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I. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 

Dibināšanas gads: 2012 

Iestādes nosaukums: Profesionālās tālākizglītības iestāde „PURE Academy” 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 3060802030 

Iestādes vadītāja: direktore Inga Sprice, Dr. sc. soc. 

Iestādes juridiskā adrese: Kviešu iela 28C, Liepāja, LV-3405 

Izglītības programmu īstenošanas vieta: Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401 (pastāvīgās 

telpas); Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401 (papildu telpas nepieciešamības gadījumā) 

Izglītības iestādes tīmekļa vietne: www.pureacademy.lv   

Izglītības programmas:  

Profesionālās tālākizglītības programmas:  

1) Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija – lietvedis 

(2. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

2) Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija – klientu 

apkalpošanas operators (2. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

3) Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija – sekretārs 

(3. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

4) Telemehānika un loģistika, profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks 

(3.  kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

5) Telemehānika un loģistika, profesionālā kvalifikācija – noliktavas darbinieks 

(2. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

6) Komerczinības, profesionālā kvalifikācija – mazumtirdzniecības darbinieks 

(3. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

7) Tūrisma pakalpojumi, kvalifikācija – tūrisma pakalpojumu konsultants 

(3. kvalifikācijas līmenis, akreditācija uz 6 gadiem) 

8) Grāmatvedības un finanses, profesionālā kvalifikācija – grāmatvedis (3. kvalifikācijas 

līmenis, saņemta licence programmas īstenošanai 06.2020.) 

9) Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli profesionālā kvalifikācija – datorsistēmu 

tehniķis, saņemta licence programmas īstenošanai 06.2020.) 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas (160 un vairāk stundu): 

1) Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (C1 līmenis), (214 h, 

akreditācija uz 6 gadiem) 

http://www.pureacademy.lv/
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2) Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū (B2 līmenis), 214 h, 

akreditācija uz 6 gadiem) 

3) Mazā biznesa organizēšana (160 h, akreditācija uz 6 gadiem) 

4) Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās (160 h, akreditācija uz 6 gadiem) 

5) Projektu vadība (160 h, akreditācija uz 6 gadiem) 

6) Tūrisma produktu izstrāde (160 h, saņemta IKVD licence) 

7) Biznesa uzsākšana komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

8) E-komercijas pamati komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

9) Risku pārvaldība komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

10) Digitālais mārketings komercdarbībā  (160 h, saņemta IKVD licence) 

11) Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām), (160 h, saņemta IKVD licence) 

12) Praktiskā finanšu grāmatvedība (ar priekšzināšanām grāmatvedībā), (160 h, saņemta 

IKVD licence) 

13) Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana (160 h, saņemta IKVD licence) 

14) Attālināta darba vadība komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

15) Reklāmas organizēšanas pamati komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

16) Dokumentu un arhīvu pārvaldība (160 h, saņemta IKVD licence) 

17) Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība dokumentu pārvaldībā (160 h, saņemta 

IKVD licence) 

18) Datu analīze un pārskatu sagatavošana komercdarbībā (160 h, saņemta IKVD licence) 

19) Datu analīze un pārskatu sagatavošana (160 h, saņemta IKVD licence) 

20) Digitālās prasmes iesācējiem (160 h, saņemta IKVD licence) 

21) Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām (160 h, saņemta IKVD licence) u.c. 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas: 

1) Bērna tiesību nodrošināšana ar bērnu saistīto lietu izskatīšanā (8 h, LIP licence) 

2) IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā (16 h, LIP licence) 

3) Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija (24 h / 36 h, LIP licence) 

4) Lietišķā etiķete (12 h, LIP licence) 

5) Montessori aktivitātes dabā (darbā ar 3-6 gadus veciem bērniem) (8 h, LIP licence) 

6) Montessori pedagoģijas principi praksē (36 h, LIP licence) 

 

Neformālās izglītības programmas (līdz 160 h): 

1) Angļu valoda ar / bez priekšzināšanām 

2) Franču valoda ar / bez priekšzināšanām 
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3) Itāļu valoda ar / bez priekšzināšanām 

4) Krievu valoda ar / bez priekšzināšanām 

5) Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām 

6) Spāņu valoda ar / bez priekšzināšanām 

7) Valsts valoda – pamata prasmes līmenis (A) 

8) Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B) 

9) Valsts valoda – augstākais prasmes līmenis (C) 

10) Vācu valoda ar / bez priekšzināšanām 

11) Zviedru valoda ar / bez priekšzināšanām 

12) Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība 

13) Datu analīze un pārskatu sagatavošana 

14) Uzņēmējdarbības pamati  

15) Grāmatvedības pamati 

16) Finanšu grāmatvedība 

17) Digitālais mārketings  

18) Lietišķā etiķete 

19) Dokumentu pārvaldība   

20) Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija 

21) Datorzinības (bez priekšzināšanām) 

22) Datorzinības (ar priekšzināšanām) u. c.  

  

Izglītības programmās iesaistīto pedagogu izglītība un darba pieredze atbilst katras 

izglītības programmas prasībām. Lielākajai daļai programmās iesaistīto pedagogu ir maģistra 

grāds (17 no 22) un praktiska pieredze attiecīgajā jomā, kā arī programmas īstenošanā ir 

iesaistīti 2 doktori un 2 doktora grāda pretendenti. Tikai 3 pedagogiem no 22 ir bakalaura grāds 

un atbilstoša kvalifikācija. 

 Izglītības iestādes telpas ir atbilstošas izglītības procesa organizēšanai. Tās ir gaišas, 

siltas, atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar visu nepieciešamo. Platība atbilstoša. 2020. gada 

vasarā telpas ir paplašinātas un izremontētas. Telpas tiek nomātas ilgtermiņā, kas ļauj plānot 

nepārtrauktu mācību procesu. Ir noslēgts sadarbības līgums ar DALP 5. vidusskolu par papildu 

telpu nomu nepieciešamības gadījumā. Adrese (Rīgas iela 50, Liepāja) papildus jau esošajai 

adresei (Tirgoņu iela 25, Liepāja) ir reģistrēta IKVD kā vairāku izglītības programmu 

īstenošanas vietas adrese.  
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II. Izglītības iestādes misija, vīzija, vērtības un darbības pamatmērķi 

Izglītības iestādes misija ir daudzpusīgas un harmoniskas personības attīstība un 

pilnveide. 

Izglītības iestādes vīzija:  

izglītojamie – zinātkāri, mērķtiecīgi, atbildīgi, savstarpēji atbalstoši 

komanda – profesionāla, emocionāli inteliģenta, atbildīga, lojāla 

mācību process – kvalitatīvs, jēgpilns, aizraujošs 

vide – mājīga, radoša, atvērta, droša 

Izglītības iestādes vērtības: 

kvalitāte, attiecības, atbildība, lojalitāte 

 

Izglītības iestādes darbības mērķi saskaņā ar nolikumu: 

1. Dot iespēju pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību iegūt noteikta līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju; 

2. Dot iespēju personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai 

profesionālās kvalifikācijas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas 

profesionālās zināšanas un prasmes; 

3. Veikt ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstošu 

izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas 

cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. 

 

 Izglītības iestādes uzdevumi saskaņā ar nolikumu:  

1. Īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas; 

2. Īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas 

pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju; 

3. Nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas zināšanas, sekmējot to konkurētspēju 

pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos; 

4. Piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši 

izvēlētajai izglītības programmai; 

5. Radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības 

celšanai;  

6. Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos 

izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 
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7. Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla 

resursus. 

 

 2019./2020. mācību gada prioritātes un rezultāti: 

 Kvalificēta administratīvā un pedagoģiskā personāla nodrošināšana 

Ir izveidota jauna štata vieta, un darbā pieņemta projektu vadītāja. Ir uzsākta 

sadarbība ar jauniem pedagogiem tālākizglītības programmā “Tūrisma 

pakalpojumi”, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās 

“Bērna tiesību nodrošināšana ar bērnu saistīto lietu izskatīšanā”, “IT izmantošana 

mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā”, neformālās izglītības 

programmās “Spāņu valoda”, “Norvēģu valoda”, “Zviedru valoda”. 

 Tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības 

programmu kvalitātes nodrošināšana un jaunu programmu veidošana 

Ir turpināts kvalitatīvi īstenot līdzšinējās izglītības programmas. Uz maksimālo 

termiņu ir akreditēta tālākizglītības programma “Tūrisma pakalpojumi”, ir 

izstrādātas un licencētas divas jaunas tālākizglītības programmas (“Grāmatvedība 

un finanses” un “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”), ir izstrādātas un IKVD 

licencētas 23 jaunas profesionālās pilnveides programmas; ir izstrādātas un LIP 

licencētas četras jaunas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas. 

 Dažādu projektu un pakalpojumu pilnveide, dažādošana un attīstība 

Ir veiksmīgi īstenoti šādi projekti / pasākumi, kā 3 dienu rudens un 3 dienu 

pavasara retrīts / nometne pieaugušajiem “ReSTARTS labsajūtai”, vasaras 

nometne sievietēm “Dieviete Tevī 2020”, Angļu valodas vasaras kola 2020 

pieaugušajiem, rudens brīvlaiku nometne bērniem “Piedzīvojumu planēta 2019” 

(LIP līdzfinansējums), divas dienas nometnes bērniem “I love English 2020”, 

dienas nometne meitenēm “Sveika, VASARA 2020!”, diennakts piedzīvojumu 

nometne “Šurum-burums 2020”, diennakts angļu valodas nometne “Royal 

English Summer Camp 2020”, diennakts nometne meitenēm “Meiteņu vasaras 

piedzīvojums 2020”. 2020. gada aprīlī bija iecerēts īstenot praktisku konferenci 

vadītājiem un komunikācijas praktiķiem “PURE PR 2020”, kas pandēmijas dēļ ir 

pārcelts uz rudeni. 

 Ieņēmumu palielināšana un materiāli tehniskās bāzes attīstība 

Ir veiksmīgi pabeigta dalība ESF pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtā, un tiek turpināta sadarbība 
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projekta 5. kārtas ietvaros. Turpinās sadarbība ar NVA – mācības beigušas 

vairākas tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības grupas. 

Ir rezultatīvi noslēgta sadarbība ar Liepājas Universitāti projekta “Profesionālās 

angļu valodas mācības studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” 

mācībspēkiem” ietvaros (16 mācībspēki apguvuši angļu valodu B2 vai C1 līmenī).  

Ir papildināta materiāltehniskā bāze (paplašinātas un izremontētas telpas, iegādāta 

jauna datortehnika, skaņas aparatūra). 

 Sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas mērķtiecīga īstenošana 

Līdz ar projekta vadītāja pieņemšanu darbā ir uzlabojusies komunikācija 

sociālajos medijos (mainījies auditorijas uzrunas stils). Papildus esošajam 

profilam Facebook (PURE Academy Latvija) ir izveidoti papildu profili (PURE 

PR, Nometnes bērniem un pusaudžiem, ReStarts labsajūtai). Tas ļauj sekmīgāk 

popularizēt daudzveidīgos piedāvājumus. 

Lai saliedētu komandu, kā arī izglītojamos, 2019. gada nogalē viesu namā tika 

noorganizēts īpašs pasākums – PURE Academy Jaunā gada balle 2019, kura bija 

plaši apmeklēta.  

 

III. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

 Iepriekšējā mācību gadā tika akreditēta tālākizglītības programma “Tūrisma 

pakalpojumi”. Programma akreditēta uz maksimālo termiņu, un ir saņemts tikai viens 

ieteikums: “Mācību procesā vairāk iesaistīt Tūrisma nozares speciālistus (lektoru darbs, 

vieslekcijas, mācību ekskursijas uzņēmumos); izmantot videomateriālus priekšmetā Tūrisma 

ģeogrāfija u.c.” 

 Ieteikumi ir īstenoti. Tālākizglītības programmas izglītojamie paši sev ir noorganizējuši 

un vadījuši vairākas mācību ekskursijas vietu un uzņēmumu izpētei (Liepāja, Grobiņa, Aizpute 

u.c.). Mācību procesa īstenošanā kā viespedagogi ir tikuši iesaistīti, piemēram, Liepājas 

Universitātes studiju programmas “Tūrisma un rekreācijas vadība” direktore Ilze Grospiņa (par 

tūrisma grupu organizēšanu; praktisko nodarbību vadīšana) un IT jomas lektore Inta Znotiņa 

(nodarbības par tiešsaistes rezervēšanas sistēmām). Mācību process ir bagātināts ar 

videomateriāliem tūrisma ģeogrāfijas izzināšanai. 
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IV. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes 

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 
 

1. Mācību saturs – izglītības programmas 

 PTI “PURE Academy” ir izstrādājusi 9 profesionālās tālākizglītības programmas. 

Septiņas no tām ir atzinīgi novērtētas, akreditētas uz maksimālo termiņu un veiksmīgi tiek 

īstenotas. Divām no tām ir tikko saņemtas IKVD licences, un drīzumā interesenti varēs 

pieteikties mācībām tajās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” 5. kārtas ietvaros. 

 Izglītības iestāde piedāvā 21 profesionālās pilnveides programmu. Piecas no tām ir 

akreditētas uz maksimālo termiņu. 16 programmas ir nesen saņēmušas licenci, un drīzumā 

interesenti varēs sākt pieteikties mācībām ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros. 

 Izglītības iestāde piedāvā arī 6 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas (LIP licence) un vairāk nekā 20 neformālās izglītības programmas. 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas ir izstrādātas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām sadarbībā ar nozaru profesionāļiem, konsultējoties ar Liepājas 

Universitātes un Liepājas Valsts tehnikuma attiecīgo jomu mācībspēkiem un IKVD 

darbiniekiem. Ir izpētīts un ņemts vērā arī citu izglītības iestāžu piedāvājums. Izglītības 

programmu īstenošanā ir ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu satura 

pēctecība.  

Pedagogi strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu programmām, ņemot vērā 

izglītojamo zināšanu līmeni, intereses, vēlmes un vajadzības (mācību procesa diferenciācija). 

Pedagogi zina un izprot mācību programmas mērķi un uzdevumus, kā arī sava mācību 

priekšmeta noteiktos mērķus, uzdevumus un obligāto saturu. Nepieciešamības gadījumā 

mācību programmas tiek aktualizētas. Par mācību kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti 

valsts pārbaudes darbos, kā arī mācību priekšmetu gala vērtējumi. 

Nodarbību saraksti ir apstiprināti un atbilst izglītības programmu mācību plānam. 

Nodarbību saraksti izveidoti programmas īstenošanas periodam. Tie ir nosūtīti izglītojamajiem 

e-pastā, savukārt pedagogiem ir nosūtīti plānoto nodarbību grafiki. Par izmaiņām nodarbību 

sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, nosūtot e-pastu. Nepieciešamības 

gadījumā izglītojamajiem tiek nodrošinātas pedagogu konsultācijas abām pusēm ērtā laikā. 

Iespēju konsultēties ar pedagogiem izglītojamie lielā mērā izmanto pirms vai pēc nodarbības. 
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Izglītojamie pirmajā tikšanās reizē tiek informēti par izglītības programmas saturu, 

mācību procesa norisi, prasībām un sasniedzamo rezultātu. Katra mācību priekšmeta sākumā 

pedagogi izglītojamos iepazīstina ar mācību priekšmeta programmu (mērķis, uzdevumi, tēmas), 

vērtēšanas kritērijiem, papildus izmantojamo mācību literatūru un avotiem, noskaidro 

izglītojamo līdzšinējās zināšanas un prasmes mācību procesa diferenciācijai un 

individualizācijai. 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas, sazinās. Tiek organizētas tikšanās, kuru laikā tiek 

pārrunāts mācību programmas saturs, mācību priekšmetu programmu saturs, atsevišķu tēmu 

dziļums katrā mācību priekšmetā. Īpaša vērība tiek pievērsta tieši tām tēmām, kurās ieskats tiek 

dots vienā mācību priekšmetā, bet tēma dziļāk tiek skatīta citā mācību priekšmetā. Īpaša 

uzmanība satura pēctecībai tiek pievērsta, uzsākot īstenot jaunas izglītības programmas. 

Pedagogu profesionālā kapacitāte ir augsta. Pedagogi ir zinoši, spēcīgi attiecīgās jomas 

profesionāļi, kas ir pašmotivēti regulāri pilnveidot savas zināšanas un prasmes un nodot tās 

tālāk izglītojamajiem. Lielākā daļa pedagogu ir arī augstskolu mācībspēki. Viņi nodrošina 

zināšanu apguvi tādā līmenī un kvalitātē, lai pēc izglītības programmas apguves izglītojamie 

spētu veiksmīgi turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmā. 

 

Stiprās puses 

 Daudzveidīgas, konkurētspējīgas un pieprasītas izglītības programmas.  

 Plānota un rezultatīva izglītības programmu īstenošana.  

 Pedagogu profesionālā kapacitāte, savstarpējā sadarbība mācību satura pēctecības 

nodrošināšanai. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Izvērtēt iespējas veidot jaunas profesionālās pilnveides programmas uz esošo 

tālākizglītības programmu bāzes. 

 Izvērtēt mācību jomas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” izglītības programmas 

un iesniegt jaunas akreditācijas saņemšanai. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  
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2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Kvalitāte ir viena no izglītības iestādes vērtībām. Mācīšanas kvalitātei tiek pievērsta 

īpaša vērība – tā ir izglītības iestādes prioritāte. Lai to nodrošinātu, tiek veidota ļoti spēcīga 

pedagogu komanda, kas spēj kvalitatīvi un profesionāli veikt savu darbu.  

Kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādes vadība regulāri pārrauga izglītības 

programmu īstenošanu, veic nodarbību vērošanu un izvērtējumu turpmākās darbības 

koordinēšanai un pilnveidei. Stundu vērošana notiek gan klātienē, gan arī attālināti, vērojot 

nodarbību kādā no interneta platformām (Zoom, Microsoft Teams u.c.). Noslēgumā tiek 

aizpildīta nodarbības vērošanas lapa un ar pedagogu pārrunāts, kas darāms, lai uzlabotu 

nodarbības kvalitāti (nodarbību vērošanas mērķis). Pedagogs iepriekš ir informēts, ka 

nodarbība tiks vērota.  

Nodarbību vērošana liecina, ka kopumā (98%) nodarbību sākumā tiek skaidri definēts 

nodarbību mērķis un sasniedzamais rezultāts. Nodarbību beigās mērķis tiek sasniegts. Ir skaidri 

saskatāmas 3 nodarbību daļas – ierosināšana, apjēgšana un refleksija.  

Nodarbībās tiek nodrošināta atgriezeniskā saite – pedagogs sniedz atgriezenisko saiti 

izglītojamajiem (100%), izglītojamie sniedz atgriezenisko saiti pedagogam (88%) un 

izglītojamie sniedz atgriezenisko saiti cits citam (67%). Ne visas nodarbības tiek organizētas 

tā, ka izglītojamajiem tiek dota iespēja sniegt atgriezenisko saiti cits citam. Atgriezeniskās 

saites nodrošināšana palīdz pilnveidot mācību procesu kopumā, rada savstarpēju sapratni, 

novērš neskaidro. 

Nodarbību vērošana liecina, ka pedagogi radoši izvēlas un izmanto mūsdienīgas, 

izglītojamo spējām, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas 

mācību metodes. Kā izglītības iestādes darba prioritāte ir noteikts mūsdienīgs un vērtīborientēts 

mācību process, izmantojot mācību metodes, kas palīdz stiprināt skolas vērtības: kvalitāti, 

attiecības, atbildību. Liela vērība tiek pievērsta satura kvalitātei, procesa kvalitātei, attiecību 

kvalitātei. To nodrošināt spēj augsta līmeņa pedagogi un profesionāls administratīvā personāla 

darbs. Nepārtraukti tiek sekots līdzi nodarbību kvalitātei, izzinot izglītojamo apmierinātības 

līmeni. Ar izglītojamajiem tiek veidotas savstarpēji izprotošas, atbalstošas attiecības. Tiek 

sekots līdzi un strādāts, lai starp pašiem izglītojamajiem ir savstarpēji atbalstošas, cieņpilnas 

attiecības. Izglītojamajiem ir iespēja sazināties ne tikai ar pedagogiem, bet arī ar skolas vadību. 

Ir iespēja zvanīt vai rakstīt skolas direktorei un izteikt savu viedokli, ierosinājumus, paust bažas, 

attieksmi utt. Šāda veida komunikācija novērš problēmas tās saknē, rada tūlītēju risinājumu 

jebkurā situācijā.  
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Pedagogu izvēlētās mācību metodes veicina izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. 

Mācību procesā izglītojamie mācās domāt, rast risinājumus, mācās mācīties, uzņemties 

atbildību par rezultātu sasniegšanu. Mācās rīkoties, nevis gaidīt, kad kāds piedāvās gatavu 

risinājumu. Piemēram, prakses vietas atrašana – tiek skaidrots, kā to darīt, kādi būs ieguvumi, 

ja izglītojamais pats atrod sev prakses vietu. Protams, ja izglītojamais to nespēj, skolas vadība 

iesaistās un prakses vietu nodrošina (šāda nepieciešamība ir bijusi tikai 3 reizes). 

Katra mācību priekšmeta noslēgumā izglītojamie aizpilda aptaujas anketu, lai 

noskaidrotu, vai 

 uzsākot mācības, pedagogs iepazīstināja ar prasībām mācību priekšmeta apguvei, 

mācību priekšmeta programmu un vērtēšanas kritērijiem; 

 pedagogs bija labi sagatavojies nodarbībām, tēmu izklāstīja saprotami; 

 mācību priekšmeta viela lieki nedublējās ar cita mācību priekšmeta vielu; 

 pedagogs izraisīja interesi par apgūstamo mācību priekšmetu; 

 pedagogs mācību priekšmetā aptvēra visu programmā paredzamo mācību vielu; 

 pedagoga runa bija skaidra un saprotama; 

 pedagogs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas; 

 pedagoga izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas izpratni; 

 pedagogs ieteica, kādu literatūru un interneta resursus izmantot papildus; 

 pedagogs saskarsmē ar izglītojamiem bija atsaucīgs; 

 pedagogs uz nodarbībām ieradās savlaicīgi. 

Aptaujas rezultāti par iepriekšējo mācību gadu kopumā ir ļoti pozitīvi (Jā – 91%, daļēji 

– 8%, nē – 1%). Tas skaidrojams ar to, ka skolas vadība pievērš lielu uzmanību katra jauna 

pedagoga pirmajām nodarbībām. Ja netiek nodrošināta sagaidītā kvalitāte, ar pedagogu notiek 

saruna. Ja rezultāts neseko, pedagogs tiek mainīts. Šāda nepieciešamība ir bijusi ļoti reti (kādas 

3-4 reizes vairāku gadu laikā). 

Izglītības iestādē notiek mācību procesa diferenciācija, individualizācija, kā arī vērojami 

personalizācijas elementi (patīkamas atmosfēras un ērtas mācību vides veidošana). 

Katra mācību priekšmeta pirmajā nodarbībā pedagogs izzina izglītojamo zināšanas un 

prasmes, praktisko darba pieredzi attiecīgajā jomā, interesi un vajadzību apgūt attiecīgo mācību 

priekšmetu. Tas tiek darīts, lai pielāgotu mācību saturu, procesu un sasniedzamo rezultātu 

attiecīgajai grupai. Nepieciešamības gadījumā pedagogs paskaidro attiecīgo tēmu / jēdzienu, 

mainot izteikšanās veidu – cenšas izteikties vienkāršāk, saprotamāk,  labākai izpratnei papildina 

tēmas izklāstu ar papildu praktiskiem piemēriem.  
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Iespēju robežās tiek ņemtas vērā arī izglītojamo individuālās vajadzības un intereses, 

spēja regulāri piedalīties un izpildīt noteiktā apjoma uzdotos darbus. Nepieciešamības gadījumā 

tiek nodrošināta individuāla pieeja rezultātu sasniegšanai. Notiek individuālas konsultācijas 

abām pusēm ērtā laikā.  

Lai izglītojamajiem ar veselības traucējumiem (piem., muguras problēmām) 

nodrošinātu iespēju mācīties, ir speciāli iekārtota vide – vienā no klasēm ir novietots dīvāns. Šī 

apstākļa dēļ mācības skolā uzsāka un veiksmīgi ir pabeiguši vismaz 3 izglītojamie (mācības 

tika uzsāktas ar nosacījumu, ka būs iespēja mācīties arī guļus stāvoklī).  

Tā kā izglītības iestādē mācās pieaugušie, kuriem dažkārt mācību laikā nav kas pieskata 

bērnus, tiek rasta iespēja tos ņemt līdzi uz nodarbību un kādā brīvākā vietā, netraucējot citus 

izglītojamos, savā nodabā darboties. Šī iespēja tiek izmantota samērā bieži. 

Izglītības iestāde izglītības programmas realizācijā iesaista pedagogus – savas jomas 

profesionāļus, kuri mācību procesu aktualizē atbilstoši nozares tā brīža prasībām. Tāpat arī 

mācību saturs paredz saikni ar reālo dzīvi – tiek pārrunātas un analizētas reālas situācijas un 

pedagogu un izglītojamo minētie piemēri. Pēc izglītības programmas priekšmetu apguves 

izglītojamie var iegūtās zināšanas un prasmes izmantot savā darbā un saskarsmē dažādās dzīves 

situācijās. 

Profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamie ir informēti par praktisko mācību 

nodarbību uzdevumiem. Praktisko mācību īstenošana izglītības iestādē  ir nodrošināta un atbilst 

reālas prakses situācijai. Prakses norise un prakses uzdevumu izpilde tiek plānota saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 

apdrošināšanas kārtība” un izglītības iestādes izstrādātajiem „Noteikumiem par prakses norises 

un novērtējuma kārtību”.  Izglītojamie ir informēti par prakses uzdevumiem. 

Kvalifikācijas praksi izglītības iestāde organizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(sagatavoti prakses dokumenti, akceptēta prakses vieta, iecelts prakses vadītājs, kurš novērtē 

mācību praksi, noslēgti atbilstoši prakses līgumi). 

Prakses dokumenti: prakses programma, prakses dienasgrāmata, prakses pārskats, 

praktikanta raksturojums, līgums par mācību praksi starp praktikantu, izglītības iestādi un 

prakses vietu.  

Tālākizglītības programmu izglītojamie tiek nodrošināti ar kvalifikācijai atbilstošu 

prakses vietu organizācijā, noslēdzot trīspusēju sadarbības līgumu. Katram praktikantam tiek 

nozīmēts prakses vadītājs prakses vietā. Informācija par iespējamām prakses vietām tiek 

apkopota, un tiek veidots iespējamo prakšu vietu saraksts. 

Saņemtie praktikanta raksturojumi no prakšu vietām liecina, ka sagatavotības līmenis ir 

labs, praktikantu vērtējumi kopumā ir augsti (8-10 balles). Savukārt izglītojamie ar prakses 



14 

 

vietām ir bijuši apmierināti, ir novērtē tās pozitīvi, iesaka citiem. Līdz šim nav saņemtas 

norādes, ka kādu no prakses vietām neieteiktu citam izglītojamajam. 

Pedagogiem ir pieejams izglītības iestādes vadības atbalsts, viņi saņem nepieciešamo 

informāciju un resursus, tajā skaitā mācību tehniskos līdzekļus, iekārtas un aprīkojumu, tos 

izmanto ikdienas mācību darbā. Izglītības iestādē esošie resursi – mācību literatūra un citi 

mācību materiāli (piem., audio un video ieraksti), portatīvie datori (iespēja nodrošināt katram 

pedagogam un katram grupas dalībniekam), 3 jaudīgi daudzfunkcionāli printeri (iespēja 

pedagogiem un izglītojamajiem kopēt un printēt bez īpašiem ierobežojumiem) un 2 krāsu 

printeri, 5 lielekrāna Smart televizori (katrā klasē), 1 projektors (nav vairs nepieciešamības 

lietot, izņemot brīvdabas kino vakaros bērnu nometnēs) un 5 CD atskaņotāji (šīs tehnikas 

funkcijas jau ir pārņēmuši portatīvie datori un televizori, tāpēc tiek lietoti ļoti reti). Katra klase 

ir nodrošināta ar tāfeli, viena pat ar divām. Izglītojamajiem ir pieejams A4 formāta papīrs un 

pildspalva ar skolas logo pierakstu veikšanai. Materiāltehniskā bāze ir pilnībā pietiekama, un 

tā  tiek regulāri pilnveidota mācību procesa mūsdienīgai nodrošināšanai. 

 

Stiprās puses 

 Vērtību orientēts mācību process. 

 Mērķtiecīgas, rezultatīvas, 3 daļās (ierosināšana, apjēgšana un refleksija) plānotas 

nodarbības. 

 Mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes. 

 Mācību procesa diferenciācija un individualizācija. 

 Mācību prakšu nodrošinājums. 

 Izglītības iestādes vadības atbalsts mācību procesa koordinēšanai un pilnveidei. 

 Pilnībā pietiekama un mūsdienu prasībām atbilstoša materiāltehniskā bāze. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot nodarbību vērošanas lapu.  

 Izveidot izglītojamo aptaujas anketas elektroniskā formātā (Google Disk). 

 Radīt iespēju pedagogiem uzlabot IT izmantošanas prasmi attālinātu nodarbību vadīšanai. 

 Veicināt pedagogu savstarpēju pieredzes apmaiņu, vērojot citam cita attālinātās 

nodarbības. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  
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2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Neskatoties uz to, ka pamatā mācīšanās kvalitāti izglītības iestādē raksturo 

pedagogcentrēts mācību process, izglītojamie aktīvi iesaistās gan diskusijās, gan grupu, gan 

projektu darbos, gan arī veic citas aktivitātes. Atbildīgi tiek veikti patstāvīgo darbu uzdevumi 

un ar paveikto iepazīstināti pārējie grupas dalībnieki, saņemot atgriezenisko saiti gan no 

pedagoga, gan no grupas dalībniekiem. Izglītojamie labprāt izmanto izglītības iestādes 

piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai (grāmatas, informācijas tehnoloģijas u.c.). 

Izglītojamie, lai rastu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, izmanto pedagogu 

individuālās konsultācijas, iepriekš vienojoties par abām pusēm ērtu laiku. 

Regulāri tiek veikta apmeklējumu uzskaite. Grupu mācību nodarbību uzskaites žurnāls 

tiek aizpildīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību nodarbību žurnāla aizpildīšanu 

uzrauga direktores vietniece mācību darbā. Aptaujas rezultāti rāda, ka izglītojamo (98%) 

atsevišķu mācību priekšmetu nodarbību apmeklējums kopumā ir augsts (75-100%). To 

apstiprina arī ieraksti žurnālos. NVA un VIAA mācību ietvaros kavēto nodarbību skaits 

nedrīkst būt lielāks kā 20%. Šī iemesla dēļ iepriekšējā mācību gadā viens izglītojamais ir 

atskaitīts.  

Kopumā no 387 mācības uzsākušajiem izglītojamajiem 365 (94,3 %) mācības sekmīgi 

ir pabeiguši, 22 izglītojamie (5,7%) mācības ir pārtraukuši personīgu iemeslu dēļ.  

 

Mācības uzsākušo un pabeigušo attiecība 2019./2020. m. g. 

 

N.p.k. Programmas veids Mācības 

uzsākuši 

Atskaitīti Mācības 

pabeiguši 

1. Profesionālās 

tālākizglītības programmas 

78 12 66 

2. Profesionālās pilnveides 

programmas (160 un 

vairāk stundu) 

39 1 38 

3. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programmas  

164 0 164 

4. Neformālās izglītības 

programmas 

106 9 97 

 Kopā 387 22 365 
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Dati rāda, ka atskaitīto skaits ir neliels (5,7%). Kā galvenais iemesls mācību 

pārtraukšanai ir norādīts laika trūkums, nespēja savienot ar darbu un privāto dzīvi.  

Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka profesionālās pilnveides programmas un pedagogu 

profesionālās kompetences programmas ir beiguši gandrīz visi (izņemot 1) izglītojamie. Tas 

skaidrojams ar izglītojamo sev atbilstošas programmas izvēli, lielo motivāciju mācīties, 

apmierinātību ar mācīšanas kvalitāti, kā arī pozitīvajām, savstarpēji atbalstošajām attiecībām 

grupā. Kā vēl viens no iemesliem noteikti ir salīdzinoši īsais mācību laiks. 

Ja kāds no izglītojamajiem nav piedalījies kādā no nodarbībām, pedagogi sagatavotos 

mācību materiālus (prezentācijas, darba lapas u.c.) vai nu atstāj skolā nodošanai izglītojamajam 

vai arī pats tos nosūta izglītojamajam e-pastā. Izglītojamie izrāda patiesu interesi mācību 

materiālus saņemt, lai varētu veikt uzdotos uzdevumus. 

 

Stiprās puses 

 Augsta izglītojamo ieinteresētība un motivācija mācīties, aktīva iesaiste nodarbībās. 

 Augsta atbildība un centība patstāvīgo un praktisko uzdevumu izpildē.  

 Izglītojamo savstarpējā sadarbība un savstarpēji atbalstošās attiecības. 

 75-100% nodarbību apmeklējums. 

 Augsts absolventu procents salīdzinājumā ar uzņemto skaitu (94,3%) 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Ieviest attālināto mācīšanos ne tikai nodarbībām grupās pedagogu vadībā, bet veicināt arī 

interneta platformu izmantošanu pedagoga uzdoto praktisko uzdevumu izpildei grupās. 

 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Tālākizglītība un profesionālās pilnveides mācību procesa laikā pedagogi vērtē 

izglītojamo sasniegumus un atspoguļo vērtējumus izglītības iestādes dokumentos atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Papildus 

vērtējumiem nodarbībās tiek nodrošināta atgriezeniskā saite – pedagogs sniedz atgriezenisko 

saiti izglītojamajiem, izglītojamie sniedz atgriezenisko saiti pedagogam un izglītojamie sniedz 

atgriezenisko saiti cits citam. 
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Uzsākot mācību priekšmeta apguvi, pedagogs novērtē izglītojamo zināšanu un prasmju 

līmeni (ievadvērtēšana), izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem, pārbaudes darbu 

veidiem un minimālajām prasībām vērtējuma iegūšanai.  

Vērtēšanas pamatprincipi:  

 prasību atklātības un skaidrības princips – izglītojamo zināšanas, prasmes un 

attieksmes vērtē atbilstoši mācību priekšmeta programmai;  

 sasniegumu summēšanas princips – vērtē, summējot izglītojamo sasniegumus 

obligātā mācību satura apguvē; 

 vērtējuma atbilstības princips – pārbaudījumos dod iespēju apliecināt savas 

zināšanas, prasmes un attieksmes visiem izziņas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, 

lai nodrošinātu adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

 vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – mācību sasniegumu 

vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas pārbaudes 

formas; 

 vērtējuma obligātuma princips – izglītojamajiem nepieciešams iegūt vērtējumu 

visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos; 

 regularitātes princips – izglītojamo mācību sasniegumus vērtē regulāri, lai 

pārliecinātos par iegūtajām zināšanām, prasmēm un attieksmi. 

 Tiek veikta gan formatīvā, gan summatīvā vērtēšana.  

 Formatīvā vērtēšana notiek regulāri mācību priekšmeta apguves laikā, ievērojot 

programmā noteiktos mērķus un programmas tēmu apguves taksonomijas līmeņus. Vērtēšanā 

tiek izmantoti dažādi zināšanu un prasmju pārbaudes darbi: kontroldarbi, patstāvīgie darbi, 

ziņojumi semināros un citas formas, kas veicina mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi. 

Formatīvais vērtējums (ieskaitīts / neieskaitīts) un vērtēšanas metodes sniedz izglītojamajiem 

atbalstu turpmākajā mācību procesā un motivē mācību sasniegumu uzlabošanai, kā arī palīdz 

pedagogiem saprast izglītojamo zināšanu līmeni un prasmes pārbaudes laikā. Formatīvais 

vērtējums neietekmē gala vērtējumu. Darbi, kas vērtējami formatīvi, nav obligāti. Formatīvās 

vērtēšanas rezultātus analizē pedagogi, izdarot secinājumus turpmākā darba pilnveidei. 

 Summatīvā vērtēšana tiek organizēta atbilstoši izglītības programmas prasībām: 

 mācību priekšmetu tēmas(-u) noslēgumā (vērtē mācību priekšmetu pedagogs); 

 mācību priekšmetu noslēgumā (vērtē mācību priekšmeta pedagogs); 

 kvalifikācijas prakses noslēgumā (vērtē prakses vietas un izglītības iestādes 

pārstāvjis); 

 profesionālās kvalifikācijas eksāmenā (vērtē kvalifikācijas eksāmena komisija). 
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 Summatīvās vērtēšanas rezultāti tiek apkopoti un analizēti, un tiek izmantoti mācību 

procesa pilnveidei. Summatīvā vērtēšana notiek desmit ballu sistēmā.  

 Izglītojamie ar visiem vērtējumiem tiek iepazīstināti, tie tiek pamatoti un tiek analizētas 

pieļautās kļūdas.  

Tālākizglītības programmu profesionālās kvalifikācijas eksāmenus izglītības iestāde 

plāno savlaicīgi un  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662. „Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”. 

Vismaz mēnesi pirms plānotā profesionālās kvalifikācijas eksāmena, tā saturs tiek iesniegts 

Valsts izglītības satura centrā (VISC). Eksāmenu saturs nodrošina atbilstošu eksāmenu 

jautājumu loku. Kvalifikācijas eksāmenu komisiju personālsastāvs ir atbilstošs normatīvo aktu 

prasībām. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisei tiek nodrošinātas piemērotas telpas, 

aprīkojums, visi nepieciešamie materiāli un tehniskais nodrošinājums. Kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti tiek iesniegti VISC. 

Profesionālās pilnveides programmu noslēgumā izglītojamie kārto noslēguma 

pārbaudījumu, kura saturu nosaka programmā iekļautie pedagogi. 

Mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts un apstiprināts nolikums „Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība”. 

 

  

Stiprās puses 

 Skaidra vērtēšanas sistēma. 

 Atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

 Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas regulāra analīze. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Ieviest elektronisku vērtējumu uzskaites sistēmu. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

 

 

 

 



19 

 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Mācību darbs vērsts uz to, lai katrs izglītojamais apgūtu plānoto izglītības programmu 

saturu, profesionālās iemaņas, pilnveidotu savu zināšanu un prasmju līmeni. Mācību procesa 

sākumā pedagogi nosaka izglītojamo līdzšinējo zināšanu un prasmju līmeni, novēro un izvērtē 

katra izglītojamā potenciālu izvēlētās programmas apguvē.  

 Izglītojamo ikdienas sasniegumi mācībās tiek regulāri vērtēti atbilstoši izglītības 

iestādes vērtēšanas kārtībai. Ir skaidri definēti vērtēšanas kritēriji katrā mācību priekšmetā. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti pedagogu sanāksmēs un Pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Mācību procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

 

Profesionālās tālākizglītības programmu mācību priekšmetu noslēguma vērtējumu un 

prakses vērtējumu par 2019./2020. m. g. apkopojums 

  

Mācību 

periods/ 

beigšanas 

datums  

Programma  Absolventu 

skaits 

Mācību priekšmetu noslēguma 

vērtējumu un prakses vērtējumu skaits 

8-10 

balles 

6-7 

balles 

4-5 

balles 

3 un 

zemāk 

15.02.2019. –  

04.09.2019. 

(04.09.2019.) 

Lietvedis  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

4 30 7 2 0 

17.11.2018. – 

14.09.2019. 

(14.09.2019.) 

 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

17 191 79 7 0 

31.08.2019. – 

17.12.2019. 

(17.12.2019.) 

 

Noliktavas 

darbinieks  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

6 36 12 0 0 

14.11.2019. – 

13.02.2020. 

(13.02.2020.) 

Klientu 

apkalpošanas 

operators  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

 

5 

 

12 12 11 0 

05.08.2019. - 

27.01.2020. 

(27.01.2020.) 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

6 79 15 3 0 

04.10.2019. – 

23.05.2020. 

(23.05.2020.) 

Lietvedis  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

5 36 12 2 0 
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02.08.2019. – 

30.05.2020. 

(30.05.2020.) 

Tūrisma 

pakalpojumu 

konsultants  

(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

13 140 40 15 0 

05.08.2019. - 

30.05.2020. 

(06.06.2020.) 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

10 123 34 2 0 

KOPĀ 66 647 211 42 0 

Vērtējumu skaits procentos 71,89% 23,44% 4,67% 0% 

Vērtējumu skaits 900 vērtējumi 

 

 

Profesionālās pilnveides programmu mācību priekšmetu noslēguma vērtējumu un 

noslēguma pārbaudījumu vērtējumu par 2019./2020. m. g. apkopojums 

 

Mācību 

periods/ 

beigšanas 

datums  

Profesionālās 

pilnveides 

programma  

Absol-

ventu 

skaits 

Noslēgumu pārbaudījumu 

vērtējumi 

Mācību priekšmetu 

noslēguma vērtējumi 

8-10 

balles 

6-7 

balles 

4-5 

balles 

3 un 

zemāk 

8-10 

balles 

6-7 

balles 

4-5 

balles 

3 un 

zemāk 

09.09.2019.–

13.03.2020.  

Angļu valoda 

konkurētspējas 

paaugstināšanai 

darba tirgū (B2) 

7 4 3 0 0 4 3 0 0 

09.09.2019.– 

13.03.2020. 

Angļu valoda 

konkurētspējas 

paaugstināšanai 

darba tirgū (C1) 

6 5 1 0 0 5 1 0 0 

31.08.2019 – 

03.11.2019. 

Darbs tirdzniecī-

bas un ražošanas 

uzņēmumu 

noliktavās 

4 4 0 0 0 19 1 0 0 

18.03.2019.– 

29.06.2019. 

Mazā biznesa 

organizēšana 
12 12 0 0 0 56 4 0 0 

03.09.2020.– 

30.09.2020. 
Projektu vadība 9 3 6 0 0 34 10 1 0 

KOPĀ 38 28 10 0 0 118 19 1 0 

Vērtējumu skaits procentos  73,68 26,32 0 0 84,89 13,67 0,72  

Vērtējumu skaits  38 139 
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Kopumā iepriekšējā gada tālākizglītības programmu mācību priekšmetu noslēguma un 

prakses vērtējumi ir augsti: 8-10 balles – 71,89%, 6-7 balles – 23,44% un 4-5 balles – 4,67%.  

Salīdzinoši augstāki ir profesionālās pilnveides programmu mācību priekšmetu un 

noslēguma pārbaudījumu vērtējumi: 8-10 balles – 82,49%, 6-7 balles – 16,38% un 4-5 balles – 

0,56%. 

Tā kā vērtēšanas kritēriji ir samērā stingri, augstus vērtējumus iegūt nav viegli, un, ja 

tie ir iegūti, tas tiešām liecina par augstu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Savukārt zemākie 

vērtējumi liecina, ka vērtēšana notiek objektīvi – visiem netiek izlikti vienādi augsti vērtējumi, 

tiek ņemts vērā ieguldītais darbs, izaugsmes dinamika un sasniegtais zināšanu un prasmju 

līmenis. 

 

Stiprās puses 

 Liels (tālākizglītības programmās – 71,89% un pilnveides programmās – 82,49%) 8-10 

ballu procentuālais daudzums. 

 Ikdienas sasniegumu vērtēšanas regularitāte atbilstoši izglītības iestādes vērtēšanas 

kārtībai. 

 Vērtēšanas objektivitāte. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Aptaujas anketā iekļaut jautājumu par izglītojamo sasniegumu pašvērtējumu. 

 Ieviest elektronisku vērtējumu uzskaites sistēmu. 

  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 Profesionālās tālākizglītības mācību programmu apguves noslēgumā notiek 

profesionālās kvalifikācijas eksāmens.  

 Kvalifikācijas eksāmeni tiek izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 

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

izglītības programmās”. Ir izveidojusies laba sadarbība ar VISC kvalifikācijas eksāmenu 

izstrādē. 

 Ir izveidota stabila un profesionāla sadarbība ar kvalifikācijas eksāmenu komisijas 

locekļiem, kuri ir attiecīgajā tautsaimniecības nozarē strādājošas personas un kuri atbilst MK 

noteikumos noteiktajām prasībām. 

 Līdz šim organizēto tālākizglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu vērtējumi 

liecina par kvalitatīvi organizētu un īstenotu, un uz rezultātu orientētu mācību procesu. 
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 Arī 2019./2020. mācību gadā vērtējumi lielākoties (62%) ir augsti (8-10 balles), kas 

kopumā liecina par augstu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. 

 

2029./2020. m. g. valsts noslēguma pārbaudījumu vērtējumi 

Mācību 

periods/ 

beigšanas 

datums  

Programma  Absolventu 

skaits 

Valsts noslēgumu pārbaudījumu 

vērtējumi 

8-10 

balles 

6-7 

balles 

4-5 

balles 

3 un 

zemāk 

15.02.2019. –  

04.09.2019. 

(04.09.2019.) 

Lietvedis  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

4 0 4 0 0 

17.11.2018. – 

14.09.2019. 

(14.09.2019.) 

 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

17 12 4 1 0 

31.08.2019. – 

17.12.2019. 

(17.12.2019.) 

 

Noliktavas 

darbinieks  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

6 4 2 0 0 

14.11.2019. – 

13.02.2020. 

(13.02.2020.) 

Klientu 

apkalpošanas 

operators  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

 

5 

 

 

1 

 

3 1 0 

05.08.2019. - 

27.01.2020. 

(27.01.2020.) 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

6 5 1 0 0 

04.10.2019. – 

23.05.2020. 

(23.05.2020.) 

Lietvedis  

(2 līmeņa prof. 

kvalif.) 

5 2 3 0 0 

02.08.2019. – 

30.05.2020. 

(30.05.2020.) 

Tūrisma 

pakalpojumu 

konsultants  

(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

13 8 3 2 0 

05.08.2019. - 

30.05.2020. 

(06.06.2020.) 

Loģistikas 

darbinieks  
(3 līmeņa prof. 

kvalif.) 

10 9 1 0 0 

KOPĀ 66 41 21 4 0 

Vērtējumu skaits procentos 62% 31,82% 6%  

 

Vērtējumu objektivitāti nodrošina eksāmenu komisija, kuru darbs tiek protokolēts. 

Iegūtie rezutlati tiek apkopoti un analizēti Pedagoģiskās padomes sēdēs. 
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Stiprās puses 

 Laba sadarbība ar VISC eksāmenu izstrādē. 

 Stabila un profesionāla sadarbība ar MK noteikumiem atbilstošiem kvalifikācijas 

eksāmena komisijas locekļiem. 

 Kopumā augsti kvalifikācijas eksāmenu vērtējumi un to atbilstība ikdienas sasniegumiem. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Izstrādāt eksāmenu jautājumu datu bāzi jaunizstrādātajām tālākizglītības programmām. 

 

 

4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts  

 Viena no izglītības iestādes vērtībām ir attiecības. Līdz ar to liela vērība tiek pievērsta 

tam, lai starp visām mācību procesā iesaistītajām pusēm valdītu savstarpēji atbalstošas, 

izprotošas un cieņpilnas attiecības. 

Izglītības iestādē izglītojamiem radīta labvēlīga vide. Izglītības iestādes vadība un 

pedagogi rūpējas par pozitīvu un savstarpēji izprotošu attiecību veidošanos starp visām mācību 

procesā iesaistītajām pusēm.  

 Mācību procesa sākumā mērķtiecīgi tiek īstenoti adaptācijas pasākumi izglītojamiem – 

notiek tikšanās ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, izglītojamie iepazīstas ar izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem, mācību un praktisko nodarbību 

organizācijas kārtību, mācību programmas saturu un skolas telpām.  

 Tā kā grupas ir nelielas, pedagogiem ir iespējams pievērst uzmanību katram 

izglītojamajam. Visiem ir iespēja iegūt individuālas pedagogu konsultācijas, izmantot skolas 

telpas un aprīkojumu patstāvīgajam ārpusnodarbību darbam. 

Izglītības iestādē kā pedagogs darbu veic profesionāla psiholoģe-konsultante, kas ir arī 

Liepājas Universitātes lektore, līdz ar to ir nodrošināta iespēja pašizziņai un psiholoģiskajam 

atbalstam. Tā kā pedagogs-psihologs strādā visās tālākizglītības programmās, izglītojamajiem 

ir iespēja ne tikai izzināt mācību procesā paredzētās tēmas, bet arī noskaidrot atbildes uz sev 

aktuāliem psiholoģiska rakstura jautājumiem. 

Tā kā izglītības direktore pēc izglītības ir komunikācijas zinātņu doktore, viņas vadībā 

jebkura konfliktsituācija tiek veiksmīgi risināta un novērsta.  

 Izglītības iestādē mācās arī bezdarbnieki un darba meklētāji ESF projektu ietvaros, līdz 

ar to notiek regulāra sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru dažādu jautājumu risināšanā. 
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Stiprās puses 

 Attiecības kā viena no izglītības iestādes vērtībām. 

 Iespēja saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu no mācību procesā iesaistīta pedagoga-

psihologa. 

 Profesionāla vadība konfliktsituāciju risināšanā un novēršanā. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot pedagogu un izglītības iestādes vadības zināšanas un prasmes psiholoģiskā 

atbalsta sniegšanā, piedaloties dažādos semināros un kursos. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 ir izstrādāti 

izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un darba drošības noteikumi darbiniekiem un 

izglītojamajiem.  

Izglītības iestāde ir noslēgusi līgumu ar SIA “AHG”, kas ir uzņēmusies atbildību par 

drošības pasākumu nodrošināšanu izglītības iestādē. SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais 

speciālists Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā) ir viens no izglītības iestādes pedagogiem. 

Līdz ar to speciālists regulāri uzrauga izglītības iestādes darba drošību. 

Skolas darbinieki un izglītojamie atbilstoši prasībām tiek instruēti darba drošībā, 

apliecinot to ar savu parakstu attiecīgajos dokumentos. 

Pieejamā vietā skolas telpās atrodas pirmās palīdzības aptieciņa, kura ir nodrošināta ar 

visu nepieciešamo pirmās palīdzības sniegšanai. 

Redzamās vietās atrodas ugunsdzēšamie aparāti, kuri atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām regulāri tiek pārbaudīti. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izglītības iestādē 

redzamās vietās ir izvietota arī informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, evakuācijas plāns 

ugunsgrēka gadījumā un dažādas citas drošības norādes (izeja u.c.).  

Izglītojamie un pedagoģiskais personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumā. 

Ir saņemti pozitīvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības 

inspekcijas atzinumi par telpu atbilstību ugunsdrošības un higiēnas prasībām. 
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Ir izstrādāta un tiek ievērota “PTI “PURE Academy” kārtība epidemioloģisko drošības 

pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

Stiprās puses 

 Atbilstoši MK noteikumiem droša vide, informēts personāls un izglītojamie. 

 Sadarbība ar SIA “AHG”. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Atjaunot sadarbības līgumu ar SIA “AHG” mācību gada noslēgumā. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

4.3. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 Izglītības iestādes tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās nemācās un 

līdz šim nav mācījies neviens izglītojamais ar speciālām vajadzībām.  

 2013.-2019. gada vasarās piedāvātajās aktivitātēs (Angļu valodas vasaras skolā 

pieaugušajiem un bērnu vasaras nometnēs) ir piedalījušies cilvēki ar speciālām vajadzībām, tai 

skaitā, arī bērns ratiņkrēslā, kuru pavadīja pavadone, lai veiksmīgi palīdzētu pārvietoties. Šādās 

reizēs arī izglītības iestādes darbinieki un pedagogi ir snieguši visu nepieciešamo palīdzību un 

atbalstu. 

 Ir noslēgta vienošanās ar ēkas īpašnieku par mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošanu 

izglītības iestādes izglītojamo ar kustības traucējumiem vajadzībām. 

 Nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja organizēt mācību procesu arī izglītības 

iestādes juridiskajā adresē, kur nebūtu problēmu cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūt 

telpās (mācību process notiktu ēkas 1. stāvā). Saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar 

Liepājas Universitāti un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolu nepieciešamības 

gadījumā ir iespējams nomāt telpas un īstenot mācību procesu minētajās mācību iestādēs. 

Adrese Rīgas ielā 50, Liepājā (DALP 5. vidusskola), ir reģistrēta arī kā PTI “PURE Academy” 

izglītības īstenošanas adrese. 

 Surdotulka pakalpojumi var tikt nodrošināti, bet arī tas līdz šim nav bijis nepieciešams. 

 

Stiprās puses 

 Noslēgtie sadarbības līgumi  

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

Nav ieteikumu. 
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5. Izglītības iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestādē valda saskaņota pedagoģiskā darbība, cilvēkcentrēta pieeja, cieņpilna 

komunikācija un profesionāla savstarpējā sadarbība. 

Kā viena no izglītības vērtībām ir attiecības, tāpēc tām tiek pievērsta īpaša vērība. 

Izglītojamo, pedagogu un administratīvā personāla starpā valda labvēlīga gaisotne, 

savstarpēja cieņa un uzticēšanās. To apliecina arī ieraksts kādā no iepriekšējo akreditāciju 

komisijas ekspertu ziņojumā: “Izglītības iestādē ir ļoti labs mikroklimats, kas stimulē 

kvalitatīvu mācību procesa norisi, sekmīgu sadarbību starp izglītojamajiem un pedagogiem.” 

Dažādi darba jautājumi tiek risināti koleģiāli, problēmsituāciju risināšanā tiek iesaistītas 

visas iesaistītās puses. Izglītības iestādes darbinieki un mācību procesā iesaistītie pedagogi ir 

lojāli darba devējam. Tas ir panākts, apzināti īstenojot pārdomātas iekšējo sabiedrisko attiecību 

aktivitātes. Lojalitāti apliecina arī tas, ka darbinieki un pasniedzēji ļoti labprāt iesaistās 

izglītības iestādes popularizēšanas pasākumos, gan aktīvi atbalstot mārketinga komunikācijas 

aktivitātes sociālajos tīklos, gan izplatot informatīvos materiālus saviem paziņām un draugiem. 

Komandas saliedēšanas nolūkā kolektīvam regulāri tiek organizēti dažādi neformāli 

pasākumi (uzņēmuma dzimšanas dienas pasākums, Skolotāju dienas pasākums, Ziemassvētku 

/ Jaunā gada pasākums (2019. gada noslēgumā – vērienīga balle), mācību gada noslēguma 

pasākums u.c.), kuros visi labprāt piedalās (izņemot gadījumus, ja kādam ir kāds īpašs iemesls 

nepiedalīties). 

Izglītības iestādes administrācija vienmēr ir atvērta saskarsmei un dialogam ne tikai ar 

pasniedzējiem, bet arī ar izglītojamajiem, kursu dalībniekiem un iestādes apmeklētājiem – 

interesentiem.  

Ir izstrādāti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Izglītojamie un personāls 

ar noteikumiem ir iepazīstināti un tos ievēro.  

Izglītības iestādē tiek ievēroti taisnīguma un vienlīdzības principi. Tie izpaužas, piem., 

savstarpējās attiecībās, vērtēšanas sistēmā, atalgojuma sistēmā, pienākumu sadalē utt. 

 

Stiprās puses 

 Attiecības kā viena no izglītības iestādes vērtībām, kas izpaužas kā saskaņota pedagoģiskā 

darbība, cilvēkcentrēta pieeja, cieņpilna komunikācija un profesionāla savstarpējā 

sadarbība. 

 Kolektīva saliedējoši neformālie pasākumi. 

 Darbinieku lojalitāte. 
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 Taisnīguma un vienlīdzības principu īstenošana izglītības iestādes darbā. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Iedzīvināt kā tradīciju PURE Academy Jaunā gada balli personālam un izglītojamajiem. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Izglītības iestādes rīcībā esošās telpas Tirgoņu ielā 25 tiek nomātas ilgtermiņā. Tas ļauj 

plānot nepārtrauktu mācību procesu. Telpu nodrošinājums ir pietiekams. 

2020. gada vasarā telpas ir paplašinātas uz blakus esošo telpu rēķina. Ir paplašināta 

viena klase, kurā šobrīd var īstenot mācības samērā lielās grupās (līdz 25 cilvēkiem), papildus 

iegūta neliela telpa administratīvā darba vajadzībām, un ir nodrošinātas otras ieejas/izejas 

durvis, kas mācību vidi padara vēl drošāku. 

Visās telpās ir veikts kvalitatīvs remonts. Visas izglītības iestādes mācību un 

administratīvās telpas ir gaumīgi un estētiski noformētas, siltas un ar labu apgaismojumu. 

Telpās ir daudz telpaugu. Pie sienām ir izvietotas gleznas, tai skaitā, gleznojumi uz zīda.  

Telpas tiek regulāri tīrītas un vēdinātas. Visās izglītības iestādes telpās ir mācību 

procesa prasībām atbilstoši sanitārhigiēniskie apstākļi, un telpas atbilst visām drošības 

prasībām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, pieaicinot attiecīgo 

institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā tiek organizēta telpu apskate, lai novērtētu 

izglītības iestādes atbilstību ugunsdrošības un higiēnas u.c. prasībām. Rezultātā ir saņemti 

pozitīvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas atzinumi. 

Kā minēts iepriekš (4.3. nodaļā), izglītības iestādei ir iespēja nodrošināt mācības 

cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Izglītības iestādē redzamā vietā (netālu no ieejas) ir izvietoti valsts simboli: valsts 

karogs, ģerbonis, valsts prezidenta bilde un valsts himnas teksts. 

  

Stiprās puses 

 Pietiekams telpu nodrošinājums. 

 Kvalitatīvs telpu remonts. 

 Atbilstība visām drošības prasībām. 
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Turpmākās attīstības iespējas: 

 Atjaunot grīdas klājumu biroja telpai. 

 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

 

6. Izglītības iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādei ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais inventārs, 

aprīkojums un materiāli. Mācību procesā izmantojamais aprīkojums un inventārs atbilst 

profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanas prasībām. 

Izglītības iestādei ir  izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Ņemot 

vērā pozitīvo sadarbību ar telpu nomnieku, telpu nomas līgums ir pagarināts uz nenoteiktu 

laiku.  

Mācību procesa nodrošināšanai ir iegādāta datortehnika ar jaunākās paaudzes 

programmatūru. Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams. Izglītojamajiem un pedagogiem ir 

iespējams izmantot jaudīgus daudzfunkcionālus printerus, lielekrāna Smart televizorus, 

projektoru, audio iekārtas u.c. resursus. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā 

un droši lietošanai. Notiek to regulāra apkope. 

Mācību laikā izglītojamie saņem kvalitatīvi sagatavotus mācību materiālus gan 

izdrukas veidā, gan elektroniski. Mācību materiālu aktualizēšana notiek regulāri. 

Lai veiksmīgi īstenotu mācību procesu, ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām mācību 

iestādēm, piemēram, Liepājas Universitāti un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 

5. vidusskolu. Līgumi paredz nepieciešamības gadījumā iespēju izmantot sadarbības partneru 

telpas, iekārtas un materiāltehniskos resursus (tai skaitā, bibliotēkas resursus). 

Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Liepājas Universitāti, kas atrodas pāris minūšu 

gājiena attālumā, nepieciešamības gadījumā “PURE Academy” izglītojamie izmanto 

augstskolas bibliotēkas, kā arī elektronisko resursu lasītavas resursus. Līdz ar to izglītojamajiem 

ir pieejama visa nepieciešamā mācību literatūra. Mācību grāmatas ir pieejamas arī “PURE 

Academy” telpās.    

 

Stiprās puses 

 Pietiekams un atbilstošs telpu un to aprīkojuma nodrošinājums. 
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 Pietiekams IKT nodrošinājums ikdienas izglītības procesa īstenošanai, kā arī attālināto 

mācību nodrošināšanai. 

 Kvalitatīvi izstrādāti mācību materiāli izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

 Sadarbības līgumi. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Regulāri (pēc nepieciešamības) atjaunot IKT. 

 Papildināt mācību grāmatu krājumus ar jaunāko literatūru. 

 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

6.2. Personālresursi 

 

Izglītības iestāde mācību procesa īstenošanai piesaista normatīvo aktu prasībām 

atbilstošus pedagogus. Pedagogu izglītība atbilst LR MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību” (11.09.2018.). Dati par pedagogu izglītību un profesionālo 

pilnveidi ir ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS). 

Lielākajai daļai programmās iesaistīto pedagogu ir maģistra grāds (17 no 22) un 

praktiska pieredze attiecīgajā jomā, kā arī programmas īstenošanā ir iesaistīti 2 doktori un 2 

doktora grāda pretendenti. Tikai 3 pedagogiem no 22 ir bakalaura grāds un atbilstoša 

kvalifikācija. Pedagogiem ir praktiskā darba pieredze profesijā.  

Pedagogu skaits ir mainīgs, ņemot vērā pasniedzēju darba iespējas attiecīgajā laika 

periodā un pieprasījumu pēc attiecīgajām programmām. Tā kā programmu īstenošanā ir 

iesaistīti augsta līmeņa mācībspēki ar augstāko izglītību pat 2-3 jomās, nepieciešamības 

gadījumā tie var aizvietot viens otru.  

Katra mācību gada sākumā tiek izstrādāt un apstiprināts Pedagogu tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides plāns. 2019./2020. m. g. plāns ir pilnībā īstenots. Pedagogiem tiek 

nodrošināta iespēja piedalīties jebkurās izglītības iestādes organizētajās mācībās un pilnveidot 

sevi. Izglītības iestādes telpās regulāri tiek īstenotas pedagogu profesionālās pilnveides 

programmas, kurās piedalās arī izglītības iestādes pedagogi. Tiek nodrošināta iespēja 

pedagogiem un administratīvajam personālam piedalīties arī citu izglītības iestāžu īstenotajās 

izglītības programmās, kā piemēram, iepriekšējā mācību gadā izglītības iestādes direktore 

piedalījās un apguva Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” sadarbībā ar Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu organizēto izglītības programmu “Akreditācijas eksperts. Joma 
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“Skolas attīstības un mācīšanās organizācija””. Tā kā lielākā daļa pedagogu ir arī Liepājas 

Universitātes mācībspēki, tie veic arī pētniecisko darbu un pētījuma rezultātus apkopo 

zinātniskos rakstos un prezentē zinātniskajās konferencēs. Papildus pedagogi piedalās 

praktiskās un zinātniskās konferencē, lai iepazītu citu pētījumu rezultātus un iepazītu nozares 

aktualitātes.   

Regulāri notiek pedagogu darba novērtēšana (aptaujas), kā arī individuālas pārrunas. 

Kopumā izglītojamie pasniedzēju darbu vērtē ļoti atzinīgi. 

Pedagogi darbā ievēro profesionālās darbības ētiku, taisnīguma un vienlīdzības 

principus. Pārzina informācijas tehnoloģijas un ikdienā tās jēgpilni lieto mācību procesa 

nodrošināšanai gan klātienē, gan attālinātā darbā. Ir lojāli izglītības iestādei. 

Pedagogu personas lietas tiek uzturētas un glabātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Administratīvajam personālam ir darba uzdevumiem un kompetencei atbilstoša 

augstākā izglītība, zināšanas un prasmes. Aptauju dati liecina, ka administratīvais personāls ir 

atbalstošs, pretimnākošs un izglītojamie augstu vērtē mācību procesa organizāciju.  

Administratīvais personāls ir saliedēts, augsti kvalificēts un lojāls izglītības iestādei.  

 

Stiprās puses 

 Augsti kvalificēti, pieredzes bagāti, profesionāli pedagogi. 

 Administratīvais personāls – spēcīga un lojāla komanda. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot personāla prasmes organizēt un īstenot attālinātu mācību procesu. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

 

 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Izglītības iestādes darbību reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

Komerclikums, Civillikums, Ministru Kabineta noteikumi u.c. spēkā esoši ārējie normatīvie 

akti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” statūti un Profesionālās 

tālākizglītības iestādes „PURE Academy” nolikums. Ņemot vērā šos reglamentējošos 

dokumentu, notiek regulāra izglītības iestādes darbības izvērtēšana un attīstības plānošana. 
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Ņemot vērā izglītības iestādes stiprās puses un vājās puses, iespējas un draudus (ir 

veikta SVID analīze), ir izstrādāta “Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” 

stratēģija 2019–2023”. Papildus tai tiek izstrādāti katra mācību gada darba plāni, pirms tam 

izvērtējot jau paveikto. Balstoties uz secinājumiem, tiek izvirzīti galvenie uzdevumi 

nākamajam mācību gadam. 

Pašnovērtēšanas procesā un attīstības plānošanā tiek iesaistīts gan izglītības iestādes 

administratīvais personāls, gan mācību procesa īstenošanā iesaistītie pedagogi – pārstāvētās 

jomas profesionāļi darba tirgū. 

Pašnovērtēšanas procesā un turpmākās attīstības plānošanā tiek ņemti vērā gan sekmju 

rādītāji, gan darba devēju vērtējumi un norādes izglītojamo prakšu raksturojumos, gan 

tālākizglītības u. c. programmu,  kā arī citu piedāvāto aktivitāšu dalībnieku aptauju (mutisku 

un rakstisku) rezultāti, gan arī pedagogu un izglītojamo ierosinājumi individuālajās pārrunās. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu izglītības iestādes stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus tālākā darba plānošanā. 

 

Stiprās puses 

 Sistēmisks un demokrātisks darba izvērtēšanas un plānošanas process. 

 Pedagogu vērtēšana (izglītojamo aptaujas) katra mācību priekšmeta noslēgumā. 

 Regulāras mutiskas pārrunas ar pedagogiem un izglītojamajiem atgriezeniskās saites 

tūlītējai gūšanai. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot nodarbību vērošanas lapu.  

 Izveidot izglītojamo aptaujas anketas elektroniskā formātā (Google Disk). 

 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādei ir visa normatīvajos aktos prasītā pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai.  Ir izstrādāti 

darbinieku amata apraksti pastāvīgajiem darbiniekiem.  

Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti (Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi u.c.) 

ir izstrādāti atbilstoši prasībām un paraugdokumentiem.  
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Izglītības iestādes darbību un izglītības programmu īstenošanu reglamentējošie 

dokumenti ir pieejami personālam. Minētie dokumenti atrodas mapēs izglītības iestādes 

administrācijas telpās. Tiek ievērotas personas datu apstrādes un aizsardzības prasības. 

Tā kā izglītības iestāde ir neliela, administrācijas pārstāvji ik dienu darba procesā 

pārrunā visu nepieciešamo, tam nav nepieciešams organizēt atsevišķas sanāksmes. Informācijas 

aprite ir operatīva.  

Izglītības iestādi vada direktors, kura pakļautībā strādā direktora vietnieks, projekta 

vadītājs, grāmatvedis un sekretārs. 

Izglītības iestādes direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba izglītības iestādes 

dibinātājs. Direktors vada izglītības iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par 

izglītības programmu īstenošanu. Direktora pienākumi: 

 Nodrošināt izglītības iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, 

pieņemt un atbrīvot no darba izglītības iestādes darbiniekus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem; 

 Nodrošināt likumu un citu normatīvo aktu izpildi izglītības iestādē; 

 Organizēt un plānot izglītības iestādes saimniecisko un finansiālo darbību; 

 Pārstāvēt izglītības iestādes intereses valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās; 

 Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, 

izglītojamajiem u.c.; 

 Izpildīt citus izglītības iestādes Nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos 

izglītības iestādes direktora pienākumus. 

Izglītības iestādes direktoram ir tiesības: 

 Pieņemt darbā administratīvo personālu, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt 

viņu pienākumus un tiesības; 

 Deleģēt pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem konkrētu 

uzdevumu, funkciju veikšanu; 

 Noteikt pedagogu un citu darbinieku skaitu;  

 Savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu 

un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu. 

 Direktora vietnieka, projekta vadītāja, grāmatveža un sekretāra pienākumi un tiesības ir 

atrunātas amatu aprakstos.  

 Izglītības iestādes vadība īsteno vērtīborientētu izglītības iestādes darbu. Kā vērtības ir 

definētas kvalitāte, attiecības, atbildība un lojalitāte. Izglītības iestādes direktorei pašai ir ļoti 

laba un daudzpusīga izglītība: doktora grāds komunikācijas zinātnē, maģistra grāds 
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uzņēmējdarbībā un maģistra grāds latviešu filoloģijā. Pārzinot vairākas jomas, ir iespēja 

nodrošināt augstu mācību procesa kvalitāti (zina, kas ir nepieciešams). Prasība pēc kvalitātes 

izpaužas gan mācību, gan administratīvajā darbā, gan savstarpējās attiecībās.  

 No personāla tiek sagaidīta augsta atbildība pienākumu izpildē. Tā kā personāls ir augsti 

kvalificēts un ir augsta atbildības sajūta, darbs tiek paveikts kvalitatīvi. Ja kaut kas nepaveicas, 

notiek pārrunas un tiek rasti risinājumi. 

 Attiecības ir draudzīgas, savstarpēji atbalstošas, cieņpilnas. Personāls ir lojāls. 

 Tā kā izglītības iestādes direktores pedagoģiskā darba jomas ir sabiedriskās attiecības 

un lietišķā etiķete, šo jomu pamatprincipi tiek veiksmīgi iedzīvināti arī izglītības iestādes darbā. 

Izglītības iestādes vadības darba pamatprincipi ir tiesiskums, godīgums, taisnīgums, 

vienlīdzība, laipnība, lojalitāte un demokrātiskums, politiskā un reliģiskā neitralitāte. 

Izglītības iestādes vadības darba stils ir demokrātisks. 

 

Stiprās puses 

 Vērtīborientēts izglītības iestādes vadības darbs. 

 Demokrātisks vadības stils ar tam atbilstošiem darba pamatprincipiem. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pārskatīt administratīvā personāla darba pienākumu sadali un aktualizēt amata aprakstus. 

 

Vērtējuma līmenis – ļoti labi  

   

  

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Kā jau iepriekš ir minēts, izglītības iestādei ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām 

izglītības iestādēm, piemēram, Liepājas Universitāti un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 

5. vidusskolu. Līgumi paredz nepieciešamības gadījumā iespēju izmantot sadarbības partneru 

telpas, iekārtas un materiāltehniskos resursus (tai skaitā, bibliotēkas resursus). 

Veiksmīga ilgtermiņa sadarbība ir izveidojusies un attīstījusies ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru. Sadarbībā ar aģentūru laika posmā no 2013. gada līdz šim brīdim ir īstenoti 

nodarbināto, jauniešu, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību programmas – gan 

tālākizglītības, gan pilnveides, neformālās izglītības programmas. 

2018. gadā izglītības iestāde ir uzsākusi sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, 

īstenojot mācības Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”.  



34 

 

2020. gada jūnijā tika noslēgta 2 gadu sadarbība ar Liepājas Universitāti. Sadarbības 

mērķis bija nodrošināt Liepājas Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, un sports” 

16 mācībspēkiem profesionālās angļu valodas mācības 4 reizes nedēļā (216 akad. stundas 

grupai) laika periodā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada jūnijam, lai mācību procesa 

rezultātā sasniegtu upper-intermediate / advanced līmeni. Iecerētais veiksmīgi realizēts. 

2019. gada rudenī ir saņemts Liepājas Izglītības pārvaldes finansiāls atbalsts rudens 

nometnes bērniem “Piedzīvojumu planēta 2019” īstenošanai. Nometne veiksmīgi īstenota. 

Sadarbībā ar darba devējiem tiek nodrošinātas prakses vietas tālākizglītības programmu 

izglītojamajiem. Ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi par sadarbību prakses vietu un 

praktisko nodarbību nodrošināšanā. 

Attiecīgo jomu profesionāļi tiek iesaistīti mācību programmu izstrādē, kā arī tiek 

iesaistīti kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā. 

 

Stiprās puses 

 Noslēgtie sadarbības līgumi telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 

 Veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts izglītības attīstības 

aģentūru. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Meklēt iespējas jaunām jēgpilnām sadarbībām finanšu līdzekļu piesaistei. 

 

Vērtējuma līmenis – labi  

 

 

V. Citi sasniegumi 
 

Bez profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības 

programmām izglītības iestāde jau astoņus gadus organizē dažādas vasaras skolas un nometnes.  

Īpaša vasaras aktivitāte ir Starptautiskā Angļu valodas vasaras skola, kas tiek īstenota 

jau 8 gadus pēc kārtas. Tajā kā pedagogi ir strādājuši pasniedzēji no Anglijas, ASV un 

Šrilankas. Savukārt dalībnieki ir ne tikai no Latvijas dažādām pilsētām, bet arī no Lietuvas un 

Igaunijas.  

Jau 4 gadus izglītības iestāde organizē praktisku konferenci vadītājiem un 

komunikācijas praktiķiem “PURE PR”, kurā kā lektori piedalās ļoti augsta līmeņa sabiedrisko 

attiecību profesionāļi, kā, piemēram, Ivars Svilāns, Kristīne Tjarve, Rita Voronkova u.c. 

Vasarās izglītības iestāde piedāvā pilnveidot angļu valodas zināšanas arī bērniem, 

rosinot piedalīties izglītojošās bērnu / pusaudžu dienas un diennakts nometnēs – „I love 
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English”, “Royal English Summer Camp” vai arī baudīt piedzīvojumus diennakts nometnēs 

“Šurum burums”, “Meiteņu vasaras piedzīvojums” u.c.  

Izglītības iestāde astoto gadu organizē arī atpūtas un pilnveides vasaras nometni 

sievietēm “Dieviete Tevī”. Kopš 2016. gada rudens divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) tiek 

īstenots semināru cikls / nometne pieaugušajiem “ReSTARTS labsajūtai”. Šie pasākumi tiek 

īstenoti, lai nodrošinātu interesentiem iespēju gūt dažādas dzīves gudrības viedumam. 

Gan pieaugušie, gan bērni nometnēs u.c. pasākumos piedalās atkārtoti, kas liecina par 

to organizāciju augstā līmenī, kā arī klientu apmierinātību. 

Kā īpašu sasniegumu var minēt faktu, ka izglītības iestādei astoņu gadu laikā ir izdevies 

ieņemt stabilu vietu starp Liepājas pilsētas izglītības iestādēm. 

 

 

VI. Turpmākā attīstība 

 Izglītības iestādes turpmākajai attīstībai tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi:  

1. Turpināt piedalīties ES fondu apguvē ar projektiem, kas veicinātu nodarbinātību un 

mazinātu iedzīvotāju sociālo atstumtību. 

2. Uzsākt mācības un akreditēt jaunās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmas. 

3. Dažādot neformālās izglītības programmu piedāvājumu. 

4. Turpināt veiksmīgu sadarbību ar dažādām iestādēm (NVA, VIAA u.c.) un 

uzņēmumiem. 

 

Profesionālās tālākizglītības iestādes 

“PURE Academy” direktore 

 

Inga Sprice 

    

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PURE Academy” valdes locekle 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Inga Sprice     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

2020. gada 28. augustā 

(datums) 

Z.v. 

 


