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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 

20T346011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P-12711 22.10.2015  10 10 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 

20T346011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P-12757 27.10.2015 4 4 

Telemehānika un 

loģistika 

30T345121 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P-12713 22.10.2015 15 12 

Telemehānika un 

loģistika 

20T345121 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P-16880 06.06.2018 2 2 

Tūrisma pakalpojumi 30T812011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_1109 04.04.2019 7 5 

Grāmatvedība un 

finanses 

30T344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2659 15.06.2020 30 24 

Biznesa uzsākšana 

komercdarbībā 

20P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2809 19.06.2020 4 4 

Digitālais mārketings 

komercdarbībā 

20P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2547 05.06.2020 8 8 

E-komercijas pamati 

komercdarbībā 

20P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2506 01.06.2020 9 9 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=51001&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=51001&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=51001&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=51001&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Mazā biznesa 

organizēšana 

30P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_1065 13.03.2019 3 3 

Praktiskā finanšu 

grāmatvedība (ar 

priekšzināšanām 

grāmatvedībā) 

30P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2704 16.06.2020 7 7 

Praktiskā 

grāmatvedība (bez 

priekšzināšanām) 

20P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2705 16.06.2020 6 6 

Projektu vadība 20P345201 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_1131 10.04.2019 31 

 

29 

Risku pārvaldība 

komercdarbībā 

30P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2815 19.06.2020 5 5 

Tūrisma produktu 

izstrāde 

20P812011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV-

3401 

P_2508 01.06.2020 5 5 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

23  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

- Nepieciešamības gadījumā ir 

iespēja konsultēties ar 

saskarsmes psiholoģijas 

pedagogu Viju Zēlerti 

(psiholoģijas maģistri) vai 

skolas direktori Ingu Sprici 

(komunikācijas zinātnes 

doktori). 

 

 



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

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

izglītības iestādes vadītājam) 

 

2021./2022. m. g. darba prioritātes: 

 

 IT jomas mācību programmu kvalitatīva īstenošana 

 Tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu kvalitatīva īstenošana VIAA 

projekta nodarbinātajiem ietvaros 

 Finansējuma piesaiste, piedaloties iepirkumos 

 

2021./2022. m. g. galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti 

 

N.pk. Uzdevums Termiņš Atbildīgais Rezultatīvais rādītājs 

1.  Uzsākt mācības VIAA 

projekta 6. kārtā, panākot, ka 

vismaz 50% no 

pieteikušajiem noslēdz 

mācību līgumus, un 

nodrošināt tādu kvalitātes un 

apmierinātības līmeni, ka 

vismaz 80% izglītojamo 

mācības sekmīgi pabeidz. 

09.2021.-

06.2022. 

Direktora 

vietnieks 

Vismaz 50% no 

pieteikušajiem ir 

noslēguši līgumu; 

vismaz 80% 

izglītojamo mācības ir 

pabeiguši 

2.  Akreditēt neklātienes 

tālākizglītības programmu 

“Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli” (datorsistēmu 

tehniķis)  

11.2021. Direktors Akreditēta izglītības 

programma 

 

3.  Akreditēt neklātienes 

tālākizglītības programmu 

«Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi» (sekretārs)  

11.2021. Direktors Akreditēta izglītības 

programma  

 

4.  Akreditēt izglītības iestādes 

direktoru 

11.2021. Direktors Akreditēts izglītības 

iestādes direktors 

5.  Uzsākt mācības VIAA 

projekta 7. kārtā, panākot, ka 

vismaz 60% no 

pieteikušajiem noslēdz 

mācību līgumus, un 

nodrošināt tādu kvalitātes un 

apmierinātības līmeni, ka 

vismaz 85% izglītojamo 

mācības sekmīgi pabeidz. 

02.2021. Direktora 

vietnieks 

Vismaz 60% no 

pieteikušajiem ir 

noslēguši līgumu; 

vismaz 85% 

izglītojamo mācības ir 

pabeiguši 

6.  Noslēgt vismaz 2 nodomu 

līgumus par prakses un 

praktisko nodarbību 

nodrošināšanu tālākizglītības 

programmas “Datorsistēmas, 

10.2021. Direktora 

vietnieks 

Ir no slēgti vismaz 2 

nodomu līgumi 



datubāzes un datortīkli” 

izglītojamajiem  

7.  Izstrādāt kārtību (dokumentu) 

pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanai. 

12.2021. Direktors Ir izstrādāt dokuments, 

uz kura balstoties 

turpmāk tiek vērtēta 

pedagogu darba 

kvalitāte 

8.  Izstrādāt kārtību (dokumentu) 

pedagogu profesionālās 

darbības pilnveidei 

12.2021. Direktors Ir izstrādāts 

dokuments, uz kura 

balstoties tiek īstenota 

pedagogu 

profesionālās darbības 

pilnveide 

9.  Noorganizēt vismaz 2 dienas 

un vismaz 4 diennakts 

nometnes aptuveni 120 

bērniem 2022. gada vasarā 

06.2022.-

08.2022. 

Projektu 

vadītājs 

Veiksmīgi 

noorganizētas 

nometnes (apmierināti 

bērni un viņu vecāki) 

10.  Noorganizēt 3 dienu nometni 

pedagogiem (profesionālā 

pilnveide, pieredzes apmaiņa, 

restarts)  

05.2022. Projektu 

vadītājs 

Izsniegtas 

profesionālās 

pilnveides apliecības 

vismaz 10 pedagogiem 

11.  Noorganizēt vismaz 2 

seminārus mēnesī par 

dažādām tēmām dalībnieku 

pašizaugsmei 

Katru 

mēnesi 

Projektu 

vadītājs 

Vismaz 150 dalībnieki 

gadā 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – daudzpusīgas un harmoniskas personības attīstība un 

pilnveide 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkāri, mērķtiecīgi, atbildīgi, 

savstarpēji atbalstoši 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – kvalitāte, attiecības, atbildība, 

lojalitāte 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

N. 

p.k. 

Galvenie uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

1.  Izstrādāt sistēmu attālināto mācību 

nodrošināšanai 

Ir izstrādāta sistēma attālinātam 

darbam 

2.  Nodrošināt administratīvā un pedagoģiskā 

personāla gatavību attālināta mācību procesa 

nodrošināšanai (dalība pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmā par IT 

izmantošanu attālinātā mācību procesā) 

Ir nodrošināta pedagogiem 

iespēja piedalīties profesionālās 

kompetences pilnveides 

programmās “Google Drive 

izmantošanas iespējas 

pedagoģiskajā procesā” un 



“IT izmantošana mūsdienīgā 

klātienes un attālinātā mācību 

procesā” 

3.  Uzsākt profesionālās tālākizglītības programmas 

“Grāmatvedība un finanses” īstenošanu, akreditēt 

programmu; iesniegt “pieakreditācijai” 

profesionālās pilnveides programmas “Praktiskā 

grāmatvedība” un “Finanšu grāmatvedība” 

Programmas akreditētas uz 6 

gadiem 

4.  Izvērtēt izglītojamo apmierinātību ar esošo 

pedagogu darba kvalitāti un nepieciešamības 

gadījumā rīkoties 

Ir veikta regulāra izglītojamo 

aptauja, notikušas regulāras 

tikšanās un novērstas pamanītās 

problēmas 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Kvalitātes vērtēšanas metožu daudzveidība. 

Visu pušu iesaiste pašvērtēšanā un attīstības 

plānošanā. Kvalitatīvo un kvantitatīvo 

indikatoru izmantošana izglītības iestādes 

pašvērtēšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā. 

Veicināt visu mērķgrupu iesaisti izglītības 

iestādes pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanā pēc savas iniciatīvas, ne pēc 

iestādes vadības iniciatīvas. 

Vadītāja izpratne par dažādām personāla 

vadības metodēm. 

Darbinieku pašiniciatīva darbu plānošanā un 

izpildē, virzība uz mērķu sasniegšanu. 

Labvēlīgs mikroklimats. 

Stabils, profesionāls personāls. 

Reizi gadā organizēt individuālas sarunas ar 

visiem pedagogiem par viņu darba 

rezultātiem un turpmāko darbību saistībā ar 

izglītības iestādes izvirzītajām prioritātēm. 

Profesionāla vadības komanda, kas sasniedz 

pēc SMART principa definētos mērķus un 

regulāri tos aktualizē. 

Paplašināt vadības komandu, darbā 

pieņemot direktora vietnieku 

administratīvajā darbā (pie nosacījuma – ja 

ir pietiekams finanšu nodrošinājums). 

Finanšu un materiāltehnisko resursu efektīva 

pārvaldība. Regulāra un mērķtiecīga finanšu 

līdzekļu piesaiste. 

 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darbības nodrošināšana 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Regulāra dokumentu atjaunošana un pilnveide. 

Vadītājam regulāri pilnveidot zināšanas par 

iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un 

vadītāja atbildību. 

Vadītāja zināšanas un kompetence izmantot 

ikdienas darbā dažādas līderības stratēģijas un 

taktikas. Demokrātisku lēmumu pieņemšana. 

Prasme vadīt krīzes situācijas. 

Vadītājam regulāri gūt jaunas zināšanas un 

kompetences līderībā. 



Vadītāja plašās zināšanas un kompetence 

stratēģiskajā komunikācijā, iekšējā 

komunikācijā, krīzes komunikācijā. Vadītāja 

spēja brīvi komunicēt dažādās auditorijās un 

situācijās. 

Vadītājam vismaz reizi gadā sniegt 

personalizētu atgriezenisko saiti katram 

pedagogam. 

Vadītāja komunikācijas un darbības ētiskums, 

cieņpilna attieksme pret ikvienu. 

 

Vadītāja zināšanas par izglītības kvalitātes 

jautājumiem. 

Vadītājam regulāri sekot līdzi aktualitātēm 

nozarē. 

Vadītāja plašās zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem, par pedagoģijas, skolvadības un 

pārvaldības aktualitātēm un pētījumiem. 

Vadītāja iesaiste akreditācijas eksperta darbā. 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājs kā izglītības iestādes dibinātājs, kurš 

definē un sekmīgi īsteno attīstības vīziju, 

stratēģiju un ikgadējās darba prioritātes. 

 

Mūžizglītības aktivitāšu daudzveidīgais 

piedāvājums. 

Veidot ciešāku sadarbību ar vietējo kopienu 

un nozares organizācijām. 

Vadītāja prasme veidot izziņas un inovāciju 

kultūru iestādē, vadīt pārmaiņu procesus. 

 

Dalīšanās savstarpējā pieredzē pēc dalības 

profesionālās pilnveides pasākumos. 

Veicināt biežāku pedagogu nodarbību 

savstarpējo vērošanu. 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu profesionalitāte un atbilstība 

prasībām (prasības ir pārsniegtas – izglītība ir 

daudz augstāka nekā nepieciešams darbam).  

100% nodarbību nodrošinājums. 

 

Pedagogu profesionālās kompetences regulāra 

pilnveide un atbilstība prasībām. Informācijas 

regulāra atjaunošana VISS sistēmā. 

Finansiāls atbalsts pilnveidei. 

 

Regulāra pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšana.  

Pedagogu darba augstais novērtējums. 

Izstrādāt kārtību (normatīvo aktu) pedagogu 

darba kvalitātes novērtēšanai. 

Regulāra pedagogu profesionālās pilnveides 

pašvērtēšana, balstoties uz precīziem un 

ticamiem datiem. 

Izstrādāt kārtību (dokumentu) pedagogu 

profesionālās darbības pilnveidei 

 

 



4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru sadarbību Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” īstenošanā 

Projekta 5. kārtas ietvaros ir nodrošinātas mācības 5 profesionālās tālākizglītības un 

10 profesionālās pilnveides programmās.  

4.2.Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001) ietvaros 

4.3.Sadarbība ar Liepājas Universitāti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. SAM 8.2.3 

projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” 

(Nr.8.2.3.0/18/A/017) ietvaros. 

Nodrošināta vadības personālas angļu valodas zināšanu pilnveide. 

4.4.Noorganizētas 3 nometnes pieaugušajiem un 6 dienas un 4 diennakts nometnes 

bērniem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Valsts izglītības attīstības aģentūra 

5.2.Nodarbinātības valsts aģentūra 

5.3.Liepājas Universitāte 

5.4.Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 

 

 

6. Citi sasniegumi 

6.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Bez profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības 

programmām izglītības iestāde jau deviņus gadus organizē dažādas vasaras skolas un 

nometnes.  

Jau 5 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, Līga 

Krapāne, Jana Trahimoviča u.c. 

Vasarās izglītības iestāde piedāvā pilnveidot angļu valodas zināšanas arī bērniem, 

rosinot piedalīties izglītojošās bērnu / pusaudžu dienas un diennakts nometnēs – „I love 

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 deviņu gadu laikā ir izdevies 

ieņemt stabilu vietu starp Liepājas pilsētas izglītības iestādēm. 



 

6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

2020./2021. mācību gadā izglītības iestādi ir beiguši 66 izglītojamie. Valsts pārbaudes 

darbu rezultāti norāda, ka iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences lielākā daļa 

absolventu ir apguvuši ļoti labā vai labā līmenī. 41 absolvents kvalifikācijas eksāmenā ir 

ieguvuši 8-10 balles, 21 absolvents – 6-7 balles, 4 absolventi – 5 balles. 

Iepriekšējos 2 gados mācību programmas nav identiskas, tāpēc nav iespējams veikt 

objektīvu salīdzināšanu, kā arī, tā kā absolventu skaits ir zem 100, skaitļi nav izsakāmi 

procentos, lai veiktu procentuālo salīdzinājumu. 

2019./2020. mācību gadā izglītības iestādi ir beiguši 38 izglītojamie. Neviens absolvents 

nav ieguvis zemāku vērtējumu par 6 ballēm. Lielākā daļa absolventu (28 no 38) ir ieguvuši 

vērtējumu 8-10 balles. 

2018./2019. gadā izglītības iestādi ir beiguši 65 izglītojamie. 39 absolventi kvalifikācijas 

eksāmenā ir ieguvuši vērtējumu 8-10 balles, 19 absolventi – 6-7 balles un 7 absolventi – 5 

balles. 

Rezultātā var secināt, ka pēdējo 3 gadu laikā izglītības iestādes absolventu lielākā daļa 

nokārto kvalifikācijas eksāmenu ar ļoti augstu vērtējumu. Arī kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas locekļi atzinīgi vērtē izglītojamo iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. 

 

 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

23 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

23 

2020./2021.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

18 

2020./2021.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

Ap 1500,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši apliecību) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

78/76 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

68/57 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

1. Paplašinātas un izremontētas telpas. 

Izbūvētas vēl vienas ieejas durvis.  

2. Nodrošinātas individuālas 

konsultācijas izglītojamajiem, kuriem 

tas ir nepieciešams gan klātienē 

(ievērojot visus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus), gan attālināti. 

3. Attālināto mācību procesa 

nodrošināšanai, nepieciešamības 

gadījumā, izglītojamie tiek 

nodrošināti ar nepieciešamo tehniku.   

4. Izglītojamajiem, kuriem tas ir 

nepieciešams, tiek nodrošināta prakse. 

5. Izglītojamajiem atsevišķos gadījumos 

pēc nepieciešamības tiek piedāvāta 

iespēja noskatīties nodarbību ierakstus 

(ja izglītojamais nav piedalījies 

nodarbībā vai ja izglītojamais nav līdz 

galam izpratis tēmu un viņš izsaka 

vēlēšanos nodarbību noklausīties 

atkārtoti). 

6. Izglītojamajiem tiek piešķirta atlaide 

dalībai nākamajos kursos, 

programmā, seminārā u.c. 

 

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

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības absolventu 

proporcija, kuri nonākuši darba tirgū 1 

gada laikā 

35% 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri strādā nozarē un to procentuālā 

61% 



attiecība pret nodarbinātajiem 

absolventiem 1 gada salīdzinājumā 

Profesionālās izglītības absolventu skaits, 

kuri turpina mācības nozarē (t.sk. 

augstākās izglītības pakāpē) 

2 

 

 

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

2021./2022.māc.g., ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības programmu 

absolventu skaits, kuri strādā 

izglītībai/kvalifikācijai atbilstošos 

amatos (informācija iegūta, 

izmantojot 10% absolventu aptaujas 

rezultātus) 

31 

Darba ņēmēju (absolventu) 

apmierinātība gada laikā pēc 

profesionālās izglītības programmas 

beigšanas ar iegūto izglītības 

kvalitāti (10% absolventu aptauja) 

Profesionālo izglītības programmu absolventi ir 

ļoti apmierināti ar iegūto izglītību, daudzi 

atzīst, ka tas viņiem ir bijis ļoti krass pavērsies 

viņu dzīvē, kas deva jaunu motivāciju iet uz 

priekšu un sasniegt ko jaunu. Izglītojamie, kuri 

mācības pabeiguši ar Nodarbinātības Valsts 

aģentūras ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalstu, norāda, 

ka iegūtās zināšanas un prasmes ir devušas 

jaunas iespējas iekļauties atkal darba tirgū, 

pierādīt, ka viņi var un spēj vēl daudz ko 

sasniegt. Viņi ir gandarīti, ka tika dota otrā 

iespēja pierādīt gan sev, gan citiem savas 

spējas un varēšanu.  

Savukārt, Valsts Izglītības aģentūras īstenotā 

projekta ietvaros ESF projekta 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” 

absolventi bieži vien pārkvalificējas, iegūst 

jaunu darbu vai papildu darbu jau esošajam 

darbam. Bieži vien šie cilvēki paši apzinās, ka, 

lai konkurētu darba tirgū ir nepieciešamas 

plašākas zināšanas, un tās viņi iegūst 

profesionālās tālākizglītības iestādēs un jūtas 

ļoti gandarīti, ka visu apgūto var lietderīgi 

pielietot praksē. Daudzi atzīst, ka jauniegūtas 

prasmes un zināšanas viņiem ļoti atvieglo  

darba ikdienu un bieži vien ar jaunajām 

zināšanām un prasmēm absolvents pat spējis 

mainīt uzņēmuma darba organizācijas kārtību, 

ieviešot daudz efektīvākas un racionālākas 

metodes.  



Komercgrupu absolventi biezi vien pēc kādas 

konkrētas kvalifikācijas ieguves ir ieguvuši 

paaugstinājumu darba vietā vai algas 

pielikumu. Kāds cits spējis ieviest nozarē 

jaunas, efektīvākas metodes mērķu 

sasniegšanai.   

Darba devēju apmierinātība ar 

programmu absolventiem kopumā 

(praktikantu raksturojums, sarunas 

u.c.) 

Atgriezeniskā saite no darba devējiem ir ļoti 

pozitīva. Ir vērojama ļoti augsta apmierinātība 

ar absolventu darba veikumu un zināšanām, 

kuras viņi demonstrē darba pienākumu 

veikšanā. Atsevišķos gadījumos absolventi ir 

paaugstināti amatā labo zināšanu un augstas 

profesionalitātes rezultātā.   

Bieži vien darba devēji nosūta savus 

darbiniekus mācīties kāda konkrētā 

profesionālās tālākizglītības programmā (tādā 

veidā veicinot savu darbinieku profesionālo 

pilnveidi), atsevišķos gadījumos darba devēji 

atzinuši, ka konkrēto profesionālo 

tālākizglītības iestādi izvēlējušies, balstoties uz 

labām atsauksmēm vai faktu, ka uzņēmumā jau 

strādā darbinieks, kurš kvalifikāciju ieguvis 

konkrētā skolā (PTI “PURE Academy”), tāpēc 

arī izvēle ir bijusi tieši tāda.  

 

 

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

2021./2022.māc.g.) 

 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, 

kas iekļauti riska grupās (PMP, citas riska 

grupas, ar kurām strādā izglītības iestāde) 

- 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 

vecumu un dzimumu (absolventu skaits 

no riska grupām, citi panākumi) 

- 

 

 


