attīstības koncepcijas ieviešanas uzraudzības sistēmas pamatuzdevums ir nodrošināt savlaicīgu un rezultatīvu 
Ventspils pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2021.-2027. gadam ieviešanu un analīzi. Par Koncepcijas 
vispārēju ieviešanu un resursu piešķiršanu Rīcības plānā noteikto darbību īstenošanai atbildīga ir Ventspils pilsētas 
Dome. Par Koncepcijas ieviešanas koordinēšanu un uzraudzību atbildīga ir Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde. 
Par Koncepcijas īstenošanu atbildīgās puses ir noteiktas Rīcības plānā. 

Attīstības koncepcijas ieviešanas uzraudzības pamatā ir regulārs izvērtējums par to, vai un kā tiek īstenotas rīcības 
plānā noteiktās darbības. VIP uzdevums ir regulāri iegūt un apkopot informāciju no pašvaldības iestādēm un 
izglītības iestādēm, kā arī organizēt izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādi un ieviešanu. Izglītības 
kvalitātes monitoringa pasākumi ietver arī regulāru izglītojamo, vecāku un pedagogu viedokļa izzināšanu; arī šie 
dati var tikt izmantoti izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas uzraudzībai. VIP sagatavo ikgadēju pārskatu par 
Koncepcijas īstenošanu. Pārskats par koncepcijas ieviešanu tiek strukturēts atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, rīcības 
virzieniem un darbībām, un tas kalpo kā pamats Rīcības plāna aktualizācijai. Ikgadējo Koncepcijas ieviešanas 
uzraudzības pārskatu izstrādā VIP, prezentējot to Izglītības komisijai. 

Koncepcijas aktualizēšanu ieteicams veikt 2024. gadā, nemainot Koncepcijas stratēģiskos mērķus, bet pārskatot 
plānoto darbību aktualitāti un papildinot tās. Aktualizācijā jāņem vērā informācija par nākamajā plānošanas periodā 
pieejamajiem Eiropas Savienības u.c. finanšu resursiem. 

Rīcības plāna aktualizēšanu ieteicams veikt katru gadu. Rīcības plāna aktualizēšana ietver informācijas 
apkopošanu par izpildītajām darbībām un/vai to izpildes statusu. Aktualizētā Rīcības plāna redakcijā ir jāiekļauj 
plānotās izmaiņas – jaunās darbības un izmaiņas plānotajās darbībā. 
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1. pielikums: Konspektīvs rīcības plāns 2021. – 2027. gadam 
Rīcības plānā apkopotas periodā no 2021. līdz 2027. gadam veicamās darbības, par to īstenošanu atbildīgās iestādes un finanšu avoti.  

11. tabula: Rīcības plāns. 
(Avots: Autoru izstrādāts) 

ID RĪCĪBAS 
VIRZIENS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ INSTITŪCIJA IESAISTĪTĀ  

INSTITŪCIJA 
FINANŠU 
AVOTS21 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VĪZIJA: Ventspils – pilsēta ikviena bērna attīstībai un personības izaugsmei! 
VIRSMĒRĶIS: Dinamiska, radoša, konkurētspējīga uz izcilību vērsta, atbalstoša izglītības vide, kurā veselīgi izaug un attīstās ikviens bērns, radoši mācās ikviens jaunietis, 
profesionāli pilnveidojas ikviens pedagogs, stiprināts tiek ikviens vecāks un tiek atbalstīta ikviena izaugsme visa mūža garumā. 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❶: VEIKSMĪGA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĪBA 

1.1. 

Nodrošināt 
efektīvu atbalstu 
izglītības iestāžu 
kā mācīšanās 
organizācijas 
pilnveidei. 

 

1.1.1. 
Organizēt regulāras pašvaldības vadības, VIP un izglītības iestāžu 
vadības komandu sanāksmes, nodrošinot informācijas un viedokļu 
apmaiņu par aktuālo izglītības jomā Ventspilī. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.1.2. Veicināt izglītības iestāžu vadības komandu vienotu izpratni par katras 
izglītības iestādes vīziju un stratēģisko redzējumu. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.1.3. 
Veicināt izziņas un inovāciju kultūru izglītības iestādēs, atbalstot 
pedagogus pārmaiņu procesā, ieviešot jaunas darba metodes, 
inovācijas. 

VIP Izglītības 
iestādes, IZM, 
augstskolas 

VF,PF,ES        

1.1.4. Izstrādāt rekomendācijas jeb vadlīnijas Ventspils izglītības iestāžu 
vienota publiskā tēla veidošanai.  

VIP Marketinga 
nodaļa 

PF        

                                                             

 

21 Kolonnā izmantoto saīsinājumu skaidrojums: PF – pašvaldības finansējums; VF – valsts finansējums; ES – Eiropas Savienības finansējums. 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam  I 47 

ID RĪCĪBAS 
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ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21
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20
24

 

20
25

 

20
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20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.5. 
Nodrošināt atbalstu Ventspils izglītības iestādēm publiskā tēla 
veidošanā un aktivitātēm sociālajos tīklos, t. sk. specializācijas 
komunikācijai plašākā sabiedrībā un sadarbības partneru starpā. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.1.6. Veicināt vecāku iesaisti izglītības iestāžu attīstības plānošanā un darba 
pilnveidošanā. 

Izglītības iestādes  PF,ES        

1.1.7. 

Izvērtēt izglītības iestāžu darbības efektivitāti saistībā ar izglītības 
programmu īstenošanu, infrastruktūras noslodzi un resursu 
izmantošanu un rosināt aktivitātes efektivitātes celšanai, t.sk. resursu 
koplietošanu dažādu izglītības iestāžu starpā. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.2. 

Sekmēt 
pašvaldības 
pakalpojumu 
savstarpēju 
koordināciju. 

1.2.1. Nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu un aizstāvību. 

Pašvaldība VIP, 
bāriņtiesa, 
sociālais 
dienests, 
pašvaldības 
un valsts 
policija 

PF, 
VF,ES 

       

1.2.2. 
Nodrošināt regulāru sabiedrības informēšanu par aktualitātēm 
izglītības nozarē Ventspilī. 

VIP Marketinga 
nodaļa 

PF, 
VF,ES 

       

1.2.3. Koordinēt pieaugušo izglītības nodrošināšanu. 
VIP VDC, VeA, 

bibliotēkas, VT 
PF, 
VF,ES 

       

1.2.4. 
Ieviest e-platformu metodiskā darba plānošanai, organizēšanai, 
izvērtēšanai. 

VIP VDC, izglītības 
iestādes 

PF        

1.2.5. 
Attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar citu pašvaldību izglītības pārvaldēm 
labās prakses pārņemšanai (piem., kopīgi semināri, pieredzes 
apmaiņa, u.c.). 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, ES        

1.2.5. 
Iesaistīties reģionālos, valsts un starptautiskos projektos, veicinot 
Ventspils izglītības iestāžu atpazīstamību. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, ES        
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1.2.6. 
Izveidot un ieviest elektronisku 1.klases pretendentu reģistrēšanās 
platformu 

VIP VDC PF        

1.3. 

Veicināt izglītības 
iestāžu lomu un 
sadarbību vietējā 
kopienā. 

1.3.1. 
Atbalstīt izglītības iestāžu sadarbību ar citām pašvaldības institūcijām 
un nevalstiskām organizācijām bērnu labklājības un drošības 
veicināšanā. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, ES, 
VF 

       

1.3.2. 
Attīstīt pieredzes apmaiņu, dalību projektos, stiprinot kopienas izjūtu 
un sadarbības nozīmīgumu vispārējās labklājības veicināšanā.  

Izglītības iestādes 

VIP 

 PF, ES, 
VF 

       

1.3.3.  
Nodrošināt resursus izglītības nozares un izglītības iestāžu 
komunikācijai ar sabiedrību.  

Pašvaldība VIP PF        

1.3.4. 
Īstenot preventīvus izglītības pasākumus ģimenēm, lai aktualizētu 
vecāku pienākumus bērna audzināšanā un izglītošanā. 

VIP 

Izglītības iestādes 

Pašvaldības 
un valsts 
policija 

PF,VF        

1.4. 

Atbalstīt un 
attīstīt izglītības 
iestāžu vadības 
komandas. 

1.4.1. 
Mērķtiecīgi attīstīt un novērtēt izglītības iestāžu vadītāju un 
administrācijas profesionālo kvalifikāciju un darbību. 

VIP Izglītības 
iestādes, 
deputāti 

VF, PF        

1.4.2. 

Nodrošināt regulāru mācību procesa monitoringa un atgriezeniskās 
saites rīku izmantošanu izglītības iestādēs izglītības pakalpojumu 
pilnveidei un iesaistīto pušu viedokļa izzināšanai (pedagogi, 
izglītojamie, vecāki, administrācija). 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.5. 

Sekmēt 
kvalitatīvu 
cilvēkresursu 
piesaisti un 
noturēšanu. 

1.5.1. 
Attīstīt profesionālās pilnveides programmu jauno un topošo vadītāju, 
mācīšanas konsultantu sagatavošanai. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, VF        

1.5.2. 
Piedāvāt un nodrošināt prakses iespējas Ventspils pilsētas izglītības 
iestāžu absolventiem un citiem topošajiem pedagogiem. 

Izglītības iestādes VIP, 
augstskolas 

VF, PF        

1.5.3. 
Apzināt un sistematizēt datus par pedagoģisko personālu, izveidojot 
vienotu kadru politiku. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        
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1.5.4. 
Izveidot atbalsta programmu jaunu pedagogu piesaistei Ventspils 
izglītības iestādēs. 

VIP augstskolas VF, PF        

1.5.5. 
Turpināt īstenot Rīcības programmu kompetenču (lietpratības) 
attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalsts un monitorings Ventspils 
pilsētas izglītības iestādēs  

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

1.5.6. 
Attīstīt esošās vidusskolas programmas, iekļaujot pedagoģijas virzienu 
ar iespēju vasaras periodā veikt pedagoga palīga pienākumus, 
tādējādi popularizējot pedagogu profesiju. 

VIP Izglītības 
iestādes 

VF, PF        

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❷: IEKĻAUJOŠA UN ATBALSTOŠA IZGLĪTĪBAS VIDE 

2.1. 

Augsti 
individualizēta 
pieeja 
izglītojamajiem, 
kas daudzpusīgi 
attīsta ikviena 
izglītojamā 
talantus. 

2.1.1. Attīstīt ikviena bērna izaugsmi un individuālos talantus. 

VIP 

Izglītības iestādes 

VeA, VDC, 
augstskolas, 
Zinātnes un 
inovāciju 
centrs, 
bibliotēkas, 
muzejs, 
Ventspils 
Augsto 
tehnoloģiju 
parks 

PF, VF, 
ES 

       

2.1.2. 

Attīstīt mācīšanās un mācīšanas kultūru skolās, dažādojot mācīšanās 
pieejas (piem., programmas “skolēns māca skolēnu”, “skolēni māca 
skolotājus, vecākus”, “vecāki māca skolēnus”, praktiskas nodarbības 
ārā, u.tml.). 

Izglītības iestādes Vides 
uzraudzības 
nodaļa, 
muzejs, 
bibliotēkas, 
uzņēmēji 

PF, VF, 
ES 

       

2.1.3. 
Nodrošināt daudzpusīgu interešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības piedāvājumu. 

VIP 

Ventspils Digitālais centrs 

Izglītības 
iestādes, 

PF, VF, 
ES 
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Sporta pārvalde sporta klubi, 
privātpersonas 

2.1.4.  
Organizēt pieredzes apmaiņu par individuālas pieejas īstenošanu 
izglītībā. 

VIP 

Izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

2.2. 

Nodrošināt 
izglītības 
pieejamību 
atbilstoši ikviena 
izglītības 
vajadzībām. 

2.2.1. 
Apzināt un realizēt izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas 
vajadzības. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

2.2.2. 
Uzlabot pēctecību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, pilnveidojot 
sadarbību starp dažādu izglītības posmu pedagogiem. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

2.2.3. 
Īstenot vecāku izglītošanas pasākumus, lai palielinātu izpratni par 
mācību procesu, sadarbību un atbalstu bērniem izglītošanās procesā. 

Izglītības iestādes VIP, 
augstskolas, 
atbalsta centri 

PF, ES        

2.2.4. Veicināt vecāku līdzdalību izglītības iestāžu padomēs. Izglītības iestādes  ES        

2.3. 

Īstenot iekļaujošu 
un uz 
vienlīdzības 
principiem 
balstītu izglītības 
programmu 
realizēšanu 
Ventspilī. 

2.3.1. 
Atbilstoši pieprasījumam nodrošināt izglītības iespējas izglītojamajiem 
ar speciālām vajadzībām. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

2.3.2. 
Veicināt sadarbību ar speciālistiem, pakalpojumu sniedzējiem un NVO, 
lai nodrošinātu savlaicīgus atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumus 
bērniem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītības iestādes VIP, 
augstskolas, 
atbalsta centri 

PF, VF, 
ES 

       

2.3.3. Pakāpeniski nodrošināt vides pieejamību Ventspils izglītības iestādēs. 
VIP  PF, VF, 

ES 
       

2.3.4. 
Veicināt pilnvērtīgu informāciju sabiedrībai par iekļaujošās izglītības 
iespējām Ventspils pilsētā. 

VIP  PF        

2.3.5. 
Sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
iesaistīšanai mācībās un atbalsta pasākumos. 

VIP Izglītības 
iestādes, IZM 

PF, VF, 
ES 
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2.4. 

Sekmēt atbalsta 
sistēmas efektīvu 
darbību. 

 

2.4.1. 
Izveidot vienotu pieeju izglītojamo diagnosticēšanai un atbalsta 
nodrošināšanai. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

2.4.2. 
Apzināt un nodrošināt atbalsta personāla vajadzības izglītības 
iestādēs. 

Izglītības iestādes VIP, 
augstskolas, 
profesionālās 
pilnveides 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

2.4.3. 
Pārraudzīt un izvērtēt atbalsta sistēmas darbību un sniegt ieteikumus 
darba uzlabošanai. 

VIP  PF        

2.4.4. 
Nodrošināt efektīvu audzināšanas darba plānošanu izglītības iestādēs, 
veicinot ikviena bērna izaugsmi. 

Izglītības iestādes VIP PF, VF, 
ES 

       

2.5.5. 
Pēc nepieciešamības nodrošināt pedagogu palīgus klasēs, kurās 
mācās izglītojamie ar īpašajām vajadzībām. 

Izglītības iestādes VIP PF, VF, 
ES 

       

2.5. 

Veicināt pozitīvu 
emocionālo vidi 
izglītības 
iestādēs. 

2.5.1. Ieviest pasākumus mobinga mazināšanai izglītības iestādēs. 
Izglītības iestādes  PF, VF, 

ES 
       

2.5.2. 
Nodrošināt iespēju saņemt psiholoģiski emocionālu atbalstu 
pedagogiem, lai novērstu izdegšanas sindromu, piemēram, nodrošinot 
supervīzijas u.tml. 

VIP Pedagogu 
atbalsta 
dienests, 
Izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

2.5.3. 
Izmantot vienotu sistēmu emocionālās vides monitorēšanai izglītības 
iestādēs. 

Izglītības iestādes  PF, VF, 
ES 

       

2.5.4. 
Adaptēt programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" visās izglītības 
iestādēs, t.sk. PII. 

Izglītības iestādes  PF, VF, 
ES 

       

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❸: KVALITATĪVAS MĀCĪBAS 



Ventspils pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2021.-2027.gadam  I 52 

ID RĪCĪBAS 
VIRZIENS ID DARBĪBA ATBILDĪGĀ INSTITŪCIJA IESAISTĪTĀ  

INSTITŪCIJA 
FINANŠU 
AVOTS21 

ĪSTENOŠANAS PERIODS 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. 

Nodrošināt 
efektīvu un 
profesionālu 
atbalsta sistēmu 
pedagogiem, 
tādējādi veicinot 
izglītības 
kvalitātes 
paaugstināšanos. 

3.1.1. 

Organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi, t.sk. par 1) individuālu 
talantu atpazīšanu un attīstīšanu, 2) iekļaujošo izglītību, 3) jēgpilnu 
tehnoloģiju lietošanu, 4) mācību pieeju dažādošanu; 5) mācību 
process individualizāciju un diferenciāciju; 6) pedagogu un izglītojamo 
līderību līderību.  

VIP 

Izglītības iestādes 

Augstskolas, 
profesionālās 
pilnveides 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

3.1.2. 
Nodrošināt Pedagogu atbalsta dienesta darbību pedagogu metodiskā 
darba nodrošināšanā. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, ES        

3.1.3. 
Pilnveidot pedagogu savstarpējo mācīšanos un sadarbību izglītības 
iestādēs. 

Izglītības iestādes VIP PF, ES        

3.1.4. 
Pilnveidot sadarbību ar jauno pedagogu sagatavošanā un papildus 
kvalifikācijas iegūšanā. 

VIP 

 

Izglītības 
iestādes 

PF, VF        

3.1.5. 
Veicināt pedagogu prestiža celšanu (publikācijas, labās prakses 
piemēru popularizēšana lokālā un valsts mērogā). 

VIP  PF, ES        

3.1.6. 
Sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru stiprināt pedagogu digitālo 
kompetenci turpinot īstenot Rīcības programmu datorprasmju apguvei. 

VIP VDC, izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

3.2. 

Nodrošināt 
daudzpusīgu un 
konkurētspējīgu 
izglītības 
piedāvājumu. 

3.2.1. 
Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanu, pārejot uz kompetenču 
pieejā balstītu mācību saturu. 

VIP Izglītības 
iestādes, IZM 

PF, VF, 
ES 

       

3.2.2. 
Izvērtēt un īstenot piemērotāko Ventspils izglītības iestāžu tīkla 
attīstības scenāriju. 

Dibinātājs VIP PF, VF, 
ES 

       

3.2.3. 
Mācību procesa modernizācija visās izglītības iestādēs, nodrošinot 
mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, mācību līdzekļus, e- mācību vidi, 
ergonomisku un veselīgu mācību vidi. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 

       

3.2.4. 
Sadarbībā ar dibinātāju izvēlēties izglītības iestāžu attīstības virzienu 
vai specializāciju, realizējot atbilstošo izglītības programmu. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF, VF, 
ES 
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3.2.5. 
Nodrošināt Rīcības programmu darbam ar apdāvinātiem audzēkņiem 
resursus un realizēšanu. 

VIP Ventspils 
Jaunrades 
nams 

PF        

3.2.6. Veicināt attālināto mācību nodrošināšanu visos izglītības posmos. 
VIP Izglītības 

iestādes 
PF, VF        

3.3. 

Veicināt 
izglītojamo spēju 
kompleksi lietot 
zināšanas, 
prasmes un 
paust uzskatus, 
risināt problēmas 
mainīgās, reālās 
dzīves situācijās. 

3.3.1. 
Veidot jauniešu auditorijai atbilstošu informācijas pieejamību par 
piedāvājumu un aktualitātēm izglītības jomā. 

VIP 

Izglītības iestādes 

Ventspils 
Jauniešu māja 

PF, VF, 
ES 

       

3.3.2. 
Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sociālo atbildību, 
sabiedrisko līdzdalību un patriotismu. 

Izglītības iestādes VIP, muzejs, 
VOC, sociālais 
dienests, 
laikraksts 
“Ventas balss” 

PF, VF        

3.3.3. 
Veicināt izglītojamo dalību dažāda līmeņa ZPD konferencēs un 
olimpiādēs. 

Izglītības iestādes VIP PF, VF, 
ES 

       

3.3.4. 
Attīstīt sadarbību ar dažādiem uzņēmumiem, NVO un augstskolām, 
veicinot izglītojamo izpratni par darba vidi, karjeras izvēli un zināšanu 
pielietojamību. 

VIP 

Izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

3.4. 

Attīstīt 
mūsdienīgu, 
inovatīvu un 
daudzveidīgu 
profesionālās 
ievirzes 
izglītības, 
interešu izglītības 
klāstu, nodrošinot 

3.4.1. 
Popularizēt izglītības iestāžu īstenotās programmas tehniskās 
jaunrades jomā starp jauniešiem Ventspils pilsētā un apkārtnē. 

Ventspils Jaunrades nams, 

VDC 

VeA PF, VF, 
ES 

       

3.4.2. 
Attīstīt daudzpusīgu interešu izglītības piedāvājumu Ventspils 
izglītības iestādēs, nodrošinot kultūrizglītības, sporta un STEM jomā. 

Ventspils Jaunrades nams, 
izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

3.4.3. 
Dažādot interešu un profesionālās ievirzes programmu īstenošanas 
aktivitātes (pieredzes apmaiņas braucieni, radošās darbnīcas, 
nometnes utml.). 

Ventspils Jaunrades nams, 
izglītības iestādes 

Ventspils 
Jauniešu māja 

PF, VF, 
ES 
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specializācijas 
iespējas. 

 

3.4.4. 
Pilnveidot materiāltehnisko bāzi interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanai. 

VIP  PF, ES        

3.4.5. 
Ieviest pedagogu savstarpējās mācīšanās un sadarbības praksi 
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. 

Ventspils Jaunrades nams, 
Ventspils Mākslas skola, 
Ventspils sporta skola 
“Spars” 

 PF, VF, 
ES 

       

3.4.6. 
Uzsākt interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu 
realizāciju PII. 

VIP 

PII 

 PF        

3.4.7. 

Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu, attīstot starpdisciplināras, 
mūsdienīgas prasmes (piem., debates, finanšu pratība, pētniecība, 
projektu vadība, vides aizsardzība, pilsētvide un arhitektūra, 
multimediji, aviācija, kuģniecība u.tml.). 

Ventspils jauniešu māja 

Izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

3.5. 

Veicināt elastīgu, 
darba tirgum 
atbilstošu 
profesionālās, 
augstākās un 
pieaugušo 
izglītības 
piedāvājumu. 

3.5.1. 
Stimulēt izglītojamo interesi par profesionālās izglītības programmu 
apguvi. 

VT 

VMV 

Izglītības 
iestādes, VIP 

PF, VF, 
ES 

       

3.5.2. 
Pilnveidot un atbalstīt profesionālās izglītības pedagogu praktiskās 
prasmes un zināšanas par nozares attīstību, t.sk. augsto tehnoloģiju 
izmantošana nozarē. 

VT 

VMV 

VDC VF, ES        

3.5.3. 
Apzināt un uzrunāt nozaru pārstāvjus un praktiķus darbam 
profesionālās izglītības iestādēs, nodrošinot to pedagoģiskās 
kompetences attīstīšanu. 

VT 

VMV 

 VF, ES        

3.5.4. 
Veicināt profesionālo, augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar 
uzņēmumiem (vieslekcijas, praktiskas nodarbības, problēmu 
risināšana, kursa darbu tēmas, prakses iespējas). 

VT, VeA, VMV 

 

Uzņēmēji VF, ES        

3.5.5. 
Pilnveidot atbilstoši pieprasījumam un nodrošināt e-studiju kursus 
uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju attīstībā jauniešiem. 

VT, VeA, VMV 

 

VDC VF, ES        
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3.5.6. IKT pārkvalifikācijas programmu izveidošana pieaugušajiem. 
VDC 

 

VDC, VeA VF, ES        

3.5.7. 
Veicināt mūžizglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanu un 
aprīkojuma iegādi. 

VIP  VDC, VeA, VT 

 

VF, ES        

3.5.8. Dažādot mūžizglītības ieguves formas. VIP VDC, VeA, VT VF, ES        

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS ❹: ATBILSTĪBA IZGLĪTĪBAS MĒRĶIEM 

4.1.  

Veicināt vienotas 
prasības un 
izpratni starp 
izglītības 
posmiem 
kvalitatīvas 
izglītības 
nodrošināšanā. 

4.1.1. Izveidot un attīstīt izglītības kvalitātes pārraudzības sistēmu. VIP  PF        

4.1.2. 
Veicināt vienotu izpratni par izglītības kvalitāti un efektīvu izglītības 
iestādes darbību. 

VIP 

Izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

4.1.3. 

Stimulēt mērķtiecīgu sadarbību, pēctecību un resursu koplietošanu 
starp dažādu pakāpju izglītības iestādēm Ventspilī (pirmsskola-
vispārizglītojošās skolas-profesionālā izglītība-interešu izglītība-
mūžizglītība). 

VIP  PF, VF, 
ES 

       

4.1.4. 
Izglītot vecākus par atbalstu bērniem un jauniešiem izglītošanās 
procesā un karjeras izvēlē, īstenojot to sadarbībā ar izglītības 
iestādēm. 

VIP Izglītības 
iestādes, 
Ventspils 
Jauniešu māja 

PF, VF, 
ES 

       

4.2.  

Informēt un 
motivēt Ventspils 
iedzīvotājus 
iesaistīties 
pieaugušo 
izglītībā. 

4.2.1. Attīstīt pieaugušo izglītības informatīvo un konsultatīvo funkciju. 
VIP  PF, VF, 

ES 
       

4.2.2. 
Attīstīt sadarbību starp VIP, Kultūras centru, Sociālo dienestu, 
Ventspils Digitālo centru, Bibliotēku, Muzeju, Sporta pārvaldi, apzinot 
mērķa grupas un to vajadzības. 

VIP  PF, VF, 
ES 

       

4.2.3. 
Atbalstīt privātās un pašvaldības iestāžu iniciatīvas pieaugušo 
izglītības pakalpojumu nodrošināšanā. 

VIP  PF, VF, 
ES 
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4.2.4. Atbalstīt pieaugušo neformālās un interešu izglītības iespējas.  
VIP  PF, VF, 

ES 
       

4.3. 

Nodrošināt un 
analizēt rezultātu 
un sasniegumu 
atbilstību 
izvirzītajiem 
izglītības 
mērķiem. 

4.3.1. 

Nodrošināt pedagogu, izglītības iestādes vadības un vecāku sadarbību 
izglītības iestādes darbības vērtēšanā un attīstības plānošanā, t.sk. 
nodrošinot vecāku viedokļa atspoguļošanu izglītības iestāžu 
pašvērtējumu ziņojumos. 

Izglītības iestādes  PF, VF        

4.3.2. 
Nodrošināt regulāru (ikgadēju) izglītības rezultatīvo rādītāju u.c. 
izglītības nozari raksturojošo datu sistematizēšanu, uzkrāšanu un 
analīzi. 

VIP  PF, VF        

4.3.3 

Apkopot un analizēt datus par skolēniem, kas nav iesaistīti mācību 
procesā (priekšlaicīgi mācības pārtraukušie skolēni, mācību iestādēs 
nereģistrētie bērni un jaunieši, emigrējušie un reemigrējušie bērni un 
jaunieši). 

VIP Sociālais 
dienests, 
bāriņtiesa 

PF, ES        

4.3.4. 
Veikt izglītojamo mācību rezultātu un pedagogu snieguma progresa 
regulāru un padziļinātu analīzi (izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas uzturēšana, uzraudzība). 

VIP 

Izglītības iestādes 

 PF, VF        

4.3.5. 
Izmantojot izglītības kvalitātes pārraudzības sistēmu, identificēt riskus 
kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanai. 

VIP  PF, VF, 
ES 

       

4.4. 
Veicināt karjeras 
izglītības 
attīstību. 

4.4.1. 
Turpināt karjeras izglītības integrāciju mācību priekšmetos un 
audzināšanas programmās visos izglītības posmos. 

Izglītības iestādes  VF, PF, 
ES 

       

4.4.2. 
Attīstīt sadarbību ar uzņēmējiem karjeras izglītības jomā (vizītes 
uzņēmumos, “ēnošana” u.c.), veicinot karjeras konsultantu 
kompetences paplašināšanu un kontaktu veidošanu ar uzņēmumiem. 

Izglītības iestādes Uzņēmēji, VIP PF, VF, 
ES 

       

4.4.3. 
Attīstīt sadarbību ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, 
veidojot kopīgus izglītojošus pasākumus. 

VIP Izglītības 
iestādes, VT, 
augstskolas 

PF, VF, 
ES 
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4.4.4. 
Organizēt tematiskus pasākumus bērniem, jauniešiem, vecākiem par 
Ventspils tautsaimniecības attīstībai būtisku nozaru attīstību un 
karjeras iespējām.  

VIP 

Izglītības iestādes 

 PF, VF, 
ES 

       

4.5. 

Veicināt dialogu 
ar sabiedrību un 
ieinteresētajām 
pusēm par 
izglītības 
piedāvājumu un 
pārvaldību 
Ventspils pilsētā. 

4.5.1. 
Veidot dialogu ar darba devējiem par izglītības satura un kvalitātes 
atbilstību darba tirgus prasībām. 

VIP Uzņēmēji, 
izglītības 
iestādes 

PF, ES        

4.5.2. 
Veikt aptaujas par izglītības pakalpojumu kvalitāti atbilstošā izglītības 
posmā saistībā ar iespēju turpināt izglītību. 

VIP Izglītības 
iestādes 

PF        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


