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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

1.1. SIA „Dialogs AB” Mācību centra vispārīgs raksturojums 

Izglītības iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dialogs 

AB”  

Izglītības iestādes nosaukums: SIA „Dialogs AB” Mācību centrs 

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 4360800464 

Izglītības iestādes juridiskā adrese: Riču iela 6, Carnikavas novads  

Izglītības iestādes biroja adrese: Murjāņu iela 1a, Rīga 

Izglītības iestādes apmācību organizē-

šanas adreses: 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, 

Murjāņu iela 1a, Rīga, 

Stirnu iela 8, Rīga, 

Uzvaras iela 10, Bauska, 

Pils iela 6, Sigulda, 

1.maija iela 16, Ludza, 

u.c. Valsts Izglītības Informācijas sistēmā 

(VIIS) reģistrētās adreses 

Izglītības iestādes direktors: Mareks Sprūžs 

  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" dibināta 1997.gadā un 2011.gada 14.jūlijā 

pārreģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izglītības iestāžu reģistrā kā SIA 

"Dialogs AB" Mācību centrs (turpmāk Izglītības iestāde). 

Mācību procesa kvalitatīvai īstenošanai, bezdarbnieku un darba ņēmēju apmācības un iz-

glītības pakalpojumu nodrošināšanai profesionālajās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un 

neformālās izglītības programmās Izglītības iestāde pastāvīgi nomā telpas Murjāņu ielā 1a, Rīgā, 

LV-1024; Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV-1010; Meža ielā 7, Valmierā, LV-4201. Atsevišķus 

telpu nomas līgumus Izglītības iestāde slēdz Rīgā un citās Latvijas pilsētās uz izglītības prog-

rammas īstenošanas laiku. Apmācību vietas ir saskaņotas un reģistrētas Valsts Izglītības Infor-

mācijas sistēmā (VIIS) un par attiecīgo telpu izmantošanu ir noslēgti telpu nomas līgumi. 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Pro-

fesionālās Izglītības likums, citi izglītības iestādes spēkā esoši darbību reglamentējošie normatī-

vie akti un Mācību centra Nolikums, kuru apstiprinājis Dibinātājs.  

Izglītības iestādē ir izstrādātas 10 profesionālās tālākizglītības un 19 profesionālās pilnvei-

des izglītības programmas, kuras ir licencētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasī-

bām, no kurām akreditētas ir 3 profesionālās tālākizglītības un 3 profesionālās pilnveides prog-

rammas. Kā arī izglītības iestādē ir izstrādātas vairāk kā 200 neformālās izglītības programmas. 

Izglītības iestādē izglītojamajiem pieejami vairāki labiekārtoti mācību kabineti. Izglītības 

iestāde ir nodrošināta ar datoriem, licenzētām datorprogrammām, biroja tehniku (printeriem, ko-

pētājiem).  Ir pieejams internets. Pedagogi nodarbību laikā aktīvi izmanto projektorus.  

Izglītības iestādes mācību kabinetu aprīkojums ir atbilstošs, lai īstenotu izglītības prog-

rammas saskaņā ar profesiju standartu prasībām. Telpas atbilst 2002.gada 27.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās iz-

glītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasībām. Mācību telpas un palīgtelpas tiek regulāri 

uzkoptas un vēdinātas. 

Izglītojamie pret parakstu tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošī-

bas noteikumiem, evakuācijas plānu, tiek veikta ievadapmācība, ievadinstruktāža elektrodrošībā, 

darba aizsardzībā. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi izglītības iestādē kontrolē 

darba aizsardzības speciālists.  

Izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifi-

kāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobrī noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību”. Mācību kursu vadīšanai Izglītības iestāde piesaista kompeten-

tus attiecīgās nozares speciālistus, ar lielu praktiskā darba pieredzi apmācamajā profesijā. Peda-
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gogi zina un izprot mācību priekšmeta programmās noteiktos mērķus, uzdevumus, saturu, mācī-

bu metožu un mācību līdzekļu izvēli un izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas. 

Izglītības iestādes darbību nodrošina direktors, apmācību projektu direktore, metodiķis, fi-

liāles vadītāja, apmācību projektu vadītāji. Pedagogi tiek piesaistīti uz izglītības programmas īs-

tenošanas laiku. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas īstenošanu un pārskatāmu organizatoris-

ko struktūru, izglītības iestādē 2014.gada 30.aprīlī  tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbil-

stoši ISO 9001:2008 prasībām. Kvalitātes vadības sistēma tiek regulāri auditēta. 

 

 

2.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
Izglītības iestādes darbības mērķi ir: 

 dot iespēju pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi iegūt noteikta 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju; 

 dot iespēju personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās 

kvalifikācijas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināša-

nas un prasmes; 

 veikt ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglīto-

jošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža 

garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. 

 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

 

Izglītības iestādes uzdevumi ir: 

 īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās tālāk-

izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas; 

 īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugu-

šo neformālās izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju; 

 nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglī-

tības programmai; 

 nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu 

konkurētspēju esošajos sociālekonomiskajos apstākļos; 

 radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celša-

nai; 

 aktīvi izmantot informācijas komunikācijas tehnoloģijas mācību programmās; 

 veicināt pedagogu dalību profesionalitātes paaugstināšanas tālākizglītības kursos; 

 aktualizēt Izglītības iestādes iekšējos dokumentus atbilstoši ārējiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

 sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pa-

šam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

 racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resur-

sus. Regulāri pilnveidot izglītības iestādes fizisko un materiāli-tehnisko vidi. 
 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
Iepriekšējā izglītības iestādes akreditācija notika no 2014.gada 25.augusta līdz 

29.augustam.  

Tika ņemti vērā akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumi un to izpilde ir skatāma 1.tabulā 

Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu izpilde. 
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1.tabula 

Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu izpilde 

 
Kritērijs Ieteikumi Ieteikumu izpilde 

1. Regulāri aktualizēt izglītības programmu saturu 

atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē.  

Regulāri tiek aktualizēts izglītības prog-

rammu saturs. 

1. Palielināt pārvaldības/lietvedības stundu skaita, 

iespējams, var samazināt/apvienot saturu darba un 

vides aizsardzībā un pirmajā palīdzībā. 

Programmā “Klientu apkalpošanas ope-

rators” palielināts dokumentu pārvaldī-

bas stundu skaits, samazinot stundu 

skaitu darba un vides aizsardzībā un 

pirmajā palīdzībā. 

1. Mācību priekšmetu programmās izmantojamās 

literatūras sarakstos jāaktualizē likumdošanas jau-

tājumi un jaunākie normatīvi. 

Literatūras saraksti periodiski tiek aktu-

alizēti. 

2.1. Papildināt mācību procesā izmantojamos atbilsto-

šos mācību metodiskos līdzekļus, aprīkojumu, 

tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Iekārtot atbil-

stošu mācību metodisko materiālu telpu. 

Papildināti mācību procesā izmantoja-

mie metodiskie līdzekļi. Mācību meto-

disko materiālu izvietošanai tiek izman-

totas papildus telpas, kā arī mācību me-

todiskie materiāli tiek glabāti elektro-

niskā formātā mākonī. Praktiskās apmā-

cības tiek organizētas arī sadarbībā ar 

darba devējiem, uzņēmumiem, t.sk., 

izmantojot viņu reālo darba vidi, aprī-

kojumu, tehnoloģijas, iekārtas u.tml. 

2.1. Piesaistīt vairāk kvalificētus profesionālo priekš-

metu pedagogus. Vadībai, kopā ar priekšmetu 

pedagogiem, pirms jauna apmācību kursa uzsāk-

šanas aktualizēt literatūras sarakstus.  

Apmācību nodrošināšanai tiek piesaistī-

ti kvalificēti profesionālo priekšmetu 

pasniedzēji ar augstāko izglītību, piere-

dzi attiecīgajā profesijā un pasniegšanā 

pieaugušajiem. Sadarbībā ar pasniedzē-

jiem literatūras saraksti tiek aktualizēti. 

4.5. Izskatīt iespēju Murjāņu ielā 1A nodrošināt aprī-

kojumu cilvēka ratiņu krēslā transportēšanai uz 

mācību telpām 2.stāvā. 

Rasta iespēja Murjāņu ielā 1A apmācī-

bas organizēt 1.stāvā, ja rodas nepiecie-

šamība. 

5.2. Vairāk uzmanības pievērst mācību telpu iekārto-

jumam atbilstoši izglītības iestādes galvenajam 

mērķim – tālākizglītības profesionālās izglītības 

programmu un profesionālās pilnveides prog-

rammu īstenošanai. 

Nomainīta telpu atrašanās vieta, iekārto-

jums, noslēgti līgumi par papildu telpu 

izmantošanu. 

5.2. Rast iespējamu mainīt vai „normalizēt” interjeru. Nomainīta telpu atrašanās vieta, iekārto-

jums, noslēgti līgumi par papildu telpu 

izmantošanu. 

6.1. Sakārtot datorklasi atbilstoši ergonomikas prasī-

bām – jāiegādājas atbilstoši galdi, krēsli, monitori 

ar regulējamu augstumu. 

Apmācību vajadzībām tiek izmantota 

mobilā datorklase (portatīvie datori). 

6.1. Izvērtēt iespējas pāriet uz jaunākām operētājsis-

tēmām, jo pretējā gadījumā datori ar Windows XP 

būs neaizsargāti pret kiberuzbrukumiem, kas var 

izraisīt darba dīkstāvi un apdraudēt klientu un 

biznesa informāciju. 

Apmācību procesā tiek izmantoti porta-

tīvie datori, kuri ir aprīkoti ar Windovs 

10 operētājsistēmu.  

7.1. Izglītības iestādes darba analīzē un vērtēšanā ie-

saistīt visu personālu.  

Izglītības iestādes darba analīzē un vēr-

tēšanā tiek iesaistīts viss personāls, rī-

kojot sanāksmes, apspriedes u.tml. 

7.1. Stratēģisko plānu papildināt ar materiāltehnisko 

resursu atjaunošanu. 

Stratēģiskais plāns ir papildināts ar ma-

teriāltehnisko resursus atjaunošanas 

nepieciešamību. 

7.1. Pašvērtējuma ziņojumā turpmāk iekļaut informā-

ciju un analīzi par izglītojamo sasniegumiem ik-

Pašnovērtējuma ziņojumā iekļauta in-

formācija un analīze par izglītojamo 
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dienas darbos un valsts pārbaudījumu darbos. sasniegumiem ikdienas darbos un valsts 

pārbaudījumu darbos. 

 

 

 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS  VISU JO-

MU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS   

4.1. MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas  

      
Izglītības iestāde īsteno profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 

izglītības programmas. Skatīt 2.tabulu Profesionālās izglītības programmas. 

 

2.tabula 

Profesionālās izglītības programmas 

 

 

Izglītības programmu galvenie mērķi un uzdevumi, saturs, vērtēšanas principi un kārtība 

atbilst 2000.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesi-

onālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” prasībām. 

3.tabula 

Profesiju standarti 

Izglītības programma 

Profesiju standarta 

Nosaukums Profesijas kods 
Standarta apstiprināšanas/ 

aktualizēšanas gads 

Telemehānika un loģisti-

ka 
Loģistikas darbinieks 3339 16 2013.gada 16.oktobris 

Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība 
Noliktavas pārzinis 4321 03 2007.gada 23.februāris 

Administratīvie un sekre-

tāra pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

operators 
4222 04 2007.gada 23.februāris 

Sekretārs 4120 01 2010.gada 8.decembris 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 34.pantā noteiktajām prasībām, mācību priekšmetu prog-

rammas izstrādājis metodiķis kopā ar izglītības iestādes pedagogiem, sadarbojoties ar sociālajiem 

partneriem atbilstoši IZM 2010.gada 11.oktobra noteikumiem Nr. 22 „Profesionālās izglītības 

programmu izstrādes kārtība”. Iegūstamās izglītības programmas zināšanu un prasmju pārbaužu 

Programmas 

nosaukums 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Kods 

Licences 
Akreditācijas 

lapas Nr.,  

 termiņš 

Apmācīto skaits 

Nr. Datums 2014 2015 
2016 

(progno-

zējamais) 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
30T 345 12 1 P-11216 02.03.15. 

AP 3591 

13.10.2016 
- 10 52 

Vairumtirdz-

niecība un 

mazumtirdz-

niecība 

Noliktavas 

pārzinis 
30T 341 00 1 P-11213 02.03.15. 

AP 3592 

13.10.2016 
- - 17 

Administratī-

vie un sekre-

tāra pakalpo-

jumi 

Klientu ap-

kalpošanas 

operators 

20T 346 01 1 P-11217 02.03.15. 
AP 3590 

13.10.2016 
- 14 13 

Sekretārs 30T 346 01 1 P-11219 02.03.15.  - - 3 

Praktiskais 

mārketings 
Nav 30P 342 01 1 P-11196 02.03.15. 

AI 8558 

13.10.2016 
- - 9 

Mazā biznesa 

organizēšana 
Nav 30P 345 05 1 P-11198 02.03.15.  - - 3 

Projektu va-

dība 
Nav 30P 345 20 1 P-14147 15.06.16.  - - 3 
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veids, skaits un norises kārtība atbilst izglītības programmas apguves mērķiem, uzdevumiem un 

iegūstamās izglītības profesionālās kvalifikācijas prasībām. 

Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar Izglītības iestādes nolikumu, atbilstoši 

licencētajām  (akreditētajām) apmācību programmām un priekšmetu standartiem. 

Nodarbību plānošanu Izglītības iestādes darbinieki veic izglītojamo grupas pilnam apmācī-

bas ciklam. 

Iknedēļas mācību stundu saraksts tiek aktualizēts, tā rakstiskā un elektroniskā versija ir 

pieejama visiem pedagogiem un izglītojamajiem izglītības iestādes mājas lapās www.dialogs-

ab.lv, un drukātā veidā tas tiek novietots informācijas stendā; tas ir direktora/apmācību projektu 

direktores apstiprināts un papīra formātā glabājas lietvedībā. Par izmaiņām stundu sarakstā mā-

cību procesā iesaistītie tiek informēti savlaicīgi. 

Izglītības iestādē  regulāri notiek mācību satura informatīvā nodrošinājuma pilnveidošana: 

 Tiek iegādāta un/vai sagatavota mācību un metodiskā literatūra, iegādātas mācību 

grāmatas mācību priekšmetos, izglītojamajiem ir pieejamas grāmatas un/vai metodis-

kie materiāli apgūstamo profesiju  apguvei;   

 Mācību priekšmetos ir metodiķes sagatavoti un apmācību projekta direktores apstipri-

nāti tematiskie plāni ar tēmu sadalījumu, ievērojot teorētisko un praktisko mācību te-

matiskā satura pēctecību. Pedagogs tos pēc sava ieskata var koriģēt vai papildināt mā-

cību priekšmeta programmas ietvaros un izmantot mācību priekšmeta pasniegšanā, kā 

arī izmantot jau iepriekš sagatavotos metodiskos materiālus izglītības programmas ap-

jomā. Šis process turpinās, jo ir uzsākta jaunu programmu īstenošana, savukārt jau 

esošajās programmās materiāli tiek aktualizēti atbilstoši mūsdienu prasībām; 

 Saskaņā ar nodarbību sarakstu un tematisko plānojumu tiek veikti ieraksti Mācību no-

darbību uzskaites žurnālā; 

 Izglītības iestādes administrācija pārrauga, atbalsta un veicina pedagogu darbu meto-

disko materiālu izstrādē, metodiķe koordinē metodiskā darba norisi un programmu 

pilnveidošanas procesu. Pedagogiem pēc nepieciešamības tiek sniegtas konsultācijas 

metodisko materiālu izstrādē. Regulāri tiek veikta metodisko materiālu apkopošana pa 

izglītības programmām un/vai mācību priekšmetiem. Šie materiāli ir brīvi pieejami 

visiem pedagogiem; 

 Pedagogiem ir pieejami datori, pavairošanas tehnika, metodiskā literatūra, lai nodarbī-

bu laikā nodrošinātu izglītojamos ar izdales materiāliem. 

Izglītības iestādei ir interneta pieslēgums, kas ir pieejams izglītojamajiem un pedagogiem.  

Izglītības iestādei administrācijas vajadzībām ir izveidota elektroniska informācijas datu 

glabātuve (mākonī), kurā ir pieejamas visas mācību programmas, mācību priekšmetu program-

mas un tematiskie plāni, metodiskie materiāli programmām, dažādi mācību procesam un meto-

diskajam darbam, arī projektu darbam nepieciešamie dokumenti, lietvedības dokumenti, instruk-

cijas, nolikumi, kārtības, reglamentējošie dokumenti. 

 Pedagogi izmanto interneta resursus aktuālākās informācijas meklēšanai, statistikas, li-

kumdošanas un normatīvo aktu izpētei. 

Pedagogi zina un izprot profesionālās izglītības standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, labprāt iesaistās metodiskajā darbā, izglītības programmas īstenošanas pilnveidē. 

Mācību priekšmetu programmas un tematiskais plānojums atbilst licencētai profesionālās 

izglītības programmai un profesiju standartiem. 

Mācību saturam tiek izvēlētas atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļi. 

Materiālo līdzekļu bāze tiek pilnveidota un nodrošināta  atbilstoši profesionālās izglītības 

standarta īstenošanai. 

Regulāri tiek sniegts metodiskais un psiholoģiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas procesa 

nodrošināšanai. 

2015. gadā no jauna ir izstrādātas un licencētas 2 profesionālās tālākizglītības programmas 

un 2 pilnveides programmas. 

2016. gada I pusgadā  no jauna ir izstrādāta un licencēta 1 pilnveides programma. 

 

http://www.dialogs-ab.lv/
http://www.dialogs-ab.lv/
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Vērtējums –labi 

 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 4.2.1.Mācīšanas kvalitāte  
Mācību procesa organizāciju Izglītības iestādē nodrošina šādu pasākumu īstenošana:  

 Iestādē izglītojamie tiek uzņemti uz iesnieguma pamata, kurā norāda personas datus, 

kontaktinformāciju un izglītības līmeni. Informācija par izglītojamiem tiek ierakstīta 

izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā. Rīkojumus par izglītojamo uzņemšanu 

apstiprina izglītības iestādes direktors/apmācību projektu direktore; 

 Izglītojamo sasniegumi un kavējumi tiek reģistrēti grupas mācību nodarbību uzskaites 

žurnālā; 

 Mācību nodarbību  uzskaites žurnāls grupai tiek  kārtots atbilstoši 2014.gada 

3.novembra kārtībai „Metodiskie norādījumi žurnāla aizpildīšanai”. Apmācību projek-

tu direktore un apmācību projektu vadītāja veic regulāras mācību žurnālu aizpildīšanas 

pārbaudes; 

 Izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām - ir izstrādātas 

info lapas par izglītības programmas saturu, mācību darbam izvirzītām prasībām izglī-

tības programmās, ko izglītojamais saņem un ar ko tiek iepazīstināts pirmajā mācību 

dienā; 

 Izglītojamie tiek rosināti strādāt mērķtiecīgi, radoši, atbilstoši spējām, tiek aicināti ak-

tīvi līdzdarboties un sadarboties mācību procesā; 

 Izglītojamie zina darba organizācijas noteikumus kabinetos un iespējas izmantot kabi-

netos esošos materiālus, iekārtas; 

 Izglītības procesa organizācija notiek pēc SIA “Dialogs AB” Mācību centra Nolikuma 

(turpmāk Nolikums) un citiem ārējo un iekšējo darbību spēkā esošiem reglamentējo-

šiem dokumentiem; 

 Mācību priekšmetu programmas tiek pilnībā īstenotas. Nodarbības notiek atbilstoši 

nodarbību sarakstiem, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību. Teorētisko zināšanu ap-

guves laikā tiek sekots, lai teorijas apguve būtu ciešā mijiedarbībā ar praktiskajām no-

darbībām;  

 Teorētiskās un praktiskās mācības notiek pēc apstiprināta stundu saraksta; 

 Pedagogi strādā pēc vielas sadales tematiskajiem plāniem, ievērojot teorētisko un 

praktisko nodarbību secību. Stundu laikā tiek izmantoti gan pašu izstrādātie metodis-

kie materiāli, gan Izglītības iestādē pieejamie apkopotie metodiskie materiāli. Prog-

rammas apguvē pedagogi izmanto dažādas mācību metodes. Mācību stundas mērķi, 

uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti un sasniedzami, pedagogu 

skaidrojums izglītojamiem ir saprotams; 

 Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī ārpus izglītības iestādes – konkrētos uzņē-

mumos, iepazīstot mācību priekšmetos paredzētās tēmas reālā darba vidē. Izglītības ie-

stādei ir noslēgti līgumi ar uzņēmumiem par profesionālās izglītības iestādes izglīto-

jamā praktisko apmācību; 

 Mācību stundu vērošanu veic metodiķe, apmācību projektu vadītāja, apmācību projek-

tu direktore. Par novēroto dalās pieredzē un analizē metodisko komisiju sēdēs; 

 Ir izveidots kvalifikācijas prakšu vietu saraksts, kas tiek piedāvāts izglītojamajiem, iz-

strādāta kārtība kvalifikācijas prakses organizēšanai; 

 Kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši LR normatīvajiem aktiem – pirms prak-

ses uzsākšanas ar sadarbības partneriem tiek noslēgti trīspusējie līgumi par mācību 

praksi, tiek nozīmēts prakses vadītājs no Izglītības iestādes puses, izglītojamie tiek no-

drošināti ar prakses programmu, prakses dienasgrāmatu, praktikanta raksturojuma 

veidlapu, prakses atskaites veidlapu; 

 Kvalifikācijas prakšu līgumi un kvalifikācijas prakšu aizstāvēšanas protokoli tiek uz-

glabāti noteiktajā kārtībā; 
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 Prakses vadītājs no izglītības iestādes puses (apmācību projektu direktore, apmācību 

projektu vadītāja) veic prakses rezultātu analīzi, papildina elektronisko prakses vietu 

datu bāzi;  

 Izglītības iestāde izglītības programmu īstenošanai iesaista pedagogus – savas jomas 

profesionāļus ar praktiskā darba pieredzi dažādu nozaru uzņēmumos un spēju nodot 

savas zināšanas un prasmes izglītojamajiem; 

 Pedagogu profesionālās darbības kvalitāte tiek vērtēta regulāri, ņemot vērā nodarbību 

vērošanu, izglītojamo aptaujas, izglītojamo mācību sasniegumus, pārbaudot arī ierak-

stus žurnālos; 

 Pedagogs vienu reizi gadā aizpilda pašvērtēšanas anketu, kurā izsaka savu viedokli un 

priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai un programmu pilnveidei; 

 Regulāri tiek papildināta pedagogu bāze, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu 

mācību procesa norisi.  

 

Mācību metožu daudzveidības nodrošināšanai Izglītības iestādē pedagogi:  

 Katrai stundai izvirza konkrētus mērķus un uzdevumus un tiem pakārto savu izglītojo-

šo darbību; 

 Ar izglītojamajiem mācību procesā veido dialogu, lai aktualizētu iepriekš apgūto un 

novērtētu paveikto, meklētu kopīgus risinājumus problēmām, ja tādas izveidojas; 

 Organizē savas nodarbības tā, lai izglītojamie iesaistītos diskusijās, veiktu radošus uz-

devumus, mācību procesa laikā dalītos ar savu pieredzi, trenētos strādāt gan patstāvīgi, 

gan grupās, risinot problēmas un uzdevumus mācību procesā; 

 Veido mācību materiālus gan drukātus, gan elektroniski, plaši izmanto IT iespējas mā-

cīšanā; 

 Analizē un izvērtē savās stundās pielietotās metodes, dalās pieredzē ar kolēģiem me-

todisko komisiju, pedagoģisko padomes sēžu ietvaros; 

 Mācību uzdevumi tiek veidoti saiknē ar reālo dzīvi; 

 Mācīšanas metodes izvēlas, ņemot vērā izglītojamo individuālās vajadzības, mācību 

grūtības. 

Pedagogu metodiskie materiāli ir atbilstoši konkrētās profesijas mācību priekšmetu mācī-

šanas prasībām: mācību materiāli izstrādāti atbilstoši mācību programmām, tie ietver gan teorē-

tisko, gan praktisko daļu, gan pārbaudes darbus ( testi, kontroldarbi u.c.). 

Pedagogi aktīvi, radoši strādā priekšmetu metodiskajā komisijā un ar to saistītajās aktivitā-

tēs – mācību kvalitātes vērtēšanā un uzlabošanā. 

Izglītības iestādes rīcībā ir nepieciešamā apjomā materiāli tehniskie līdzekļi, telpas teorē-

tisko un praktisko mācību īstenošanai gan izglītības iestādē, gan ārpus - pie sadarbības partne-

riem, kā arī mācību prakšu vietu saraksti kvalifikācijas prakšu nodrošināšanai. 

Sekojot līdzi jaunākajām nozares tendencēm, pakāpeniski tiek pilnveidota materiālo lī-

dzekļu bāze, t.sk., tiek slēgti līgumi ar uzņēmumiem par prakstiskajām apmācībām reālā darba 

vidē. 

Izglītības iestādes metodiskās un uzziņu literatūras klāsts tiek papildināts ar jaunāko 

mācību un uzziņas literatūru, t.sk., pedagogiem ir pieejama metodiskā literatūra, normatīvie 

dokumenti, kuri pieejami gan drukātā veidā, gan elektroniskā formā mākonī. Šo darbu organizē 

metodiķe un apmācību projektu vadītāja. Mācību procesa optimālai norisei  ir nodrošinātas 

iespējas izmantot mācību tehniskos līdzekļus – daudzfunkcionālu kopētāju, audio, video, 

datortehniku, multimediju projektoru, bezvadu internetu kabinetos.  

Pedagogiem ir iespēja individuāli konsultēties pie metodiķes vai apmācību projektu 

direktores/vadītājas par metodiskā darba organizēšanu priekšmetā. 

Pedagogi piedalās izglītības programmu īstenošanā atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām 

un prasībām, lai mācīšanas un mācīšanās process kļūtu efektīvāks, radošāks un veiksmīgāks. 

Pedagogi regulāri pilnveido savas zināšanas kursos un semināros.  

Izglītības iestādes izglītojamie ir pieaugušie, kuriem ir augsta motivācija apgūt profesiju, 

tādēļ stundu apmeklējums ir regulārs.         
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Komunikācija ar izglītojamajiem ārpus mācību laika notiek e-pastā un telefoniski. 

 

Vērtējums –labi 

 

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamo mācīšanās darba organizāciju un kvalitāti Izglītības iestādē nodrošina šādu pa-

sākumu īstenošana: 

 Izglītojamie ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem; 

 Izglītojamie tiek informēti par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētajā iz-

glītības programmā sasniedzamo rezultātu; 

 Izglītojamie tiek informēti par mācību saturu, nodarbību grafiku, mācību sasniegumu 

vērtēšanu, prakses iespējām, pedagogiem, mācību un izziņas literatūras un metodisko 

materiālu izmantošanas iespējām (drukātā un elektroniskā formā); 

 Izglītības procesa organizācija notiek pēc Nolikuma un citiem ārējo un iekšējo darbību 

spēkā esošiem reglamentējošiem dokumentiem; 

 Par katras konkrētas izglītojamo grupas mācību darba organizēšanu atbild apmācību 

projektu direktore un apmācību projektu vadītājs; 

 Tiek veikta regulāra apmeklējuma uzskaite; 

 Pirms mācību uzsākšanas tiek izplānots mācību process visam mācību periodam. 

Stundu saraksti atbilst izglītības programmas mācību plānam; 

 Par izmaiņām stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti; 

 Visi pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbildīgi, atbilstoši spējām, izrā-

dīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, prasmju un iemaņu attīstībā turpmākajai dzī-

vei; 

 Pedagogi aicina izglītojamos izmantot mācību procesā Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju (turpmāk  IKT) iespējas, interneta resursus; 

 Pedagogu rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultā-

tus; 

 Izglītojamie aktīvi izmanto Izglītības iestādes piedāvātās iespējas mācību mērķu sa-

sniegšanai, tai skaitā datoru, internetu; 

 Lielākajai daļai izglītojamo patīk strādāt grupu un pāru darbos. Tas motivē viņus palī-

dzēt viens otram mācīšanās procesā, kā arī viņiem ir iespēja vērtēt savu darbu un pre-

zentēt to grupai atsevišķās mācību stundās. 

 

Vērtējums – labi  

  

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšana notiek atbilstoši 2000.gada 27.jūnija Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās 

izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” IV. sadaļu „Profesionālās vidējās izglītības 

un arodizglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība”, kā arī Izglītības iestādes 2012.gada 

4.septembrī apstiprinātajam nolikumam „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

 

Katrs pedagogs ir izstrādājis savu pārbaudes darbu struktūru, kas balstās uz Izglītības ie-

stādes izstrādāto vērtēšanas kārtību.  

Uzsākot mācības, izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Katrā priekšmeta 

programmā ir norādītas arī izglītojamo zināšanu vērtēšanas metodes. Zināšanu novērtēšana no-

tiek ik pēc astoņām līdz desmit stundām mutiski, rakstiski vai kombinētā veidā pēc šādas shē-

mas: 

 testi; 

 situāciju analīze; 

 patstāvīgais darbs; 
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 ieskaites; 

 eksāmens; 

 noslēguma pārbaudījums atbilstoši mācību plānā paredzētajam stundu skaitam un pār-

baudījuma veidam. 

Vērtējumi tiek ierakstīti mācību žurnālos. 

Pedagogi pamato izglītojamo darba vērtējumu, analizē zināšanu un prasmju sasniegumu, 

uzsverot stiprās puses, kā arī norādot uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. Vērtēšanas procesa 

iegūto informāciju pedagogi analizē metodiskajās sēdēs un izmanto mācīšanas un mācīšanās 

procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Tiek ievērots princips – regulāra un objektīva vērtē-

šana ir pamats kvalitatīvai programmas apguvei. Ar darba rezultātiem un secinājumiem tiek ie-

pazīstināts dibinātājs. 

Prakšu vadītāji no uzņēmuma puses novērtē praktikantu izpildītā darba kvalitāti, ierakstot 

atbilstošo vērtējumu prakses dienasgrāmatās un aizpildot praktikanta raksturojuma veidlapu. 

Izglītības programmas noslēguma profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa 

tiek veidota izvēloties jautājumus no izveidotās datu bāzes. Eksāmena materiāli tiek sagatavoti 

un iesniegti Valsts izglītības un satura centrā  apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kār-

tībā. Katram profesionālās kvalifikācijas eksāmenam (turpmāk PKE) tiek izveidota darba devēju 

komisija. PKE tiek organizēts atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteiku-

miem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās 

izglītības programmās”.  

Darba devēju pārstāvji piedalās profesionālo kvalifikācijas eksāmenu komisijās, iesaisto-

ties izglītojamo mācību sasniegumu kvalitātes novērtēšanā, izsakot priekšlikumus mācību proce-

sa uzlabošanai. 

Izglītības iestādes mācību darba kvalitātes izvērtēšana notiek ar šādām metodēm: 

 balstoties uz izglītojamo darba rezultātiem (ieskaites, eksāmeni); 

 izglītojamo anketēšana; 

 pārrunas ar pedagogiem; 

 individuālas pārrunas ar izglītojamajiem; 

 mācību stundu hospitēšana; 

 atsauksmes no prakses vietām. 

Nodarbību vērošana ir būtisks mācību un mācīšanās kvalitātes uzlabošanas faktors. Nodar-

bību hospitāciju veic Izglītības iestādes administratīvais personāls. Vērošanas laikā tiek gūts 

priekšstats par pasniedzēja un izglītojamo darbību mācību procesā. Vērošanas laikā hospitētājs 

vēro, analizē un vērtē, kā nodarbībās tiek realizēts mācību saturs, mācību metožu pielietojums, 

materiālu tehnisko resursu pielietojums. 

Mācīšanas darba kvalitāte tiek vērtēta pēc izglītojamo aptauju rezultātiem un mācību sa-

sniegumiem. Grafikos attēloti Datorzinību, Valsts valodas un dažādu valodu kursi. No visām ap-

tauju anketām izvēle veikta tā, lai parādītu katra pasniedzēja mācīšanas darba kvalitāti. 

 

1.attēls 

Programmas “Datorzinības” izglītojamo (41 persona)  

aptaujas anketu (2016.g.) kopsavilkums 
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2.attēls 

Dažādu valodas programmu izglītojamo (77 personas) 

aptaujas anketu  (2016.g.) kopsavilkums 

 
 

3.attēls 

Valsts valodas programmu izglītojamo (26 personas) 

aptaujas anketu (2016.g.) kopsavilkums 

 
 

Pasniedzēju atlases process Izglītības iestādē noris pārdomāti un veiksmīgi, jo vairākums 

atbilžu saņemtas: ļoti labi un labi. 

Profesionālās tālākizglītības programmās, kur programmas nodrošināšanā piedalās vairāki 

pedagogi, izglītojamo anketēšana tiek veikta par katru pedagogu. Piem., 4.attēlā  un 5.attēlā attē-

loti kvalifikācijas “Loģistikas darbinieks” aptaujas anketu rezultāti, kur 1.p., 2.p…. ir attiecīgie 

pedagogi. 

4.attēls 

Kursa vadītāju kompetence uz zināšanas 

(2016.g. 11 izglītojamie) 
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5.attēls 

Kursa vadītāju spēja pasniegt piemērus 

(2016.g. 11 izglītojamie) 

 
 

Vērtējums –  labi 

 

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Izglītības iestādes iekšējiem norma-

tīvajiem aktiem – 2012.gada 4.septembrī apstiprināto “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēša-

nas kārtību”. 

Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, tiek dažādotas mācību formas un 

metodes. 

Izglītības iestādē sistemātiski tiek veikta izglītojamo sasniegumu un apmeklējuma uzskaite 

un analīze. 

Izglītojamie regulāri apmeklē plānotās nodarbības, aktīvi piedalās tajās ar saviem jautāju-

miem un komentāriem, dalās pieredzē. Atsaucīgi izmanto iespēju iegūt papildus informāciju par 

interesējošiem jautājumiem. 

Katrs mācību kurss ietver sevī starpieskaites un mācību kursa gala pārbaudījumu. 

Attēlos redzams kopsavilkums par izglītojamo sasniegumiem profesionālās kvalifikācijas 

izglītības programmās “Klientu apkalpošanas operators” un “Loģistikas darbinieks” mācību 

priekšmetu noslēguma pārbaudījumos visa apmācību perioda laikā. 

 

6.attēls 

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā 

(Klientu apkalpošanas operators (KAO), 2015.-2016.g.) 
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7.attēls 

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā 

(Loģistikas darbinieks (LOG), 2015.-2016.g.) 

 
 

8.attēls 

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā 

(Noliktavas pārzinis, 2016.g.) 

 
 

Dati un rezultāti tiek analizēti un izrunāti ar attiecīgo mācību priekšmetu pedagogiem. Kā 

redzams, vidējais vērtējums grupās ikdienas darbā ir samērā augsts, ņemot vērā, ka izglītojamie 

ir pieauguši cilvēki, kuriem ir sava motivācija apgūt attiecīgo programmu, nevis vienkārši ap-

meklēt nodarbības. 

 

Vērtējums –  labi 

 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudījumos 

Izglītojamiem tiek organizēts Valsts pārbaudījums atbilstoši izglītības programmā noteikta-

jām prasībām un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajai metodikai. 

Izglītojamie, kuri veiksmīgi nokārto valsts pārbaudījumu, saņem  valsts atzītu dokumentu, 

kas apliecina izglītības programmas apguvi. 

 

Attēlos redzams Valsts pārbaudījumu rezultātu kopsavilkums profesionālās tālākizglītības 

programmās “Klientu apkalpošanas operators”, “Loģistikas darbinieks” un “Noliktavas pārzi-

nis”. 
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9.attēls 

Kvalifikācijas eksāmena vērtējums 

(Klientu apkalpošanas operators, 24 izglītojamie, 2015.-2016.g.) 

 
 

10.attēls 

Kvalifikācijas eksāmena vērtējums 

(Logistikas darbinieks, 21 izglītojamie, 2015.-2016.g.) 

 
 

11.attēls 

Kvalifikācijas eksāmena vērtējums 

(Noliktavas pārzinis, 7 izglītojamie, 2016.g.) 
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4.tabula 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Izglītības programma Nosaukums 

Vidējais vērtējums izglītības 

iestādē  

2015.-2016.g. 

Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks 8.38 

Vairumtirdzniecība un mazum-

tirdzniecība 
Noliktavas pārzinis 7.71 

Administratīvie un sekretāra pa-

kalpojumi 

Klientu apkalpošanas opera-

tors 
7.92 

 

Kvalifikācijas eksāmena rezultāti ir ļoti labi, kas liecina par izglītojamo nopietno attieksmi 

pret apmācībām un pedagogu kvalitatīvo darbu. 

 

Vērtējums –  labi 

 

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādes administrācija un atbildīgie speciālisti ir izstrādājuši un pilnveidojuši Iz-

glītības iestādes iekšējos normatīvos aktus, kuri nosaka darbinieku un izglītojamo rīcību dažādās 

situācijās. 

Pedagogi, administrācija un izglītojamie ir informēti par medicīniskās aptieciņas atrašanās 

vietu. Izglītības iestādes personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas kārtību, zina kā rīkoties ne-

laimes gadījumos, ekstremālās situācijās u.tml. 

Ārējo un iekšējo normatīvo aktu praktisku ievērošanu nodrošina: 

  Ar direktora rīkojumu Nr. 1-8/9 no 01.08.2013. „Par ugunsdrošības un darba aiz-

sardzības organizēšanas kārtību” ir nozīmēta atbildīgā persona par darba aiz-

sardzības noteikumu ievērošanu, kura jaunos darbiniekus, kā arī apmācību grupu 

izglītojamos iepazīstina ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem, kuri savu in-

struēšanu apstiprina ar parakstu; 

 Izglītības iestādē ir izstrādāti evakuācijas plāni, izglītojamie un Izglītības iestādes 

darbinieki ir informēti un instruēti, kā rīkoties ekstremālu situāciju gadījumā; 

 Mācību telpās ir uzskatāmi izvietotas drošības instrukcijas un brīdinājuma uzraksti, 

telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, tajās tiek 

ievērotas sanitāri higiēniskās prasības; 

 Atbilstoši ugunsdrošības prasībām, ir izvietoti ugunsdzēsības aprīkojums un inven-

tārs, kā arī vizuāli informatīvie līdzekļi; 

 Organizēta darbinieku instruēšana par ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumiem, 

pirmās palīdzības sniegšanas kārtību; 

 Par telpām, kuras tiek pastāvīgi nomātas un izmantotas mācību procesā, saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto, ir kompetento iestāžu atzinumi; 

 Visās profesionālajās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās ir ie-

tverti jautājumi par Darba aizsardzību un Pirmo palīdzību. 

 

Lai nodrošinātu psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem, Izglītības ie-

stādē notiek šādas aktivitātes: 

 Īstenojot profesionālās izglītības saturu, pedagogi ņem vērā izglītojamo individu-

ālās prasmes un spējas, kā arī iepriekšējo darba un dzīves pieredzi; 
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 Administrācijas un darbinieku kopējās sapulcēs, kā arī metodiskās komisijas sēdēs 

tiek izskatīti un analizēti gadījumi, kad izglītojamajiem ir bijusi nepieciešama palī-

dzība un kā tā sniegta; 

 Atsevišķu problēmu gadījumā, ja izglītojamie mācās ar Nodarbinātības valsts aģen-

tūras (turpmāk NVA) atbalstu, tiek veiktas konsultācijas ar aģentūras darbiniekiem, 

kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā; 

 Situācijās, kad veidojas noteikts problēmu loks darbā ar izglītojamajiem, Izglītības 

iestādes darbiniekiem un pedagogiem var tikt rīkoti semināri ar dažādu jomu speci-

ālistiem par konkrēto konfliktsituāciju risināšanas iespējām; 

 Kā atbalsta personāls Izglītības iestādē ir apmācību projektu direktore, pie kuras 

pēc dažāda veida palīdzības griežas kā pedagogi, tā izglītojamie;  

 Izglītības iestāde piedāvā arī karjeras izvēles iespējas, jo izglītojamiem ir iespēja 

iepazīties ar katras profesionālās izglītības programmas mācību plānu, aprakstu un 

sasniedzamajiem mērķiem. Izglītības iestādē ir pieredzējuši pedagogi, kuri sniedz 

nepieciešamo informāciju, kā arī dažādus materiālus un materiālu avotus izglītoja-

mo profesionālajai izaugsmei. Ja ir nepieciešams, pedagogi piedāvā arī konsultāci-

jas, kas attiecas uz izglītības programmas apgūšanu. Tiek apzinātas to izglītojamo 

vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās, nepietiekami vērtējumi. Šiem izglītojama-

jiem ir iespēja saņemt konsultācijas, lai uzlabotu mācību sasniegumus vai apgūtu to 

apmācību saturu, kas iekavēts attaisnotu stundu kavējumu dēļ. 

 

 Vērtējums – labi 

 

4.4.2. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Pedagogi  īsteno sadarbības procesu nodarbību laikā, motivējot izglītojamos, skaidrojot vi-

ņu tālākās perspektīvas darba tirgū programmas sekmīgas apgūšanas gadījumā. Izglītības iestā-

des darbinieki apzina tos izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās vai nav apmeklējuši nodarbī-

bas. Pedagogi piedāvā pēc nepieciešamības gan pazeminātas, gan paaugstinātas grūtības pakāpes 

uzdevumus izglītojamajiem. Administrācija un pedagogi veiksmīgi sadarbojas, lai sekmētu to 

izglītojamo izaugsmi, kuriem ir vai nu grūtības mācībās vai arī viņi ir spējīgāki par vidējo grupas 

līmeni.  

 

Vērtējums –labi 

 

 

4.4.3.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

Izglītojamiem ar kustības traucējumiem ir iespēja Izglītības iestādē apgūt izglītības prog-

rammas Rīgā, Murjāņu ielā 1A un Stirnu ielā 8, kur ieeja-iebrauktuve ir pielāgota/pielāgojama 

ratiņu krēsliem un apmācību telpas atrodas 1.stāva vai piekļuve tai iespējama, izmantojot liftu, 

kā arī Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 un citās VIIS reģistrētajās adresēs, kur izglītojamie par iekļū-

šanas iespējām ēkā tiek informēti papildus. Izglītības iestāde un tās iekšējais plānojums nodroši-

na mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem, ja ir piemērojama prog-

ramma. 

 

Vērtējums – labi 

 

 

4. 5. IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

  Izglītības iestādē darbs tiek organizēts tā, lai izglītojamie, pedagogi un darbinieki izjūt 

piederības apziņu šai Izglītības iestādei. Izglītības iestāde īsteno pozitīvu izglītības tēla veidoša-

nu sabiedrībā caur dažādiem masu mēdijiem, izmantojot dažādas publiskās akcijas. 
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Izglītības iestādē ir savs logo, mājas lapa www.dialogs-ab.lv. Ir izveidoti profili dažādos 

sociālajos tīklos: 

https://www.facebook.com/dialogsab;  

http://www.draugiem.lv/dialogsab; 

https://twitter.com/DialogsABmc.  

Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbil-

stoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Visi izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piede-

rības.  

Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek uzlabota, pilnveidota Izglītības iestādes vide – ievie-

šot jaunus vai regulāri aktualizējot esošos informācijas apmaiņas veidus, piemēram, operatīvi 

izvietojot aktuālāko informāciju informāciju stendos un sociālajos tīklos. 

Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, darbiniekiem, pedagogiem. Izglī-

tojamie un darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināti ar tiem atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, apliecina, ka zina un respektē iekšējās kārtības noteikumus. Sistemātiski tiek 

veikta izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite mācību žurnālos.  

Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās 

un izpalīdzība. Izglītības iestādes darbinieku attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Konfliktsituācijas veidojas reti. Tās tiek risinātas ātri un taisnīgi. Tiek veicināta pozitīvas sadar-

bības vide starp Izglītības iestādē strādājošajiem un izglītojamajiem.  

Regulāri notiek pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem. Notiek izglītojamo anketēšana 

ar mērķi izzināt izglītojamo apmierinātību ar izvēlēto izglītības iestādi, pasniedzēju darbu un 

mācību procesa norisi.  

Izglītības iestādei ir labs prestižs sabiedrībā, ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Nodar-

binātības valsts aģentūru, finanšu institūciju ALTUM, dažādiem uzņēmumiem un institūcijām.  

 

Vērtējums –labi 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Izglītības iestāde nomā telpas apmācību vajadzībām. Telpu nomas līgumu termiņi atbilst 

izglītības programmu īstenošanas periodam. 

Apmācību vietas Rīgā, Akadēmijas laukumā 1  telpas atrodas Rīgas centrā, ērtā un visiem 

pieejamā vietā – tuvu pilsētas sabiedriskajam transportam, autoostai, dzelzceļa stacijai utt., kas 

dod iespēju ērti apmeklēt nodarbības no dažādiem, piem., Rīgas rajoniem un citiem reģioniem, 

pilsētām. 

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, sa-

nitārajām normām atbilstošas. Izglītības iestādes telpās izglītības procesa īstenošanas laikā regu-

lāri tiek veikti vides sakārtošanas un uzturēšanas darbi.  

Izmantojamās telpas tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas, pakāpeniski estētiski iekārtotas. 

Izglītojamo ērtībām ir apģērbu pakarināšanas statīvi. Ir pieejama arī medicīniskā aptieciņa. Tu-

aletes telpas ir aprīkotas ar higiēnas piederumiem, tiek organizēta sistemātiska telpu mitrā uz-

kopšana dienas laikā. Atbildīgā persona seko, lai visas telpas būtu sakoptas, izvēdinātas, veikti 

nepieciešamie remontdarbi. 

Mācību telpas ir nodrošinātas ar pietiekamu apgaismojumu. Telpās ir pieejam tējkanna, kas 

dod iespēju nodarbību starplaikos sagatavot un dzert tēju/kafiju. 

Ir atbilstošs gaiteņu un kāpņu izkārtojums, redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni, 

ugunsdzēšamie aparāti izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normām un prasībām, ir norādītas ieejas 

un izejas.  

Izglītības iestādes sanitārhigiēnisko apstākļu atbilstību normatīvo aktu prasībām izvērtē 

kontrolējošās institūcijas. Ir pieejami visi kontroles institūciju veikto pārbaužu akti un atzinumi. 

 

Vērtējums - labi 

http://www.dialogs-ab.lv/
https://www.facebook.com/dialogsab
http://www.draugiem.lv/
https://twitter.com/DialogsABmc


19 

 

SIA „ Dialogs AB” Mācību centrs,  pašnovērtējums akreditācijai, Rīga, 04.08.2016. 

 

 

 

 

 

4.6. Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādei ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu ie-

kārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamo programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Ir 

izstrādāts mācību telpu noslogojuma grafiks. Nepieciešamības gadījumā tiek slēgti papildu telpu 

nomas līgumi uz attiecīgās izglītības programmas realizēšanas laiku.  

Izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejama nepieciešamā literatūra, tiek nodrošināta 

video/audio materiālu pieejamība un nepieciešamās tehnoloģijas (IKT iekārtas, datorprogram-

mas, audio un videoiekārtas). Izglītības iestāde ir nodrošināta ar datortehnoloģijām. Ir iespēja 

izmantot kopētājus, projektorus. 

Izglītības iestādes aprīkojumā ietilpst portatīvie datori, projektori, ekrāni, tāfeles, galdi, 

krēsli, CD un DVD atskaņotāji, muktifunkcionālas birojas iekārtas (kopētājs, printeris, skeneris, 

fax), rūteris - bezvadu interneta lietošanai. Izglītības iestādes mājas lapa un e-pasti izvietoti uz 

hostinga pakalpojuma sniedzēja nano.lv serveriem, kurš nodrošina šo resursu nepārtrauktu dar-

bību. 

Izglītības iestādes datori aprīkoti ar Windows 10 operētājsistēmu. Ir iegādātas MS Office 

2010 programmatūras licences. Apmācībās tiek izmantotas arī brīvā koda programmas WPS un 

Open Office. Darba procesa optimizācijai Izglītības iestāde savā darbā izmanto kompānijas 

Dropbox Inc., Lattelecom failu izvietošanas pakalpojumu, kas nodrošina datu glabāšanu "māko-

nī" un failu sinhronizāciju ar saviem datoriem, kā arī šādi izvietoto failu pieejamību arī no tīmek-

ļa vietnes un viedtālruņu aplikācijām. 

Izglītības iestādes izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus gan izdrukas veidā, 

gan elektroniski. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir mērķtiecīga, pamatota un veido 

vienotu sistēmu visā izglītības iestādē, atbilstoši izglītības iestādes īstenojamo izglītības prog-

rammu mērķiem, izglītības programmu prasībām. Regulāri notiek metodisko materiālu un mācī-

bu līdzekļu aktualizēšana.  

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības laikos izglītības iestādes 

datoros. 

Pedagogi iespēju robežās ir apgādāti ar pedagoģisko un metodisko literatūru, audiovizuāla-

jiem līdzekļiem. Tiek iegādāta uzziņu literatūra. 

Ārpus izglītības iestādes praktisko mācību un prakšu īstenošanai tiek noslēgti sadarbības 

līgumi ar attiecīgajiem partneriem un tajos atrunāti piemērotības nosacījumi atbilstoši izglītības 

programmu īstenošanas periodam. 

 

Vērtējums - labi 

 

 

4.6.2. Personālresursi 

Izglītības iestādes darbu vada darbinieki ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. Darbinieku 

kvalifikācija atbilst amatu apraksta funkciju izpildei un izglītības iestādes darbības nodrošināša-

nai. Izglītības iestādes direktoram ir augstākā izglītība: Maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā, 

kā arī pedagoģiskā izglītība.  

Mācību procesam piesaistīto pedagogu izglītība atbilst nepieciešamajām prasībām pedago-

gu izglītībai. Personāla kvalifikācijas pilnveidošana tiek plānota, ievērojot Izglītības iestādes at-

tīstības stratēģiju un ārējos normatīvos aktus. Pedagogi pārzina tālākizglītības nepieciešamību 

savā specialitātē un turpina tālākizglītību reglamentējošajos Ministru kabineta noteikumos no-

teiktajā kārtībā. Pedagogi tiek informēti par atbalsta institūciju nostādnēm izglītības kvalitātes 

jautājumos, piedalās IZM organizētajos tālākizglītības kursos, bet, ja tie netiek piedāvāti vaja-

dzīgajā priekšmetā vai jomā, patstāvīgi meklē attiecīgos kursus un tajos piedalās.  
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Izglītības iestādē tiek veidots pedagoģiskais kolektīvs, kas motivēts pašizglītībai un tālāk-

izglītībai. Aicinot darbā pedagogus, tiek vērtēta viņu izglītības un kvalifikācijas atbilstība norma-

tīvo aktu noteiktajām prasībām. Atbilstoši 2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 662 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” tiek plānota un stimulēta pedagogu ie-

saistīšanās profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas apguvē 

un savas kvalifikācijas pilnveidē.  

Ir izveidots pedagogu reģistrs Izglītības iestādes datu bāzē, kurš tiek regulāri papildināts.  

   

    Vērtējums - labi 

 

 

4.7. Izglītības iestādes  darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes darbs ir organizēts atbilstoši 2013.gada 4.septembra  Izglītības iestādes 

darba kārtībai „Darba kārtības noteikumiem darbiniekiem” un citiem iekšējiem izglītojošo darbī-

bu reglamentējošiem normatīviem dokumentiem. Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza in-

formācija par izglītības iestādes vadības darba struktūru, darba pienākumiem, tiesībām un atbil-

dības jomām. 

Izglītības iestādes administrācija plāno Izglītības iestādes darbu, tās kontroli un izvērtēša-

nu. 

Ir izstrādāts Izglītības iestādes Stratēģiskais plāns 2016.-2018. gadam. Izglītības iestādes 

Stratēģiskais plāns pilnībā atbilst noteiktajai struktūrai. Stratēģiskais plāna saturs ir veidots, ņe-

mot vērā Izglītības iestādes mērķus, pašvērtējumu, darbības pamatjomu vispārīgo vērtēšanu, me-

todiskās komisijas un SVID analīzes, izglītojamo, pedagoģiskās padomes ieteikumus, Izglītības 

iestādes darbības vispārīgos rādītājus, tas ir reāls, lai arī koriģējams tā darbībā, tomēr izvirzītos 

mērķus sasniedzošs. 

Stratēģiskais plāns regulāri tiek aktualizēts, ņemot vērā Izglītības iestādes attīstības sasnie-

gumus un izmaiņas darbaspēka tirgū un valsts ekonomikā, kā arī iespējas materiāltehnisko resur-

su atjaunošanā. Plāns kopumā tiek realizēts.  

Katram gadam tiek izstrādāts darba plāns, kura izvērtēšanā piedalās kolektīvs, dibinātājs, 

sociālie partneri. Gada noslēgumā par tā izpildi tiek veikta analīze un informēts viss Izglītības 

iestādes kolektīvs. 

Izglītības iestādes vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu, veicot gan Izglītības 

iestādes vispārīgo vērtēšanu, gan risku un iespēju noteikšanu, gan pamatjomu izvērtēšanu, gan 

veidojot katra pedagoga pašvērtējumu. Tas tiek analizēts un apspriests metodiskajā komisijā, ap-

spriedēs pie vadības, pedagoģiskajās padomes sēdēs. Izglītības iestādes vadība kontrolē un pār-

rauga arī pārējā personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības. 

Izglītības iestādes darbinieki balsta pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem, izdarīto un pierādīju-

miem, lai gan ne visas iestādes aktivitātes ir faktiski pierādāmas. 

Tiek apzinātas Izglītības iestādes darbības stiprās puses un ieteikti nepieciešamie uzlabo-

jumi. Izglītības iestādes vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto Izglītības iestādes 

darba stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu veikšanā un tālākā plānošanā. 

Pašnovērtējuma ziņojums ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, tas atrodas arī Izglītī-

bas iestādes mājas lapā. Tas ir saskaņots ar dibinātāju, apspriests un realizēts Izglītības iestādes 

kolektīvā un koriģējams atbilstoši situācijai. 

 

Vērtējums –labi 

   

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Ir izstrādāta un pastāvīgi tiek aktualizēta Izglītības iestādes dibinātāja struktūrshēma. 

Vadības darba plānojums optimāli nodrošina visu struktūru sadarbību, darba plāna izpildi 

un aktuālo jautājumu atrisināšanu. Izglītības iestādes direktors konsultējas ar darbiniekiem pro-
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blēmsituācijās, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Īpaši apmeklētāju pieņemša-

nas laiki nav noteikti, tie tiek plānoti pēc iepriekšēja pieraksta, jo tikšanās laiku var saskaņot ar 

apmācību projektu direktori/ apmācību projektu vadītāju abām pusēm pieņemamā laikā. Notiek 

operatīva un objektīva informācijas apmaiņa par Izglītības iestādes darba stratēģiju, pieņemta-

jiem lēmumiem un to izpildi. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz datu analīzi. Izvērtējumā pie-

dalās paši Izglītības iestādes darbinieki.  

  Vadības darba organizācijā tiek ievērots komandas princips. Būtiski jautājumi tiek mērķ-

tiecīgi un sistemātiski realizēti visa gada laikā, operatīvās izmaiņas koriģējot informatīvajās dar-

binieku sanāksmēs. Pieņemot lēmumus, tiek ņemta vērā informācija, kas iegūta pedagoģiskās 

padomes sēdēs, metodiskās komisijas sēdēs, informatīvajās darbinieku sanāksmēs. Individuālās 

sarunās direktors uzklausa, iedziļinās pedagogu un izglītojamo problēmās, kuras iespēju robežās 

tiek operatīvi risinātas. Izglītības iestādes darba plāns tiek veidots, balstoties uz iepriekšējā gada 

analīzi un ievērojot perspektīvā plāna virzienus. 

Vadība sistemātiski analizē un izvērtē izglītības iestādes sasniegumus. Darba kolektīvs pie-

dalās gan darba plānu apspriešanā, gan rezultātu izvērtēšanā. Atbilstoši kvalitātes vadībai ir iz-

strādāta iestādes organizatoriskā struktūra, kas atbilst tās darba jomām. Vadības struktūra ir iz-

protama, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. 

Sekojot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, pēc nepieciešamības tiek aktualizēti iz-

glītības iestādes iekšējie normatīvie akti.  

 Ar visiem Izglītības iestādē strādājošiem ir noslēgti līgumi un izstrādāti amatu apraksti. 

Darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar amata aprakstu. 

Atbilstoši prasībām pedagogu izglītībai, tiek veicināta pedagogu iesaistīšanās profesionālās 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas apguvē.  

Izglītības iestāde regulāri vērtē izglītības procesa norisi.  

Izglītības iestādes dokumentācija sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas 

un lietvedības prasībām. Ir izstrādāta lietu nomenklatūra. Izglītības iestādi darbību reglamentējo-

šie dokumenti ir pieejami Izglītības iestādes birojā.. 

Dokumentos atspoguļojas Izglītības iestādes attīstības perspektīva un savlaicīgi tiek veiktas 

korekcijas. Dokumenti ir sakārtoti atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši noformēti, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. 

Dokumentācijas, kas attiecas uz mācību procesu, oriģināli ir ērti pieejami Izglītības iestā-

des biroja telpās Rīgā, Murjāņu ielā 1A un nepieciešamās to kopijas atrodas vietās, kur notiek 

konkrētas izglītības programmas realizācija. 

Iestādes vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu darbinieku iesaistīšanos 

stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Izglītības iestādes vadība plāno 

regulāru darba kontroli un izvērtē darbības virzienus.  

Izglītības iestādes vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par Izglītības iestādes 

ikdienas darbu. Izglītības iestādes vadība nodrošina sadarbību ar dibinātāju, valsts, sabiedriska-

jām organizācijām, darba devējiem un citiem sadarbības partneriem. 

 

Veicamie pienākumi, kas plānoti un tiek veikti pēc iekšējās kontroles plāniem: 

5.tabula 

Izglītības iestādes direktors 

Aktivitāte/ gada mēnesis              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mācību centra stratēģijas 

izveide, mārketings, operatīvā 

plānošana

 

Pedagoģiskā sēde             

Vadības sēde un informatīvās 

sanāksmes
 

Stundu hospitācija             

Telpu, iekārtu, resursu un fi-             



22 

 

SIA „ Dialogs AB” Mācību centrs,  pašnovērtējums akreditācijai, Rīga, 04.08.2016. 

 

nanšu izmantošanas kontrole 

Štatu saraksta pārbaude             

Līgumu ar darbiniekiem 

pārbaude 
 

Darbinieku personas lietu 

pārbaude 

            

Mācību centra attīstības plāna 

un darba plāna kontrole 
            

Ienākošās informācijas ap-

strādes kontrole
 

Darbs ar sociālajiem partneri-

em un darba devējiem
 

Sadarbība ar IZM, IKVD u.c.            

 

6.tabula 

Izglītības iestādes metodiķis 

Aktivitāte/ gada mēnesis              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pedagoģiskā sēde             

Stundu hospitācija             

Profesijas standartu un pro-

grammu atbilstības kontrole 

  

Mācību programmu aktual-

izācija un jaunu programmu 

izstrāde 

            

Noslēguma darbu saga-

tavošana un apstiprināšana 
            

Tematiski-kalendāro plānu iz-

vērtēšana un izpildes pārbaude 

  

Mācību žurnālu pārbaude             

Aptaujas anketu apkopošana  

Izglītojamo stundu ap-

meklējuma kontrole
 

Noslēguma darbu uzskaites 

kontrole un izvērtējums
 

Metodiskās komisijas sēde             

Darba plāna izveide             

 

7.tabula 

Izglītības iestādes apmācību projektu direktors, vadītājs 

Aktivitāte/ gada mēnesis              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pedagoģiskā sēde             

Stundu hospitācija             

Tematiski-kalendāro plānu iz-

vērtēšana un izpildes pārbaude 

  

Mācību žurnālu pārbaude             

Aptaujas anketu apkopošana  

Izglītojamo stundu ap-

meklējuma kontrole
 

Noslēguma darbu uzskaites 

kontrole un izvērtējums
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Metodiskās komisijas sēde             

Darba plāna izveide             

 

Vērtējums –labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestādei ir regulāra un iestādes darbību veicinoša sadarbība ar dibinātāju – SIA 

„Dialogs AB”. 

Darba devēju ieteikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot kursu programmu saturu un kvalitāti, 

akcentējot inovatīvo praksē. Tas nodrošina izglītojamajiem jaunas zināšanas un konkurētspēju 

darba tirgū pēc kursu absolvēšanas. Praktiski visi darba devēji parasti pieredzi uzsver kā svarīgā-

ko darba ņēmēja kompetences rādītāju, norādot, ka apmācāmajiem un absolventiem tās parasti 

pietrūkst, ko varētu vismaz daļēji kompensēt ar  prakses un praktisko apmācību reālā darba vidē 

palīdzību. Pēc katra no kvalifikācijas eksāmeniem ar eksāmenu komisiju notiek eksāmena teorē-

tiskās un praktiskās daļas izglītojamo sasniegto rezultātu analīze, kas dod iespēju uzlabot nāka-

mo eksāmenu materiālu un mācību procesa kvalitāti. 

        Ar valsts kontrolējošām institūcijām (tādām kā VDI, VID, VUGD, VI) sadarbība no-

tiek, piedaloties informatīvajos semināros. Izglītības iestādes vadība piedalās IZM un Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta organizētajos semināros un sanāksmēs.     

Veiksmīga un ilgtermiņa sadarbība ir izveidojusies un attīstījusies ar NVA. Sadarbība ar 

NVA notiek no 2011.gada līdz šim brīdim.  

Papildus tam, Izglītības iestāde apmācību jomā ir sadarbojusies ar Finanšu ministriju, A/S 

Latvijas Gāze, Latvijas Valsts meži, Ropažu un Carnikavas pašvaldībām, Konkurences padomi, 

Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts darba inspekciju, fondu „Iespēju tilts”, Ieslodzījumu vietu 

pārvaldi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Akciju sabiedrību “Attīstības finanšu 

institūcija Altum”. 

 

Vērtējums –labi 

 

 

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES CITI SASNIEGUMI 
Izglītojamo apmācības tehnoloģiskās vides uzlabošanai tiek izmantota elektronisko ap-

mācību (e-studiju vides) Moodle platforma. 

Izglītības iestāde kā apmācību organizētājs veiksmīgi piedalās dažādos Eiropas  Struktūr-

fondu projektos, īstenojot pieaugušo apmācību.   

 

 

6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
8.tabula 

Izglītības iestādes plānotā turpmākā attīstība (stratēģiskais plāns) 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Plānotā izpilde 

2016 2017 2018 

1.  Jaunu neformālo programmu izstrāde un 

realizācija (gab.) 

 2  2  2 

2.  Pilnveides, tālākizglītības programmas 

realizācija sadarbībā ar NVA (gab.) 

3 tālākizglītības 

un 2 pilnveides 

izglītības 

programmas 

8 tālākizglītības un 6 pilnveides 

izglītības programmas 

3.  Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

– piedalīšanās kursos, semināros (kursu 

skaits darbiniekam) 

2 2 2 
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4.  NVA valsts valodas projekta apmācīto 

skaita palielināšana (%) 

30,00% 30,00% 30,00% 

5.  Apmācīto bezdarbnieku skaita pieaugums 

(%) 

30,00% 30,00% 30,00% 

6.  Izveidot, paplašināt filiāli/ pārstāvniecību 

Kurzemē, Zemgalē, Latgalē (gab) 

1 

7.  Korporatīvo klientu skaita palielināšana  

(gab.) 

2 4 4 

8.  Prof. izglītības programmu akreditācija 

(gab.)  

1 3 2 

9.  Sadarbība ar papildus prof.asociāciju, 

biedrību, darba devējiem (gab.) 

1 

10.  Atpazīstamības veicināšana - izdevumu 

palielināšana reklāmai, mārketingam (%) 

10,00% 10,00% 10,00% 

11.  Apgrozījuma palielināšana (%) 30,00% 30,00% 30,00% 

12.  Papildus mācībspēku piesaistīšana esošo 

un potenciālo pasūtījumu nodrošināšanai 

8 10 5 

13.  Materiāltehnisko resursus atjaunošana 

(papildus aprīkojuma iegāde apmācību 

(mobilitātes) nodrošināšanai, atjaunošanai 

u.tml.) dators/projektors/ekrāns/citi (gab.) 

15/3/1/_ 2/_/_/_ _/1/_/_ 

14.  Tālmācības pilnveidošana – nodrošināt 

online sesijas iespējas, platformu (gab.) 

- 1 - 

15.  Papildus izglītības programmu e-vidē no-

drošināšana (gab.) 

1 2 4 

16.  Izglītojamo skaita pieaugums (%) 30,00% 30,00% 30,00% 

17.  Apmācību projekta realizācija ārpus LR 

teritorijas (gab.) 

- 1 2 

18.  Sadarbības izveidošana ar partneri, pasūtī-

tāju ārpus LR (gab.) 

- 1 1 

19.  Īpatsvara pasūtījumiem bez NVA  palieli-

nājums (%) 

10,00% 10,00% 10,00% 

 

Bez jau minētā Izglītības iestādes vadība plāno veikt dažādas aktivitātes, lai palielinātu 

izglītības iestādes konkurentspēju, paaugstinātu izglītojamo profesionālās apmācības līmeni un 

atzinību vietējā darbaspēka tirgū. Izglītības iestāde ir īstenojusi dažādas aktivitātes jaunu mācību 

programmu izstrādē. 

Turpmāk plānots:  

 Papildināt mācību literatūras resursus, kas ir nepieciešama mācību īstenošanas procesā;  

 Analizēt iedzīvotāju un uzņēmumu vadītāju - darba devēju vēlmes un vajadzības attiecībā 

uz pašizglītošanos un darbinieku izglītošanu, izstrādāt attiecīgu rīcības plānu;  

 Piedalīties Eiropas Savienības fondu apguvē ar projektiem, kas veicinātu izglītošanu, no-

darbinātību, mazinātu sociālo atstumtību;  

 Paaugstināt kvalitatīvu profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmu 

zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, pilnveidojot mācību saturu, metodiku, 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmā; 



25 

 

SIA „ Dialogs AB” Mācību centrs,  pašnovērtējums akreditācijai, Rīga, 04.08.2016. 

 

 Programmu pilnveides un aktualizācijas procesā ievērot iegūto pieredzi darbā ar izglīto-

jamajiem, ievērojot viņu izglītības līmeni, vecumu, temperamentu, uztveres spējas, kā arī 

atsauksmes par pedagogu darba rezultātu konkrētajās programmās; 

 Sadarbībā ar sociālajiem partneriem uzlabot profesionālo programmu īstenošanu, veido-

jot darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās izglītības programmas un speciālistu 

sagatavošanu; 

 Turpināt veidot mācību kursu īstenošanas vietas dažādos Latvijas novados. 

 

     

Iestādes vadītājs Mareks Sprūžs   

 (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. 
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