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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2021./2022.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Stropēšanas un no 

grīdas vadāmo tilta 

celtņu vadīšanas darbi 

20P 840 10 1 
Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_5727 25.02.2022 3  

Klientu un sadarbības 

partneru attiecību 

vadība 

 

30P345091 

 

Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_5262 29.10.2021. 14  

Biznesa projektu un 

komandas vadība.   
30P345201    

Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_5260    29.10.2021    15  

Personāla vadība      30P345191 
Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_5251   25.10.2021    39  

Pamatlīmeņa zināšanu 

programma par objekta 

ugunsdrošību 

atbildīgajiem 

darbiniekiem.  

30P 861 06 1 

 

Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_4762   10.05.2021    3  

Autokāra vadīšana.  

20P 840 10 1    

Attālināti (Zoom 

platformā), 

18.novembra 

37A, Daugavpils 

P_4992   17.08.2021   3  

Grāmatvedības uzskaite 

vienkāršā ieraksta 

sistēma.  

30P344021 

Attālināti (Zoom 

platformā) P_4436   09.04.2021 13  

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi     

 
30T346011 

Attālināti (Zoom 

platformā), 

18.novembra 

37A, Daugavpils, 

LV-5401 

P_5546   26.11.2021   10  

Pārvaldes un personāla 

dokumentu izstrāde un 

aprite.  
20P346011 

Attālināti (Zoom 

platformā) P_4247 26.02.2021 16  



Biroja darbības 

organizēšana 

uzņēmējdarbības 

procesu nodrošināšanai.  

20P346011 

Attālināti (Zoom 

platformā) 
P_4246   26.02.2021 13  

Grāmatvedība – 

kvalifikācijas 

paaugstināšana   
30P344021 

Attālināti (Zoom 

platformā) P_4245 26.02.2021 18  

Digitālais mārketings    
30P342011 

Attālināti (Zoom 

platformā) P_4239   16.02.2021   21  

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022.māc.g. 

(31.08.2021.) 

130 

Mācību centrā pedagogi 

netiek nodarbināti pastāvīgi, 

bet tikai uz laiku, kad tiek 

īstenotas konkrētas 

programmas, tāpēc tiek 

norādīts pedagogu skaits, 

kuri ir īstenojuši konkrētus 

mācību priekšmetus 

noteiktajā mācību gadā 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022.māc.g. 

nav 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

nav 

 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

 

Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs plus” darba prioritātes 

2021./2022.mācību gadā ir: 

1) Izglītības iestāde nodrošina kvalitatīvu, efektīvu, pieejamu profesionālās 

pilnveides un profesionālās tālākizglītības, neformālās izglītības programmu 

apguvi pieaugušajiem visā Latvijas teritorijā atbilstoši mūsdienu darba tirgus 

vajadzībām.   

Plānotie sasniedzamie rezultāti:  

 Kvalitatīvi:  

- Ir izstrādātas, licencētas un akreditētas jaunas mācību programmas atbilstoši 

mūsdienu darba tirgus vajadzībām. 

- Tiek nodrošināta kvalitatīva izglītības programmu apguve Zoom platformā, 

tādējādi dodot iespēju apgūt profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

programmas, kā arī neformālās izglītības programmas izglītojamiem no visas 

Latvijas. 



- Ir ieviesta Bitrix sistēma. 

- Ir ieviests elektroniskā izglītības iestādes pārvaldes sistēma mācību procesa 

uzlabošanai un atvieglošanai. 

Kvantitatīvi:  

- Ir akreditētas 40 jau izstrādātās un licencētās profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības programmas.  

 

2) Uzlabota mācību procesa darba kvalitāte, ieviešot jaunas mūsdienīgas mācību 

metodes un tehnoloģijas.   

Plānotie sasniedzamie rezultāti: 

  Kvalitatīvi:  

- Pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus 

un apmācību programmas, kurās apgūst gan jaunākās mācību metodes, gan 

informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā. 

- Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem attālināto nodarbību organizēšanā, lai 

sasniegtu maksimāli efektīvus darba rezultātus.  

Kvantitatīvi:  

- Visiem pedagogiem ir vismaz obligātais nepieciešamais kvalifikācijas celšanas 

kursu apjoms – 36 stundas pēdējos trīs gados; 

- Ir novadītas 2 nodarbības, kad viena pedagoga vadīto nodarbību vēro arī citi 

kolēģi, pēc kā kopīgās metodiskajās sēdēs tiek apspriestas novērotās nodarbības 

stiprās puses un iespējams nepieciešamie uzlabojumi.   

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – nodrošināt klientiem kvalitatīvu, efektīvu un ekonomiski 

pieejamu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību atbilstoši mūsdienu darba tirgus 

tendencēm un vajadzībām visā Latvijas teritorijā. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mērķtiecīga, uz panākumiem orientēta 

zinātkāra personība, kas bez grūtībām iekļaujas darba tirgū un spēj pielietot savas 

jauniegūtās zināšanas un prasmes efektīva rezultāta sasniegšanai. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – maksimāla katra klienta vēlmju un 

iespēju uzklausīšana un mācību procesa organizēšana pēc iespējas iekļaujot visu 

izglītojamo izteiktās vēlmes. 

2.4.2021./2022.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

Viens no galvenajiem profesionālās tālākizglītības centra “Mācību centrs plus” 

darbības mērķiem 2021./2022.gadā bija nodrošināt kvalitatīvu profesionālās 

pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības mācību programmu īstenošanu, kā 

arī izstrādāt jaunas mūsdienu darba tirgus vajadzībām atbilstošas uz digitālo prasmju 

attīstīšanu vērtas mācību programmas.  

 

Mācību iestādes darbības rezultātā visiem izglītojamajiem tika nodrošināta iespēja, 

nepārtraucot mācību procesu sakarā ar COVID-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, 

apgūt neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības 

programmas attālināti. Diemžēl bija jāaptur mācības profesionālās tālākizglītības 

programmas “Enerģētika un elektrotehnika” un “Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija”, jo šo programmu praktisko daļu apguve attālināti nebija iespējama, taču 

tiklīdz ierobežojumi tika atcelti, šo programmu apguve tika atjaunota.  



2021./2022. m.g. Profesionālās tālākizglītības centrā “Mācību centrs plus” tika 

izstrādātas un licencētas kopā 40 jaunas profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

programmas, tajā skaitā 5 modulārās profesionālās tālākizglītības programmas un 15 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kas ir vērstas uz izglītojamo 

digitālo prasmju attīstību. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes direktore, plānojot iestādes 

turpmāko attīstību, vienmēr iesaista visas 

izglītības iestādes darbībā ieinteresētās 

mērķgrupas – darba, attīstības plāni un idejas, 

izglītības iestādes darbības kvalitāte ar 

darbiniekiem tiek apspriesti kopīgās sēdēs, 

pedagogi šajā procesā tiek iesaistīti kopīgās 

metodiskās sēdēs, izglītojamo ieteikumi, 

viedokļi tiek apzināti, veicot anketēšanu un 

apkopojot anketēšanas rezultātus.  

Sakarā ar to, ka mācību iestāde noteiktā laika 

periodā nodrošina konkrētu programmu 

īstenošanu atkarībā no izglītojamo 

vajadzībām un vēlmēm, arī pedagogi tiek 

nodarbināti uz atbilstošas programmas 

īstenošanas periodu, tāpēc nav viegli iesaistīt 

pedagogus mācību iestādes darba plānošanā, 

pedagogi pārsvarā tiek iepazīstināti ar iestādes 

mērķiem, uzdevumiem un plāniem. Šajā 

sakarā būtu vēlams tomēr mēģināt vairāk 

iesaistīt pedagogus darba plānošanā.  

Izglītības iestādes personāls un pedagogi labi 

zina sev deleģētos pienākumus, izprot iestādes 

mērķus un kopīgi sasniedzamos rezultātus.  

 

Iestādes direktore ir izveidojusi profesionālu 

projektu vadītāju komandu, kas nodrošina 

kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu 

visās mācību iestādes īstenotajās 

programmās.  

Dažreiz nav viegli atrast labu pedagogu kādā 

specifiskā programmā. Būtu jāievieš 

efektīvāka pedagogu meklēšanas un 

ieinteresēšanas strādāt mūsu sistēma.  

Izglītības iestādē regulāri tiek analizēta 

materiāltehnisko resursu bāze un 

nepieciešamības gadījumā tā tiek papildināta 

atbilstoši galvenokārt jaunu mācību 

programmu īstenošanas vajadzībām.  

Būtu jāpievērš lielāka uzmanība ne vien 

jaunām programmām nepieciešamās 

materiāltehniskās bāzes iegādei, bet arī esošās 

materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un 

modernizēšanai atbilstoši mūsdienu 

tehnoloģijām.  

 

 

 

 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir izstrādāti visi obligātie 

normatīvie dokumenti, kas regulāri tiek 

pārskatīti un nepieciešamības gadījumā 

aktualizēti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 

aktiem.  

Galvenokārt vairāk uzmanības tiek pievērsts 

obligāto iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizēšanai, būtu jāizveido plāns, kurā 

norādīta pēc iestādes izvēles izveidoto 

dokumentu aktualizēšanai.  



Izglītības iestādes direktore ir apguvusi 

dažādas līderības stratēģijas un taktikas, 

prasmīgi pielieto darbā šādas stratēģijas: 

pareiza laika plānošana, darbība, balstoties uz 

savām un darbinieku stiprajām pusēm, kas 

padara iestādes un tās personāla darbību 

efektīvāku.  

Ieviest vadības darbā arī citas līderības 

stratēģijas un taktikas, piemēram, 

koncentrēšanās uz dažām galvenajām 

prioritātēm.   

Lai gan COVID-19 pandēmijas apstākļos ar 

izglītojamiem un pedagogiem galvenokārt 

notika lietišķa, informatīva komunikācija, 

izmantojot dažādus saziņas līdzekļus. Starp 

iestādes darbiniekiem notiek iekšējā 

komunikācija, kurā tiek apspriesta kārtējo 

darba uzdevumu izpilde.    

  

Izglītības iestādē ir iestādes direktores un 

darbinieku noteiktās kopīgās vērtības, kas tiek 

paustas gan iekšējās, gan ārējās 

komunikācijās. 

 

Izglītības iestādes direktore vienmēr ir 

informēta par jaunumiem izglītības nozarē un 

darbs izglītības iestādē tiek organizēts 

pakārtoti valstī noteiktajiem mērķiem un 

noteikumiem.    

 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Starp izglītības iestādes direktori, kas ir arī 

viena no iestādes dibinātāja daļu īpašniecēm 

un pārējiem diviem dibinātāja daļu 

īpašniekiem pastāvīgi notiek savstarpējās 

komunikācijas un sadarbība par aktuālajiem 

jautājumiem iestādes attīstības stratēģijā, 

iestādes infrastruktūras un resursu 

uzlabošanā, īpaša uzmanība tiek pievērsta 

materiāltehniskai bāzei, kas ir nepieciešama 

jaunu aktuālo izglītības programmu 

īstenošanai.   

Būtu jāpievērš lielāka uzmanība ne vien 

jaunām programmām nepieciešamās 

materiāltehniskās bāzes iegādei, bet arī esošās 

materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un 

modernizēšanai atbilstoši mūsdienu 

tehnoloģijām. Darbs pie jauna projekta 

izstrādes šajā sakarā ir uzsākts un turpinās 

tekošajā mācību gadā.  

Iestādes direktores vadībā pastāvīgi 

sadarbojas ar vietējiem uzņēmumiem dažāda 

veida apmācību nodrošināšanā šo uzņēmumu 

darbiniekiem, piemēram, Latvijas investīciju 

un attīstības aģentūras projekta ietvaros, ar 

darba aizsardzību un drošību saistītu 

apmācību nodrošināšanai. Iestādes direktore 

pastāvīgi iniciē tikšanās un pārrunas ar vietējo 

uzņēmumu vadību, kurās tiek pārrunātas 

sadarbības iespējas.  

Paplašināt vietējiem uzņēmumiem 

piedāvājamo programmu klāstu (piemēram, 

no komerczinību un administrēšanas 

programmu jomas), lai aptvertu lielāka skaita 

uzņēmumu vajadzības.    



Iestādes direktorei sadarbojoties ar vietējiem 

uzņēmumiem tiek nodrošinātas kvalifikācijas 

prakses vietas izglītojamajiem, dažiem no 

kuriem pēc apmācību pabeigšanas tiek 

piedāvātas darba vietas šajos uzņēmumos.   

Paplašināt piedāvājamo profesionālās 

tālākizglītības programmu klāstu un 

sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvāt 

izglītojamiem atbilstošas prakses vietas ar 

iespējamu turpmāku izglītojamo iestāšanos 

darbā šajos uzņēmumos.  

Iestādes direktore pastāvīgi rosina 

darbiniekus sekot informācijai par jaunumiem 

darba tirgū pieprasīto prasmju jomā, lai 

ieviestu jaunas mācību programmas, ko 

piedāvāt izglītojamajiem, un pielāgotu 

iestādes darbu šo programmu īstenošanai, 

ieviešot jaunas metodes, tehniskos līdzekļus, 

programmatūru nodrošinājumus.  

Tā kā jaunu apmācību programmu ieviešana 

un to kvalitatīvas apgūšanas nodrošināšana 

parasti prasa lielus finanšu ieguldījumus, 

mēģināt iesaistīties vairāk projektos, kuros 

varētu piesaistīt finansējumu inovāciju 

ieviešanai materiāltehniskā nodrošinājuma 

jomā.  

Izglītības iestādē vienu reizi trīs mēnešos 

notiek kāda pedagoga nodarbības vērošana, 

kurā piedalās citi iestādes pedagogi. Pēc 

nodarbību vērošanas metodiskajā sēdē tiek 

apspriestas novērotās stundas stiprās puses 

un, iespējams, trūkumi ar iespējamiem to 

novēršanas ieteikumiem. Šādā veidā tiek 

nodrošināta pedagogu savstarpējā pieredzes 

apmaiņa.  

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem, kas vada nodarbības 

izglītības iestādē, ir normatīvajos aktos 

noteiktā un atbilstoši mācību programmai 

nepieciešamā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija.  

Diemžēl ne visiem pedagogiem, kas īsteno 

nodarbības, nepārsniedzot 360 stundas gadā, 

ir pedagoģiskā izglītība. Tomēr būtu vēlams 

veicināt, lai pedagogi apgūtu vismaz 

minimālo nepieciešamo pedagoģiskās 

izglītības apjomu.     

Visa nepieciešamā informācija par 

pedagogiem, kas nodrošina profesionālās 

pilnveides un tālākizglītības programmu 

apguvi, tiek savlaicīgi ievadīta VIIS.    

 

Izglītības iestādē ir izstrādāts Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides plāns, 

saskaņā ar kuru pedagogiem, kas tiek 

piesaistīti mācību programmu īstenošanai, 

tiek piedāvāts bez maksas noklausīties 

kompetences pilnveides kursus.    

 

Izglītības iestādē ir ieviesta mācību nodarbību 

vērošanas sistēma, kurā tiek vērots un vērtēts 

pedagogu darbs, īpaši pievēršot uzmanību 

jauno pedagogu nodarbību vērošanai. Ik pēc 6 

 



mēnešiem tiek veikts nodarbību vērošanas 

apkopojums.   

Izglītības iestādē izstrādāta sistēma, saskaņā 

ar kuru izglītības programmu īstenošanā 

iesaistītie pedagogi veic pašvērtējumus. Ik pēc 

6 mēnešiem tiek veikts atbilstošo pedagogu 

pašvērtējumu apkopojums.   

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022.māc.g. 

 

4.1.Tika uzsākts NORDPLUS projekts Nr. NPAD-2021/10125 “Strategies of Coping with 

COVID-19 Induced Stress for Women Working from Home” (“Stratēģijas, kā tikt galā 

ar COVID-19 izraisīto stresu no mājām strādājošām sievietēm”).  

4.2.“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ES fondu mācības 

pieaugušajiem. No 2017 līdz šim brīdim. 

4.3.„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”. 

No 2014.g. līdz šim brīdim. 

4.4.„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”. 

No 2014.g. līdz šim brīdim. 

4.5.„Neformālās izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem”. No 2012.g. līdz šim brīdim. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Sadarbības līgums ar SIA “REM PRO”, reģ.Nr. 41503055270, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas “AutoCad metālapstrādē”.  

5.2. Sadarbības līgums ar SIA “REM PRO”, reģ.Nr. 41503055270, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”. 

5.3. Sadarbības līgums ar SIA “REM PRO”, reģ.Nr. 41503055270, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas “Projektu vadība”. 

5.4. Sadarbības līgums ar SIA “Lattex D”, reģ.Nr. 41503050095, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”. 

5.5. Sadarbības līgums ar SIA “DEORA PLUSS”, reģ.Nr. 41503066664, par praktisko 

mācību veikšanu pēc programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”. 

5.6. Sadarbības līgums ar SIA “IT Solutions”, reģ.Nr. 50003727611, par kvalifikācijas 

prakses nodrošināšanu programmas “Programmētājs” izglītojamajiem.  

5.7. Sadarbības līgums ar ar SIA “PRINT & SERVISS”, 41503049293, par kvalifikācijas 

prakses nodrošināšanu programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” 

izglītojamajiem. 

5.8.Sadarbības līgums ar SIA „DEREX”, reģ. Nr. 51503050951, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas ”Enerģētika un elektrotehnika”. 

5.9.Sadarbības līgums ar SIA „East Metal”, reģ. Nr. 40003328791, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas ”Metālapstrāde”. 

5.10. Sadarbības līgums ar SIA „Stars Met”, reģ. Nr. 41503061031, par praktisko mācību 

veikšanu pēc programmas ”Metālapstrāde”. 

5.11. Sadarbības līgums ar SIA "Mykoob", reģ. Nr. 40003779611, par digitālo skolas 

mācību procesa pārvaldes sistēmu. 

5.12. Sadarbības līgums ar SIA “Konsultāciju aģentūra JKL”, reģ. Nr. 41503065669 par 

lekcijas “Vecāku prasmes” prezentēšanu.  



5.13. Sadarbības līgums ar SIA „BELMAST”, reģ. Nr. 40003490550, par praktisko 

mācību veikšanu pēc programmas ”Metālapstrāde”. 

    

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

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

- Veicināt izglītojamo uzdrošināšanos pašizpausties un gūt jaunu pieredzi. 

- Veicināt izglītojamo spējas lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju iespējas. 

- Rosināt izglītojamos uz pastāvīgu pilnveidošanos, mācoties visu mūžu. 

6.2. Izvērtējot izglītības iestādes darbu ir jāsecina, ka COVID-19 izraisītā epidemioloģiskā 

situācija lika strauji pārorientēties uz jaunu apmācības formu attālināti, kas diemžēl 

ierobežo izglītojamo savstarpējo komunikāciju un komunikāciju ar pedagogu iespējas. 

Taču visi veiksmīgi pielāgojās šai situācijai, izglītības iestāde veiksmīgi ieviesa jaunai 

izglītības ieguves formai nepieciešamās tehnoloģijas. Izglītības iestāde turpinās 

darbību šajā virzienā, ieviešot jaunas iespējas attālināto nodarbību īstenošanai, jo 

izglītojamie vairāk ir ieinteresēti mācībās attālināti.     

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. 2021./2022. mācību gadā izglītības iestāde ir izstrādājusi 40 jaunas profesionālās 

pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, no tām 5 modulārās 

profesionālās tālākizglītības programmas. 13 profesionālās pilnveides un 2 

profesionālās tālākizglītības programmas vērstas uz pieaugušo digitālo prasmju 

attīstīšanu, kas pašlaik ir aktuāli un kas saskan ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 

2021.-2027.gadam prioritātēm attiecībā uz pieaugušo nepārtraukto personīgo attīstību, 

apgūstot jaunas zināšanas un prasmes mūsdienu digitālo tehnoloģiju lietošanā, 

paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.  

7.2. 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādē tika organizēti 9 valsts eksāmeni 

profesionālās tālākizglītības programmās: “Telemehānika un loģistika” (3.līmeņa 

profesionālā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks), “Enerģētika un elektrotehnika” 

(2.līmeņa profesionālā kvalifikācija: Elektromontieris) 2 grupas, “Metālapstrāde” (2. 

līmeņa profesionālā kvalifikācija: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē) 2 grupas, “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (2. līmeņa 

profesionālā kvalifikācija: Šuvējs) 2 grupas, “Būvniecība” (3.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija: Ēku būvtehniķis) 2 grupas. Profesionālās tālākizglītības programmā 

Telemehānika un loģistika vidējais rezultāts bija augsts (9 balles), profesionālās 

tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika” 1. grupai vidējais rezultāts 

bija optimāls (6 balles), bet 2. grupai vidējais rezultāts bija ļoti labs (8 balles). 1. grupas 

rezultātu varēja ietekmēt tas, ka apmācības pēc programmas “Enerģētika uz 

elektronika” beidzās 2020.gada rudenī, bet kvalifikācijas eksāmenu kārtot bija 

aizliegts COVID-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu dēļ. Izglītojamie eksāmenu 

drīkstēja kārtot tikai 2021.gada pavasarī pēc ierobežojošo pasākumu atcelšanas. 

Profesionālās tālākizglītības programmā Metālapstrāde vidējais rezultāts 1. grupai bija 

labs (7 balles) un 2. grupai vidējais rezultāts bija ļoti labs (8 balles). Profesionālās 

tālākizglītības programmā Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija katrā grupā 

vidējais rezultāts bija augsts (9 balles) un programmā Būvniecība arī katrā grupā 

vidējais rezultāts bija augsts (8 un 9 balles). 

 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  



(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

130 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

130 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

64 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

- 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

- 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Iepriekšējā gadā apmācības profesionālās 

tālākizglītības programmās pabeidza un 

profesionālo kvalifikāciju ieguva 27 

izglītojamie. Apmācības pēc šīm 

atbilstošajām programmām iesāka 31 

izglītojamai. Četri cilvēki apmācības 

nepabeidza sakarā ar to, ka apmācības tika 

uzsāktas 2020.gada martā un drīz pēc tam 

tās bija jāpārtrauc COVID-19 izplatības 

ierobežojumu dēļ. Tā kā apmācības tika 

īstenotas ESF projekta „Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros, tad pēc 

apmācību pārtraukuma šīs personas jau 

bija iekārtojušās darbā un nevarēja atsākt 

mācības.  

2022. gadā apmācības profesionālās 

tālākizglītības programmās pabeidza un 

profesionālo kvalifikāciju ieguva 52 

izglītojamie. Apmācības pēc minētajām 

programmām iesāka 67 izglītojamie. 
Deviņi cilvēki apmācības nepabeidza 

sakarā ar to, ka apmācības tika uzsāktas 



2020.gada decembrī un drīz pēc tam tās 

bija jāpārtrauc COVID-19 izplatības 

ierobežojumu dēļ.  

Sešiem cilvēkiem apmācības tika īstenotas 

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros, tad 

pēc apmācību pārtraukuma šīs personas jau 

bija iekārtojušās darbā un nevarēja atsākt 

mācības.  
 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Izglītojamiem tiek nodrošinātas 

apmācības attālināti. Tas veicina iespēju 

iegūt izglītību arvien vairāk izglītojamie 

no visas valsts, jo mācības attālināti 

daudziem ir ērtākais izglītības ieguves 

veids.  

 

8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2021./2022.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības absolventu 

proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 

gada laikā 

- 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri strādā nozarē un to procentuālā 

attiecība pret nodarbinātajiem 

absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

- 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 

augstākās izglītības pakāpē) 

- 

 

8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2021./2022.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības programmu 

absolventu skaits, kuri strādā 

izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos amatos 

(informācija iegūta, izmantojot 10% 

absolventu aptaujas rezultātus) 

- 

Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība 

gada laikā pēc profesionālās izglītības 

programmas beigšanas ar iegūto izglītības 

kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

- 



Darba devēju apmierinātība ar programmu 

absolventiem kopumā (fokusgrupu 

diskusijas, konventa diskusiju rezultāti) 

- 

 

8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 

 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 

kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 

grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 

- 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 

vecumu un dzimumu (absolventu skaits 

no riska grupām, citi panākumi) 

- 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 

 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 

izglītības piedāvājuma aktualizēšanai 

nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(anketēšana, fokusgrupu diskusija, 

konvents u.tml.) 

- 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, 

lai nodrošinātu ieinteresētās puses ar 

visjaunāko informāciju par nākotnes darba 

tirgus vajadzībām (piemēram, darbs, kurš 

tiek veikts ieinteresēto pušu informēšanai, 

sadarbība ar LDDK, nozaru organizācijām 

u.tml.) 

- 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma 

ziņojums 
 
 

 Daugavpils, 27.09.2021.   

(vieta, datums)   

 

 

 

Nepubliskojamā daļa 
 

 

 

 

 

 

 



1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): sarunas  

Kritērija “Administratīvā efektivitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim labi. To apliecina šāda 

informācija un dati: 

1. Izglītības iestādes darba attīstības plānošana tiek veikta pietiekami efektīvi, iesaistot visus iestādes darbiniekus, kas tika noteikts 

sarunās ar darbiniekiem.  

2. Izglītības iestādes administratīvā efektivitāte ir laba, kas izriet no sarunām un komunikācijām ar iestādes darbiniekiem un 

izglītojamiem.  

NPK Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes 

darba pašvērtēšanas un attīstības plānošanas 

kvalitāte un efektivitāte 

3 

Iestādes darba plānošanā 

iesaistās visi iestādes 

darbinieki.  

Iestādes darba plānošanā būtu 

vairāk jāiesaista arī pedagogi 

RR2 Personāla pārvaldības efektivitāte 

4 

Izglītības iestādes personāls 

un pedagogi labi zina sev 

deleģētos pienākumus, izprot 

iestādes mērķus un kopīgi 

sasniedzamos rezultātus. 

 

RR3 Izglītības iestādes vadības komandas darba 

efektivitāte un sasaiste ar izglītības attīstības 

un/vai nozares politikas mērķiem 3 

Ir izveidota efektīva komanda 

mācību procesa 

organizēšanai, tādējādi 

sasniedzot izvirzītos 

uzdevumus. 

Būtu jāievieš efektīvāka 

pedagogu meklēšanas un 

ieinteresēšanas strādāt mūsu 

sistēma. 

RR4 Izglītības iestādes vadītāja zināšanas un 

izpratne par finanšu un resursu efektīvu 

pārvaldību 3 

Materiāltehniskā bāze 

vienmēr tiek papildināta pēc 

nepieciešamības. 

Pievērst uzmanību ne vien 

jaunu programmu vajadzībām 

atbilstošās materiāltehniskās 

bāzes papildināšanai, bet arī 

vecās bāzes atjaunošanai. 

 

 

 



2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): sarunas, situāciju analīze, dokumentu analīze  

Kritērija “Vadības profesionālā darbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim ļoti labi. To apliecina šāda 

informācija un dati: 

1. Normatīvie dokumenti, piemēram, izglītības iestādes nolikums u.c. tiek aktualizēti saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām, 

kas tika konstatēts, analizējot izglītības iestādes dokumentus.  

2. COVID-19 apstākļos izglītības iestādes direktore organizēja un īstenoja efektīvu iekšējo un ārējo komunikāciju, ko nosaka 

situāciju analīze.  

3. Sarunās ar iestādes darbiniekiem tika noskaidrots, ka iestādes direktore ļoti prasmīgi pareizas laika plānošanas un darbības, 

balstoties uz savu darbinieku stiprajām pusēm stratēģijas.   

 

NPK Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Izglītības iestādes vadītāja zināšanas, izpratne 

par izglītības iestādes darbības tiesiskumu, 

prasme izstrādāt un atjaunot tiesību aktus 
3 

Izglītības iestādē ir izstrādāti 

visi obligātie normatīvie 

dokumenti saskaņā ar spēkā 

esošiem normatīvajiem 

aktiem 

Būtu jāpievērš lielāka 

uzmanība ne vien obligāto 

iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizēšanai, bet arī jāizveido 

iestādes izvēles dokumentu 

aktualizēšanas plāns. 

RR2 Izglītības iestādes vadītāja zināšanas par 

līderības stratēģijām un taktikām, prasme 

pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību 

4 

Izglītības iestādes direktore 

prasmīgi pielieto darbā tādas 

līderības un taktikas 

stratēģijas, kā pareiza laika 

plānošana, darbība, balstoties 

uz savu un darbinieku 

stiprajām pusēm. 

Ieviest vadības darbībā arī citas 

līderības un taktikas stratēģijas 

RR3 Izglītības iestādes vadītāja komunikācija 

4 

Iestādes direktore COVID-19 

apstākļos īstenoja efektīvu 

gan iekšējo, gan ārējo 

komunikāciju – ar 

darbiniekiem klātienē, ar 

 



izglītojamiem un pedagogiem 

galvenokārt ar dažādu saziņas 

līdzekļu palīdzību.    

RR4 Izglītības iestādes vadītāja ētiskums 

4 

Izglītības iestādē ir iestādes 

direktores un darbinieku 

noteiktās kopīgās vērtības, 

kas tiek paustas gan iekšējās, 

gan ārējās komunikācijās.  

 

RR5 Izglītības iestādes vadītāja izpratne par 

izglītības attīstības, tostarp izglītības 

kvalitātes, un/vai nozares politikas mērķiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem 3 

Izglītības iestādes direktore 

vienmēr ir informēta par 

jaunumiem izglītības nozarē 

un darbs izglītības iestādē 

tiek organizēts pakārtoti valstī 

noteiktajiem mērķiem un 

noteikumiem. 

 

RR6 Izglītības iestādes vadītāja profesionālā 

kompetence audzināšanas, mācīšanas un 

mācīšanās jautājumos 

Netiek vērtēts 

 

3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): situāciju analīze, sarunas, dokumentu analīze   

Kritērija “Atbalsts un sadarbība” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim labi. To apliecina šāda informācija 

un dati: 

1. Izglītības iestādei ir efektīva sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem gan apmācību organizēšanā šo uzņēmumu darbiniekiem, gan 

kvalifikācijas prakses vietu nodrošināšanā iestādes izglītojamajiem, par ko liecina ar vairākiem uzņēmumiem noslēgtie 

sadarbības līgumi   

2. Tiek nodrošināta sadarbības un savstarpējās pieredzes apmaiņas iespēja izglītības iestādes pedagogiem, par ko liecina ieviestā 

nodarbību vērošanas sistēma, kad kolēģi vēro kāda pedagoga vadīto nodarbību un pēc tam apspriež tās stiprās puses un 

iespējamos trūkumus, kas izriet no sastādītajiem metodisko sēžu protokoliem  

 



NPK Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Izglītības iestādes vadītāja sadarbības kvalitāte 

ar izglītības iestādes dibinātāju un/vai 

pašvaldību 
4 

Izglītības iestādes 

dibinātājiem sadarbojoties 

tiek nodrošināts viss 

nepieciešamais kvalitatīvai 

izglītības programmu 

īstenošanai  

Pievērst lielāku uzmanību 

esošās materiāltehniskās bāzes 

modernizēšanai. Darbs pie 

jauna projekta šajā sakarā jau ir 

uzsākts un turpinās tekošajā 

mācību gadā   

RR2 Izglītības iestādes vadītāja sadarbības kvalitāte 

ar vietējo kopienu un/vai nozares 

organizācijām 

4 

Notiek efektīva sadarbība ar 

vietējiem uzņēmējiem 

apmācību pakalpojumu 

sniegšanas jomā. Tāpat 

sadarbībā ar vietējiem 

uzņēmumiem izglītības 

iestāde piedāvā izglītojamiem 

apgūt kvalifikācijas praksi 

vietējos uzņēmumos.  

Paplašināt vietējiem 

uzņēmējiem piedāvājamo 

mācību programmu skaitu, 

tādējādi piedāvājot apmācību 

iespējas vēl lielākam vietējo 

uzņēmumu lokam.   

RR3 Izglītības iestādes vadītāja rīcība, veidojot 

izziņas un inovāciju organizācijas kultūru 

izglītības iestādē 

3 

Izglītības iestādē pastāvīgi 

notiek darba tirgus izpēte 

attiecībā uz pieprasītajām 

prasmēm, un atbilstoši tirgus 

tendencēm izglītības iestādē 

notiek darbība atbilstošu 

jaunu mācību programmu 

ieviešanai.   

Mēģināt iesaistīties dažādos 

projektos, kuros ir iespējams 

piesaistīt finansējumu inovāciju 

ieviešanai materiāltehniskās 

bāzes nodrošināšanas jomā.    

RR4 Izglītības iestādes vadītāja rīcība savstarpējās 

pieredzes apmaiņai un komanddarbam 

izglītības iestādē 
3 

Iestādē ir ieviesta sistēma, 

kad pedagogi var novērot 

kāda kolēģa vadīto 

nodarbību, tādējādi 

nodrošinot labās prakses 

nodošanu citiem pedagogiem. 

 



RR5 Izglītības iestādes vadītāja sadarbības kvalitāte 

ar izglītojamo vecākiem 

Netiek vērtēts 

RR6 Izglītības iestādes vadītāja rīcība, nodrošinot 

izglītības iestādes padomes/konventa un 

izglītojamo pārstāvības institūcijas darbību 

Netiek vērtēts 

 

4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums 

Pašvērtēšanā izmantotā kvalitātes vērtēšanas metode (-es): dokumentu izpēte  

Kritērija “pedagogu profesionālā kapacitāte” pašvērtēšanā iegūtais rezultāts atbilst kvalitātes vērtējuma līmenim labi. To apliecina šāda 

informācija un dati: 

1. Visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija, tas izriet no pedagogu iesniegtajiem izglītības 

dokumentiem 

2. Izglītības iestādē pastāvīgi tiek novērotas un izvērtētas pedagogu vadītās nodarbības, un pārsvarā nodarbību kvalitāte ir laba, tas 

izriet no izpētītajām nodarbību vērošanas un novērtēšanas lapas, kā arī nodarbību vērošanas apkopojums.   

NPK Rezultatīvā rādītāja nosaukums Kvalitātes līmeņa 

vērtējums punktos 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

RR1 Pedagogiem nepieciešamās izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas atbilstība 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

4 

Visiem izglītības iestādes 

mācību programmu 

īstenošanā iesaistītajiem 

pedagogiem ir nepieciešamā 

izglītība un profesionālā 

kvalifikācija, kas ir 

atspoguļots VIIS.   

Mudināt pedagogus, kuriem 

nav pedagoģiskās izglītības un 

kuri pasniedz izglītības iestādē 

mazāk par 360 stundām gadā, 

apgūt minimālo nepieciešamo 

pedagoģiskās izglītības 

apjomu. 

RR2 Pedagogiem nepieciešamās profesionālās 

kompetences pilnveides atbilstība 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

3 

Izglītības iestādē ir izveidots 

profesionālās kompetences 

pilnveides plāns, saskaņā ar 

kuru izglītības iestādes 

mācību programmu 

īstenošanā iesaistītie 

pedagogi var apgūt pilnveides 

kursus bez maksas. 

 



RR3 Pedagogu noslodze un profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība izglītības iestādē 

3 

Izglītības iestādē ir izstrādāta 

pedagogu darbības 

novērošanas un novērtēšanas 

sistēma, kas ļauj objektīvi 

novērtēt pedagogu darbu, 

noteikt stiprās puses un 

savlaicīgi novērst iespējamos 

trūkumus.  

Sniegt pedagogiem ieteikumus, 

kā uzlabot mācību procesa 

norises mērķtiecīgumu un 

rezultativitāti līdz ļoti labam  un 

izcilam līmenim 

RR4 Pedagogu profesionālās darbības pilnveides 

sistēma izglītības iestādē 

3 

Izglītības iestādē ir izstrādāta 

pedagogu pašvērtēšanas 

sistēma, kurā pedagogi izvērtē 

savu profesionālo darbību un 

kuras rezultāti tiek 

sistemātiski apkopoti reizi 6 

mēnešos. 

 

 

5. Informācija par izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītāja profesionālās 

darbības novērtēšanā norādīto uzdevumu izpildi (2019./2020.māc.g., 2021./2022.māc.g.) 

 

Laika periodā no 2020.gada 18.maija līdz 2020.gada 22.maijam Akreditācijas ekspertu komisija veica izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes vērtēšanu attālināti sakarā ar valstī ieviestajiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem, un 

no 2020.gada 7.septembra līdz 2020.gada 11.septembrim šī vērtēšana tika turpināta klātienē izglītības iestādē.  Šīs vērtēšanas 

rezultātā Akreditācijas ekspertu komisija norādīja šādus uzdevumus izglītības programmu uzlabošanai: 

 

Ieteikums Izpilde Piezīmes 

Pievērst uzmanību izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kritērijiem attiecībā uz n/v lietojumu. 

Izpildīts Uz Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes 

“Mācību centrs plus” 2020.gada 3.novembra Rīkojuma Nr. 
01-6/2020/14 pamata tika veikti grozījumi “Pārbaudījumu 

organizēšanas un izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā”, ievērojot Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta 08.03.2018. vēstulē Nr. 1-19.2/515 “Par 



izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu” iekļauto 

informāciju.  Pedagogi iepazīstināti ar vērtēšanas 

kritērijiem attiecībā uz „n/v” lietojumu. 

Veikt grozījumus izglītības iestādes īstenojamo 

tālākizglītības programmu aprakstos sadaļā par 

izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšanu, 

saskaņā ar Ministru kabineta 02.06.2020. noteikumos 

Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās 

izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 

noteikto. 

Izpildīts Īstenojamo tālākizglītības programmu aprakstos sadaļā par 

izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšanu 

veikti grozījumi atbistoši normatīvajam aktam. 

Veicinot mācīšanās kvalitāti, motivēt izglītības 

programmas “Grāmatvedības uzskaites pamati” un citu 

programmu pedagogus iegūt minimāli nepieciešamo 

pedagoģisko izglītību, apgūstot “Pedagoģiskā darba 

pamatu” izglītības programmu 72 stundu apjomā.  

Izpildīts Izglītības iestādē novērtēti speciālisti pēc izglītības un 

iepazīstināti ar nepieciešamo minimālo pedagoģisko 

izglītību, apgūstot “Pedagoģiskā darba pamatu” izglītības 

programmu 72 stundu apjomā. 

Pievērst uzmanību pedagogu profesionālajai pilnveidei 

(36 stundas trīs gadu laikā), kā arī savlaicīgi papildināt 

VIISā par pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi pēc attiecīgo pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmu apguves 

pabeigšanas. 

Izpildīts Izglītības iestādes pedagogi  iepazīstināti ar nepieciešamo 

pedagogu profesionālo pilnveidi (36 stundas trīs gadu laikā)  

un savlaicīgi papildināta informācija VIISā par pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi. Pedagogi piedalījās 

seminārā ,,Konfliktsituāciju un agresīva kontakta situāciju 

risināšanas metodes’’ (40 stundas). 

Pārskatīt ar izglītības iestādes pedagogiem noslēgto 

līgumu saturu un slēgt juridiski korektus darba līgumus.  

Izpildīts Izglītības iestāde izstrādāja un sastādīja jaunus darba 

līgumus ar izglītības iestādes pedagogiem. 

 

 

 

 

 

 

 



Laika periodā no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada12.martam Akreditācijas ekspertu komisija veica izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes vērtēšanu. Šīs vērtēšanas rezultātā Akreditācijas ekspertu komisija norādīja šādus uzdevumus izglītības 

programmu uzlabošanai:  

 

Ieteikums Izpilde Piezīmes 

1. Nepieciešams izvērtēt iespēju ievietot iestādes 

tīmekļvietnē ar iestādes mācību procesu saistīto 

normatīvo dokumentu publisku pieejamību – iestādes 

izglītojamiem, pedagogiem un sabiedrībai kopumā. 

Izpildīts Izglītības iestādes mājaslapā ir ievietoti ar mācību procesu 

saistītie normatīvie dokumenti, piemēram, iekšējās kārtības 

noteikumi, kvalifikācijas prakses izpildes kārtība, 

pārbaudījumu organizēšanas un izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

2. Nepieciešams ieviest nodarbību vērošanu, kas 

nodrošina pedagogu vadīto nodarbību kvalitātes 

uzlabošanu un labās prakses pārnesi pieredzes apmaiņā 

ar citiem pedagogiem. 

Izpildīts  Izglītības iestādē ir ieviesta sistēma, ka vienu reizi trīs 

mēnešos tiek organizētas atklātās nodarbības, nodrošinot 

visiem pedagogiem iespēju piedalīties nodarbības 

vērošanā.  

3. Nepieciešams mācību procesā teoriju balstīt uz 

praktiskām lietām, tuvinot mācību procesu reālai darba 

videi;  

Izpildīts  Pedagogiem ir sniegtas norādes par nepieciešamību teoriju 

balstīt uz praktiskām lietām, nodarbību vērošanas laikā ir 

secināts, ka pedagogi cenšas ievērot šīs norādes, tomēr 

dažreiz mācību priekšmeta specifika neparedz vienas 

nodarbības laikā gan izklāstīt teoriju, gan veikt praktiskus 

uzdevumus.  

4. Nepieciešams programmas teorētiskās sadaļas 

apguves laikā izglītojamos aktīvi un regulāri iesaistīt 

balss komunikācijā 

Izpildīts Pedagogiem ir sniegtas norādes par nepieciešamību 

programmas teorētiskās sadaļas apguves laikā izglītojamos 

aktīvi un regulāri iesaistīt balss komunikācijā, nodarbību 

novērošanas laikā tika konstatēts, ka pedagogi cenšas 

ievērot norādījumus, pastāvīgi uzdod jautājumus, rosinot 

izglītojamos sniegt atbildes, diskutēt, izsaucot konkrētas 

personas.  

5. Iestādes vadībai sekmēt, lai pedagogi atbilstoši MK 

Noteikumos Nr. 569 21.3. apakšpunktā noteiktajam 

apgūtu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu pedagoģijā (vismaz 72 stundas) 

 Tiek apzināti pedagogi, kuriem nav atbilstošas 

pedagoģiskās izglītības un šie pedagogi uzreiz tiek 

informēti par iespējām, kā var apgūt profesionālās 

kompetences pilnveides programmu pedagoģijā.  



6. Izvērtēt iespēju ieviest mācību e-vidi, kurā ērtā veidā 

būtu pieejami mācību materiāli, apmeklējuma uzskaite, 

testi, pārbaudes darbi, nodarbību saraksti, kā arī 

vērtējumi. 

 Ir apzinātas iespējas ieviest izglītības iestādei piemērotāko 

e-vidi un notiek darbs e-vides ieviešanas.  

  

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
    Jeļena Ļipovska 

 


