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Pasākums notiek Ventspils tehnikumā, Saules iela 15, Ventspils 

 

Pasākumā piedalās: 
 
Autotransporta un Spēkratu apakšpadomju pārstāvji 

Ingus Rūtiņš Auto Asociācijas pārstāvis 

Andrejs Stoļarovs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas pārstāvis, SIA 

“Intrac Latvija” tehniskais direktors 

Aigars Laurinovičs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas Valdes 

priekšsēdētājs 

Gunta Tilaka LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

  

Pieaicinātās personas Ventspils tehnikumā 

Kristīne Vāgnere 

Davidova 

Ventspils tehnikuma direktore 

Antra Gārbena Ventspils tehnikuma direktores vietniece praktisko mācību un darba 

vidē balstītās apmācības darbā 

Kristīne Korņejeva Ventspils tehnikuma direktores vietniece finanšu un starptautiskās 

sadarbības jautājumos 

Alberts Kozlovs Ventspils tehnikuma Metodiskā centra vadītājs 

Elmārs Aberfelds Ventspils tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs 

Ivars Silajānis Ventspils tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs 

Māris Jansons Ventspils tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs 

Toms Guntars Čače Ventspils tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs 

Rihards Kohs Ventspils tehnikuma profesionālās izglītības skolotājs 

 

Autotransporta un Spēkratu NEP pārstāvju nokļūšanu uz Ventspils tehnikumu, Saules iela 15, 

Ventspilī nodrošina: Andrejs Stoļarovs, Ingus Rūtiņš, Aigars Laurinovičs. 

 

Protokolē – Gunta Tilaka, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Darba kārtībā: 
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1. Ventspils tehnikuma vadības informācija par automehāniķa kvalifikācijas izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību Ventspils tehnikumā 
Ziņo: K Vāgnere Davidova, Ventspils tehnikuma direktore. 

 

2. Ventspils tehnikumā īstenotās autotransporta izglītības programmas nodrošinājums ar 

automehāniķa profesijas standarta prasībām atbilstošām iekārtām, tehniku, 

instrumentiem, uzskates līdzekļiem u.c. mācību metodiskajiem materiāliem 

Ziņo: A. Gārbena, Ventspils tehnikuma direktores vietniece praktisko mācību un darba vidē balstītās 

apmācības darbā. 

 

 

1. jautājums 

Ventspils tehnikuma vadības informācija par automehāniķa kvalifikācijas izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību Ventspils tehnikumā 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K. Vāgnere Davidova informē par Ventspils tehnikumā piedāvātajām izglītības 

programmām, sniedz informāciju par programmas izglītojamo skaita tendencēm, raksturo 

autotransporta izglītības programmas mācībspēkus. Informē par izglītības iestādes attīstības 

plānā iekļautajām aktivitātēm, aktivitāšu īstenošanas gaitu. Raksturo Ventspils tehnikuma 

sadarbību ar reģiona uzņēmumiem, vietējo pašvaldību. Raksturo Ventspils tehnikuma izglītojamo 

un pedagogu iesaisti projektos. 

Ventspils tehnikuma autotransporta izglītības programmas skolotāji informē par moduļu 

īstenošanas gaitu, nodarbību plānošanas principiem. 

I. Rūtiņš informē par Autotransporta NEP plānu paplašināt NEP ekspertu iesaisti 

automehāniķa kvalifikācijas eksāmenā. 

Pasākuma dalībnieki pārrunā NEP ekspertu secinājumus par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem automehāniķa profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturā un norisē. VT 

pedagogi informē par automehāniķa profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises plānošanu 

izglītības iestādē. 

Pasākuma dalībnieki pārrunā Ventspils tehnikuma autotransporta pedagogu 

profesionālās pilnveides pasākumus. NEP eksperti interesējas, vai VT, pieņemot pedagogus 

darbā, testē kandidātu profesionālās kompetences konkrētā moduļa mācīšanai, vai valsts mērogā 

tiek veidota mašīnzinību pedagogu profesionālo prasmju pilnveides sistēma. No Ventspils 

tehnikuma vadības un pedagogu teiktā, NEP eksperti secina, ka valsts mērogā netiek nodrošināta 

metodiska, katra mašīnzinību pedagoga kompetencēm atbilstoša profesionālo prasmju 

pilnveides sistēma. Savu profesionālo pilnveidi katrs pedagogs plāno pats, atbilstoši savām 

interesēm un iespējām. Izglītības iestāde atbalsta pedagogus, nosūtot tos uz semināriem, 

kursiem vai VISC projekta piedāvātajām mācībām.  

Pasākuma dalībnieki diskutē par risinājumiem nozares attīstībai atbilstošai pedagogu 

profesionālās pilnveides sistēmai. I. Rūtiņš izklāsta autotransporta uzņēmumu praksi darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšanā. NEP ekspertu ieskatā mašīnzinību profesionālās izglītības 

pedagogiem būtu jāiesaistās nozares darbinieku apmācības sistēmā. Pedagogu kompetences ir 

jāpilnveido nepārtraukti, mērķtiecīgi piemērojot mācību kursus katra konkrētā pedagoga 

kompetences līmenim.  



METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES  
UN MAŠĪNZINĪBU 
NOZARES EKSPERTU PADOME 

NEP eksperti aicina Ventspils tehnikuma vadību un mašīnzinību pedagogus izveidot savu 

redzējumu par to kādai būtu jābūt mašīnzinību pedagogu profesionālās pilnveides sistēmai. 

Ventspils tehnikuma vadība atbalsta ierosinājumu un sola sagatavot šādu redzējumu. 

NEP eksperti interesējas par automehāniķa moduļu mācīšanai nepieciešamajiem mācību 

metodiskajiem materiāliem, to pieejamību. 

A. Kozlovs un VT pedagogi informē par metodiskā darba kārtību Ventspils tehnikumā. 

Nodarbībās tiek izmantoti digitālā mācību rīki, t.sk.  Electude. Pedagogi informē - speciālu, tieši 

automehāniķa modulārajai programmai atbilstošu mācību līdzekļi valstī nav izstrādāti. Katrs 

pedagogs savam modulim materiālus veido pats.  

Pasākuma dalībnieki diskutē par optimālākajiem risinājumiem mācību metodisko 

materiālu nodrošināšanai.  

K. Korņejeva informē par VT autotransporta pedagogu iesaisti starptautiskajos projektos. 

 

Nolemj:  

1.1. Uzaicināt Ventspils tehnikuma vadību sagatavot redzējumu par mašīnzinību pedagogu 

vajadzībām  atbilstošāko risinājumu metodiskai, sistemātiskai, katra mašīnzinību pedagoga 

kompetencēm atbilstošai profesionālo prasmju pilnveidei. 

 

 

2. jautājums 

Ventspils tehnikumā īstenotās autotransporta izglītības programmas nodrošinājums ar 

automehāniķa profesijas standarta prasībām atbilstošām iekārtām, tehniku, 

instrumentiem, uzskates līdzekļiem u.c. mācību metodiskajiem materiāliem 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasākuma dalībnieki apmeklē Ventspils tehnikumā esošās mācību telpas – teorijas 

kabinetus un automobiļu apkopes un remonta darbnīcas, kur tiek iepazīstināti ar mācībām 

pieejamo tehniku, iekārtām un mācību metodiskajiem materiāliem (sk. 2. pielikumu).  

Izglītības iestādes autotransporta izglītības programmā ir veiktas ES projektu investīcijas. 

Ir iekārtots automobiļu teorijas kabinets, kas aprīkots ar datortehniku un uzskates līdzekļiem 

elektroiekārtu un automobiļu vadības sistēmu teorijas apguvei. Teorētiskās mācības ir 

nodrošinātas ar specializētām datorprogrammām. Praktisko mācību īstenošanai ir izglītības 

programmai atbilstošas diagnostikas iekārtas, instrumenti un mērierīces. Ir iekārtota atslēdznieku 

darbnīca,  metināšanas darbnīca un automobiļu apkopes un remonta darbnīca. Automobiļu 

apkopes un remonta darbnīcā tiek īstenotas visos moduļos (izņemot atslēdznieka darbus) 

paredzētie praktiskie darbi un praktiskās mācības. Specializēta kabineta vai laboratorijas, kas 

būtu aprīkota ar automobiļu mezglu un agregātu griezumiem, stendiem, to darbības principu 

apguvei, izglītības iestādē nav. Automobiļu apkopes un remonta darbnīcas telpu platība 

nenodrošina iespēju tajā iekārtot stacionāras, moduļu tematiem atbilstoši aprīkotas (ar 

griezumiem un stendiem) darba vietas. 

Tiek apkopoti ekspertu viedokļi un secināts, ka automehāniķa kvalifikācijas izglītības 

programmas tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, bet ne optimāls. Automobiļu apkopes un 

remonta darbnīca, nelielo telpas izmēru dēļ, vienlaicīgi nespēj nodrošināt kvalitatīvu, visos 

moduļos ietverto kompetenču apguvi. Izglītības iestādē ir nepieciešams iekārtot specializētu, ar 

automobiļu mezglu un agregātu griezumiem un stendiem aprīkotu kabinetu vai laboratoriju. 
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Nolemj:  

2.1. Lai Ventspils tehnikumā tiktu nodrošināts kvalitatīvs, automehāniķa profesijas standarta 

prasībām atbilstošs mācību process, ieteikt Ventspils tehnikumā iekārtot specializētu, ar 

automobiļu mezglu un agregātu griezumiem un stendiem, to darbības principu apguvei, aprīkotu 

kabinetu vai laboratoriju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMM NEP priekšsēdētāja vietnieks (autotransports)  I. Rūtiņš 

 

LDDK NEP koordinatore      G. Tilaka 

 

 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Metālapstrādes, mašīnbūves un 
mašīnzinību nozares ekspertu padomes 
izglītības iestādes apmeklējuma protokolam 

21.10.2022. Nr. 6-10.7.1/7 
 

 

Ventspils tehnikuma mācību darbnīcu un autotransporta izglītības programmas 
aprīkojums 
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