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Galvenie darbības virzieni

• 2000: Ventspils pilsētas IKT stratēģijas izstrāde,

• 2001 – 2003: e-Ventspils projekta - IKT stratēģijas realizācija,
Digitālā centra izveide,

• 2007 – 2008: realizēts ERAF projekts “Pašvaldību e-pārvaldes
centrālā datu apmaiņas mezgla attīstību un pašvaldību
kompetenču (lietotāju atbalsta) centru modeļa izstrāde un
ieviešana”,

• 2013: tiek parakstīts sadarbības memorands par IKT nozares
attīstību Ventspilī,

• 2014: izstrādāta Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija,

• 2015: apstiprināta Rīcības programma datorprasmju apguvei
Ventspils vispārizglītojošās skolās no 1. līdz 12.klasei. Mācīšanās
paradigmas maiņa un jauna izpratne par tehnoloģijām

• 2016: uzsākta IKT pilotprojektu programmas realizācija,

• 2019: Rīcības programma 2019. – 2021. gadam.
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Galvenie darbības virzieni

• Pieejas nodrošināšana tehnoloģijām Ventspils
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

• Pieaugušo un bērnu zināšanu, iemaņu un prasmju
attīstība IKT jomā, jēgpilnas IKT izmantošanas
sekmēšana.

• Ventspils pašvaldības IKT infrastruktūras uzturēšana un
attīstība.

• Latvijas pašvaldību kopējās IKT infrastruktūras attīstība
un atbalsta dienesta nodrošināšana tās lietotājiem.

• IKT nozares attīstības stratēģijas realizācija, projektu
izstrāde un realizācija.
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Pieejas nodrošināšana tehnoloģijām Ventspils 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespējams:
• izmantot 20 datorizētas darba vietas Digitālā centra ēkā

un 12 datorizētas darba vietas – Pārventas bibliotēkā,

• saņemt konsultācijas,

• bezmaksas izmantot publisko bezvadu tīklu,

• saņemt dažādus biroja pakalpojumus – drukāšana,
skenēšana, laminēšana, ievākošana, dažādu
datorprogrammu izmantošana u.c.
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Pieaugušo zināšanu, iemaņu un prasmju attīstība 
IKT jomā

• 2018. gada dažādos izglītojošos pasākumos zināšanas
apguva vairāk kā 2500 iedzīvotāju gan profesionālā
līmenī, gan izmantošanai mājas vajadzībām.
Populārākās tēmas:
• izklājlapas,

• digitālā foto un video apstrāde,

• datorgrafika,

• datorizētā rasēšana.

• 2018. gadā saņemts atbalsts 4 programmu realizācijai
valsts un ESF finansētajā projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”.
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Rīcības programma 2015. – 2018. gadam

Programmas mērķi:

• Sniegt iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes, iemaņas
un attieksmi, kas nepieciešama jēgpilnai tehnoloģiju
izmantošanai.

• Sekmēt skolēnu interesi par informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām (IKT) un veicināt skolēnu vēlmi pēc mācībām
skolā izvēlēties studēt tehnoloģiju jomu.

• Nodrošināt iespēju izmantot IKT mācību procesā visiem
skolēniem.

Pamatvirzieni:

• Ventspils Digitālā centra izstrādāta datorprasmju apguves
programma.

• Valsts izglītības satura centra izstrādātās mācību programmas
«Datorika» aprobācija un ieviešana skolās.

• Skolu izstrādātas nodarbības digitālo prasmju attīstīšanai.
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Digitālā centra interešu izglītības nodarbības

• Notiek 1 reizi nedēļā, viena nodarbība ilgst 90 minūtes 
(2 akadēmiskās stundas ar pārtraukumu).

• Nodarbību norises pamatlaiki:
• 14:45 - 16:15 (sešgadnieki, 1 - 4. klase),
• 16:30 - 18:00 (5. - 8. klase),
• 18:15 - 19:45 (9. - 12. klase).

• Nodarbības notiek Ventspils Digitālā centra telpās, bet 
atsevišķas grupas arī Ventspils Pārventas pamatskolas telpās. 

• Tiek izmantota skolvadība sistēma «E-klase» skolēnu 
reģistrēšanai, online apmācību platforma «Moodle» mācību 
materiālu apmaiņai un padarītā atspoguļošanai.

• Tiek vērtēts nodarbībās paveiktais ar «+» (apgūts), «/» (daļēji 
apgūts), «-» (vēl jāmācās).

• Skolēni katra semestra beigās saņem aprakstošo e-liecību, bet 
mācību gada beigās apliecinājumu par apgūtajām prasmēm.

• Pēc katra semestra tiek veikta skolēnu un vecāku aptauja pēc 
«Edurio» sistēmas principiem atgriezeniskās saites iegūšanai.
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Interešu izglītības nodarbību dalībnieki

Nr. Pulciņš Klases

Skolēnu skaits

2015./ 
2016.m.g.

2016./ 
2017.m.g.

2017./ 
2018.m.g.

2018./ 
2019.m.g.

1 2 3 4 5 6 7

1 Datorzinību pamati 2.-8. 39 70 40 54

2 Datorgrafikas un datoranimācijas pamati 2.-8. 45 41 46 11

3 Digitālā foto un video pamati 2.-12. 47 64 59 46

4 Digitālā mājturība 2.-12. 38 59 86 68

5 Programmēšanas pamati 2.-8. 44 54 69 42

6 Datorzinības 1.klasei 1. 16 18 50 66

7 Prāta spēles 2.-6. 16 30 32 13

8 Mājas lapu izveide ar programmēšanu 8.-12. 15 13 15 12

9 Start (IT) programmēšana 8.-12. 12 21

10 Microsoft IT akadēmija 5.-12. 26 24

11 Trīs dimensiju datorgrafikas pamati 8.-12. 12 31 26

12 Mājas lapu un mobilo aplikāciju dizains 7.-12. 11 13 12

13 Robotika 2.-12. 61 101 65

14 Dronu skola 4.-12. 27 40 36

15 Digitālā inženieru laboratorija 5.-8. 15 15 12

16 Digitāli vizuālā māksla 2.-4. 15 15 32

17 Java programmēšana 5.-12. 30 21

18 Datorsistēmu administrēšana 9.-12. 10 12

19 Minecraft skola 2.-8. 77

20 Angļu valoda digitāli 1. 27

21 Tehnoloģijas lietpratējiem 2.-8. 12

22 Programmatūras un datu uzturēšana 10.-12. 30

23 IKT infrastruktūras plānošana 10.-12. 18 30

24 KOPĀ pulciņu skaits 10 16 17 21

25 KOPĀ skolēnu skaits 298 535 670 704 8
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Digitālā mājturība

• Daudzveidīgu dizaina priekšmetu izgatavošana 2 un 3 
dimensijās, darbs ar kartona un vinila griezēju, auduma 
presi, folijspiedi, laminatoru u.c.,

• grafisko attēlu un dizaina veidošana, izmantojot Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop un specifiskās iekārtu 
programmas.

• kartīšu, uzlīmju, piekariņu, auduma un trauku apdruku, 
plakātu utml. izveide





Dronu skola
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Minecraft skola
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Robotika pirmsskolā
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https://www.youtube.com/watch?v=3oYc1BmoWsg


Nodarbību attīstības dinamika
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2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

Pulciņu dalībnieku skaits 298 535 670 704

Nodarbību tēmas 10 16 17 21

Grupas 19 38 47 49

Pasniedzēji 10 12 14 16

• IT mācību kursu pasniedzēji ir gan Ventspils skolu pedagogi,
gan nozares profesionāļi, piemērām, programmēšanu
vidusskolēniem pasniedz uzņēmuma «Accenture»
programmētājs.

• Visi pedagogi atbilst MK noteikumu Nr. 569 prasībām par
nepieciešamo kvalifikāciju.

• Grupu skaits tiek veidots balstoties uz pieprasījumu un
skolēnu interesi.

• Mācību saturs tiek aktualizēts un pārskatīts pirms katra
mācību gada, ieviestas jaunas programmas.



Mācību programmas un nodrošinājums
• Rīcības programmas ietvaros ir izveidotas 28 interešu

izglītības nodarbību mācību programmas.

• Katras interešu izglītības programmā iekļautas sadaļas:
• programmas aktualitāte,

• īstenošanas mērķi un uzdevumi,

• mācību satura plānojums un tehnisko resursu nodrošinājums,

• iegūstamās kompetences,

• izmantojamās metodes un 

• sasniegumu vērtēšana.

• Mācību programmas veidotas skolēniem ar dažādiem
zināšanu un iepriekšējās sagatavotības līmeņiem.

• Interešu izglītības nodarbību mācību saturs veidots divos
galvenajos virzienos – gan apgūstot tehnoloģiju kā tādu,
gan tehnoloģijas tiek izmantotas, lai apgūtu
vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturu.

• Satura apguvē tiek izmantotas profesionālas
datorprogrammas un iekārtas.

• Attīstību ierobežo Digitālā centra telpu trūkums
tehnoloģiju izvietošanai, praktiskam darbam un paralēlo
grupu nodrošināšanai vienā laikā. 16



Pedagogu digitālo prasmju apmācība

• Tiek realizēta plānveidīgi sadarbībā ar Ventspils pilsētas
Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu un metodiķi,
integrējot kopējā pedagogu apmācību programmā.

• Ventspils Digitālais centrs ir izstrādājis apmācību plānu
pedagogiem divos blokos: tiešsaistes sadarbības veicināšanai,
kā arī dažādu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.

• 2018. gadā realizēta mācību programma pedagogiem, lai
veicinātu Ventspils skolēnu un skolotāju iesaisti konkursā
«Ventspils IT izaicinājums».

• Ventspils Digitālais centrs arī turpmāk plāno attīstīt veiksmīgo
sadarbības ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodisko
dienestu, realizējot pedagogu digitālās kompetences pilnveidi.

• 2019. gadā tiks realizēta izstrādātā apmācību programma ar
mērķi, lai skolotāji prastu izmantot tehnoloģijas jaunā mācību
satura ietvaros, kā arī lai veicinātu skolotāju prasmi patstāvīgi
nodrošināt mācību procesu, izmantojot Digitālā centra
tehnoloģiju nodrošinājumu.
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Robotikas ieviešana mācību satura apguvei
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https://www.youtube.com/watch?v=3oYc1BmoWsg


Konkurss radošā tehnoloģiju pielietošanā 
“Ventspils IT izaicinājums”

2016. gads 2017. gads 2018. gads

Mērogs Latvijas Baltijas Baltijas

Komandu skaits neklātienes kārtā 275 462 494

Komandas no Ventspils skolām 14 43 46

Skolas neklātienes kārtā 140 190 219

Komandu skaits fināla kārtā 40 63 64

Ventspils skolu komandas finālā 3 1 13
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• Norise 2 kārtās: neklātienes kārta sākas septembrī, fināls –
novembra nedēļā pirms valsts svētkiem.

• Tiek organizēts sadarbībā ar partneriem: Ventspils domes
Izglītības pārvaldi, Ventspils Augstskolu, IT skolotāju
metodisko apvienību, LIKTA, uzņēmumiem un sadarbības
partneriem Lietuvā un Igaunijā.

• Žūrijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Opmanis, LU pētnieks,
starptautiskās informātikas olimpiādes komitejas loceklis.

• 2019. gadā plānots konkursu organizēt ciešākā sadarbībā ar
IKT uzņēmumiem, paplašināt mērogu Somijas virzienā.



Konkursa 2018. gada fināls

20



Citas Rīcības programmas aktivitātes

• Tiek organizētas skolēnu brīvlaiku IT skolas, galvenie
mērķi:
• popularizēt un iesaistīt skolēnus interešu izglītības nodarbībās;
• dot iespēju apgūt tehnoloģijas skolēniem, kam mācību laikā nav

iespēja apmeklēt regulārās interešu izglītības nodarbības visa
mācību gada laikā;

• dotu iespēju jēgpilni pavadīt brīvo laiku skolēnu brīvlaikos,
iepazīstot tehnoloģijas.

• IT skolu nodarbības apmeklē vidēji 200 dalībnieku,
vasaras IT skolas jūnijā un jūlijā – pat 500.

• Tehnoloģiju nodarbības Digitālajā centrā skolas mācību
procesa ietvaros.

• Nodarbības citu skolu skolēniem gan Digitālajā centrā,
gan dažādās Latvijas skolās. Vadītas nodarbības Liepājā,
Jūrmalā un Tukumā, Kuldīgā, Liepājā, Alūksnē. Plānotas
arī 3 Rīgas skolās, atkārtoti Tukumā un Jūrmalā u.c.

• 2018. gadā iesaistīti vairāk kā 1000 skolēnu ekskursiju
nodarbībās un tikpat nodarbībās citās vietās Latvijā.
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22

Pavasara IT skola

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oglklRz5ZEA


Rīcības programma 2019. – 2021. gadam

• Līdz šim interešu izglītības nodarbības organizētas šādos
tehnoloģiju virzienos: datorzinību pamati, programmēšana,
digitālais foto un video, datorgrafika un poligrāfija, robotika,
dronu vadīšana, digitālā inženierija un 3D datorgrafika.

• Digitālais centrs plāno attīstīt tehnoloģiju interešu izglītības
nodarbības 4 galvenajos virzienos: 3D tehnoloģijas, spēļu
izstrāde, dizains un tehnoloģijas un virtuālās realitātes
tehnoloģijas.

• Turpmākajos programmas gados Digitālais centrs plāno
turpināt realizēt arī izveidotās izglītības programmas, katru
mācību gadu tās pārskatot un aktualizējot, gan plašāk
attīstīt jaunus virzienus.

• Plānots saglabāt IT skolu nodarbības, tehnoloģiju radošās
darbnīcas, kā arī turpināt ieviest tehnoloģijas skolu mācību
saturā, sniegt skolotājiem un skolām atbalstu tehnoloģiju
nodrošināšanā un digitālās kompetences pilnveidē.
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Ventspils pašvaldības IKT infrastruktūras 
uzturēšana un attīstība

• Tiek uzturēts un attīstīts pilsētas optiskais datu
pārraides tīkls, publiskais WiFi tīkls un pilsētas vienotā
videonovērošanas sistēma.

• Tiek uzturēts un attīstīts datu centrs, kas nodrošina
koplietošanas infrastruktūru visām pašvaldības
struktūrām.

• Tiek sniegts atbalsts darbam ar IKT visiem Ventspils
pašvaldības darbiniekiem:

• apkalpotas visas pašvaldības iestādes, t.sk. visas
skolas un bērnudārzi, kopā vairāk kā 6000 lietotāju,

• uzturētas vairāk kā 8000 dažādas IKT aprīkojuma
vienības,

• novērsti aptuveni 3500 bojājumu pieteikumu gadā.
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Latvijas pašvaldību kopējās IKT infrastruktūras 
attīstība

• Kopš 2008. gada tiek sniegti atbalsta dienesta
pakalpojumi visu Latvijas 822 bibliotēku bibliotekāriem,
kopā palīdzība sniegta vairāk kā 20000 problēmu
atrisināšanā, no tām vairāk kā 1000 problēmu
atrisinātas šogad.

• Izveidota un ieviesta Valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu
vadības sistēma (99 klientu apkalpošanas centri 78
pašvaldībās), kurā kopš 2015. gada oktobra reģistrēti
vairāk kā 196 000 pakalpojumu.

• Izveidots bezmaksas oficiālās e-adreses pārlūks, ko
pašlaik izmanto jau 1000 organizācijas (~40% no visiem
e-adreses lietotājiem), t.sk. visām Ventspils pilsētas
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām.
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IKT nozares attīstības stratēģijas realizācija, 
projektu izstrāde un realizācija

• IKT klastera aktivitātes:

• tiek organizēti pasākumi “ICT Cluster Meetup” reizi 1 – 2
mēnešos, kopš 2016. gada notikuši 13 pasākumi,

• vidējais apmeklētāju skaits vienā pasākumā ir 30 – 45,

• pasākumos pārstāvēti vairāk kā 30 dažādi Ventspils IKT
nozares uzņēmumi un iestādes,

• daļa pasākumu ir veltīta IT speciālistiem, daļa –
struktūrvienību un biznesa vadītājiem.

• Tiek realizēta IKT pilotprojektu programma:

• kopš 2016. gada atbalstīti 10 projekti par kopējo summu
EUR 121 248,

• 9 projekti noslēgušies.
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Paldies par uzmanību!

Ventspils Digitālais centrs

Akmeņu iela 3
Ventspils
LV 3601
Latvija

E-pasts: vdc@ventspils.lv
Tālrunis: 63607607

www.digitalaiscentrs.lv
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