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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Tūrisma pakalpojumi 30T812011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_1109 04.04.2019 5 (uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

5 (noslēdzot 

sekmīgu 

programmas apguvi) 

Loģistika 30T840111 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

Pk-12713 22.10.2015 1) 5 (uzsākot 

2021./2022. 

māc.g.) 

 

2) 21 (uzsākot 

programmas 

apguvi) 

1) 4 (noslēdzot 

sekmīgu 

programmas apguvi) 

2) 18 (noslēdzot 

2021./2022.māc.g.) 

Loģistika 20T840111 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

Pk-16880 06.06.2018 4 (uzsākot 

programmas 

apguvi) 

2 (noslēdzot 

sekmīgu 

programmas apguvi) 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi  

30T346013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4362 29.03.2021 17 (uzsākot 

programmas 

apguvi) 

17 (noslēdzot 

2021./2022.māc.g.) 

Datorsistēmas, datubāzes 

un datortīkli 

30T483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4620 21.04.2021 5 (uzsākot 

programmas 

apguvi) 

2 (noslēdzot  

sekmīgu 

programmas apguvi) 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi  

30T346013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4360 29.03.2021  2 (uzsākot 

programmas 

apguvi) 

2 (noslēdzot 

sekmīgu 

programmas apguvi) 

Biznesa uzsākšana 

komercdarbībā   

20P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2809 19.06.2020 8 5  

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Finanšu datu analīze un 

pārskatu sagatavošana 

MS Excel programmā 

(bez priekšzināšanām 

grāmatvedībā) 

20P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4473 14.04.2021 44 43 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Finanšu datu analīze un 

pārskatu sagatavošana 

MS Excel programmā (ar 

priekšzināšanām 

grāmatvedībā) 

30P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4597 20.04.2021 48 39 (noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

3 (noslēdzot 

2021./2022.māc.g.) 

Digitālie rīki projektu 

vadībā ar Agile, Scrum, 

Lean, Kanban u.c. 

30P483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4653 23.04.2021 43 32 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

5 (noslēdzot 

2021./2022.māc.g.) 

3D modelēšana ar 

SketchUp 

30P483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4621 21.04.2021 108 106 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 



Digitālais mārketings un 

digitālās sabiedriskās 

attiecības 

20P483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4638 22.04.2021 50 49 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Datorgrafika un dizains 

(GIMP, Inkscape) 

20P483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4611 21.04.2021 42 36 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

 

2 (noslēdzot 

2021./2022.māc.g.) 

 

Elektronisko dokumentu 

izstrāde un pārvaldība 

20P 346 01 3 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4463 14.04.2021 27 26 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Attālināta biroja darba 

organizēšana un vadīšana 

20P346013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4462 14.04.2021 19 19 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Praktiskā grāmatvedība 

(bez priekšzināšanām) 

20P 344 01 3 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2705 16.06.2020 20 20 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Praktiskā finanšu 

grāmatvedība (ar 

priekšzināšanām 

grāmatvedībā) 

30P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2704 16.06.2020 26 25 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Grāmatvedības pamati 

sistēmā "Jumis" 

20P344013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4534 16.04.2021 29 27 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Mazā biznesa 

organizēšana 

30P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_1065 13.03.2019 10 7 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Darbs tirdzniecības un 

ražošanas uzņēmumu 

noliktavās 

20P840011 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

Pk-16901 13.06.2018 1 1 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Digitālās prasmes 

iesācējiem 

20T 483 01 3 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2826 25.06.2020 2 2 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Digitālās prasmes 

(personām ar 

priekšzināšanām) 

20T 483 01 3 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2825 25.06.2020 1 1 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Digitālās prasmes 

klātienes un attālināto 

mācību nodrošināšanai 

30T 483 01 3 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4601 20.04.2021 17 17 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Jaunākās prezentāciju 

sagatavošanas metodes 

20T483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4617 21.04.2021 31 30 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Digitālais mārketings un 

digitālās sabiedriskās 

attiecības konkurētspējas 

paaugstināšanai 

20P341021 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_4552 16.04.2021 16 15 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Projektu vadība 20P 345 20 1 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_1131 10.04.2019 15 15 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Datu analīze un pārskatu 

sagatavošana 

30P483013 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_2827 25.06.2020 5 5 

 



(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

Angļu valoda 

konkurētspējas 

paaugstināšanai darba 

tirgū (C1 līmenis) 

30P227001 Tirgoņu iela 25, 

Liepāja, LV3401 

P_1108 04.04.2019 19 17 

(noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi) 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā) – neviens no izglītojamajiem nav 

pārtraucis mācības dzīvesvietas maiņas dēļ. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) – 

neviens no izglītojamajiem nav pārtraucis mācības, lai pārietu uz citu 

mācību iestādi 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas 

iemesls) – 42 dalībnieki mācības pārtraukuši personisku iemeslu dēļ, 

piemēram, nespēja mācības apvienot ar darbu (darba režīma maiņa), ar 

pienākumiem ģimenē, veselības stāvokļa u.tml. iemeslu dēļ. Viens 

izglītojamais miris mācību laikā. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

(līdz 31.05.2022.) 

-  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

- Nepieciešamības gadījumā ir 

iespēja konsultēties ar 

psiholoģijas jomas 

pedagogiem vai skolas 

direktori Ingu Sprici 

(komunikācijas zinātnes 

doktori). 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

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. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr. 1 

IT jomas mācību 

programmu 

kvalitatīva 

īstenošana 

a) kvalitatīvi  

Akreditēt neklātienes tālākizglītības 

programmu “Datorsistēmas, datubāzes 

un datortīkli” (datorsistēmu tehniķis) 

Sasniegts. 

Programma akreditēta uz 

maksimālo laiku. 

 

b) kvantitatīvi 

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. 

Daļēji sasniegts. 

No 8 interesentiem 5 

uzsāka mācības, pabeidza 

2. Nepabeigšanas iemesli 

– izvēlētā programma 

neatbilda izglītojamo 

interesēm un spējām. 

Nr. 2 

Tālākizglītības un 

profesionālās 

pilnveides 

programmu 

kvalitatīva 

īstenošana VIAA 

projekta 

nodarbinātajiem 

ietvaros 

a) kvalitatīvi  

Akreditēt neklātienes tālākizglītības 

programmu «Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi» (sekretārs) uz 

maksimālo termiņu 

Sasniegts. 

Programma akreditēta uz 

maksimālo laiku. 

b) kvantitatīvi  

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. 

 

Sasniegts. 

Vairāk nekā 60% 

interesentu noslēguši 

mācību līgumus. 

Visi izglītojamie mācības 

sekmīgi pabeiguši. 

 

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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr. 1  

Profesionālās 

tālākizglītības 

programmas 

“Komerczinības” 

kvalitatīva 

īstenošana 

a) kvalitatīvi 

Nodrošināt mācības tādā līmenī, lai 

80% izglītojamo kvalifikācijas 

eksāmena vērtējums nav zemāks par 8 

ballēm. 

Akreditēt programmu uz maksimālo 

laiku. 

 

 



b) kvantitatīvi 

Uzsākt mācības VIAA projekta 8. 

kārtā un nodrošināt tādu kvalitātes un 

apmierinātības līmeni, ka vismaz 80% 

izglītojamo mācības sekmīgi pabeidz. 

 

Nr. 2  

Neformālās 

tālākizglītības 

programmas 

“Latviešu valoda” 

īstenošana 

a) kvalitatīvi 

Nodrošināt latviešu valodas mācības 

Ukrainas bēgļiem un Latvijas 

krievvalodīgajiem iedzīvotājiem 

profesionālu pedagogu vadībā. 

 

b) kvantitatīvi  

Nodrošināt tādu kvalitātes un 

apmierinātības līmeni, ka vismaz 60% 

izglītojamo mācības sekmīgi pabeidz. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības programmas pedagogi pārzina 

izglītības programmas mācību satura apguves 

mērķus. 

Veicināt pedagogu ciešāku savstarpējo 

sadarbību. 

Izglītības iestāde regulāri apkopo un analizē 

informāciju un datus, kas norāda uz 

izglītojamo mācību rezultātu dinamiku, 

mērķtiecīgi nosakot turpmākos nepieciešamos 

uzlabojumus. 

 

Izglītības iestāde aicina sniegt atgriezenisko 

saiti, izvērtē iegūto informāciju un 

nepieciešamības gadījumā pilnveido savu 

darbību atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai 

saitei. 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina vienlīdzīgu un 

iekļaujošu mācību vidi. Izglītības iestādē tiek 

izprasta, atbalstīta un novērtēta sociālā, 

ekonomiskā, etniskā un cita veida dažādība. 

Ņemot vērā lielo skaitu krieviski runājošo 

klientu (bēgļi no Ukrainas) pieaugumu, 

nodrošināt darbinieku krievu valodas pilnveidi. 

Izglītības iestādē tiek nodrošināta cieņpilna 

komunikācija un attieksme pret ikvienu. 

 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes piedāvājuma atbilstība 

mainīgajām sabiedrības vajadzībām. 

 

Sadarbības līgumi par telpu nomu, kas 

vajadzības gadījumā nodrošina iespēju īstenot 

mācības arī lielākām grupām vai 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Tiklīdz finansiālais stāvoklis atļauj, iegādāties 

pašiem savas telpas. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde, iesaistoties pedagogiem, 

izglītojamiem, ir izstrādājusi iekšējās kārtības 

un drošības noteikumus, un tie tiek ievēroti. 

 

Izglītības iestādes darbībā iesaistītie veido 

pozitīvas, cieņpilnas un taisnīgas savstarpējās 

attiecības. 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina atbilstošu un 

mūsdienīgu infrastruktūru un resursus 

izglītības programmu īstenošanai. Ir viss 

nepieciešamais. 

Jāseko līdzi jaunākiem tehnoloģiskiem 

risinājumiem un iespēju robežās jārod pieeja 

to izmantošanai mācību procesā. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

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 6. un 7. kārtas ietvaros ir nodrošinātas mācības 3 profesionālās tālākizglītības 

un 21 profesionālās pilnveides programmā.  

4.2. 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. 

Nodrošinātas vadības personāla mācības šādos moduļos: Datu analīze un vizualizācija, 

Tiešsaistes rīki prezentāciju un vizuālo materiālu veidošanai: SWAY.COM, 

CANVA.COM, Digitalizācijas pratības pilnveidošana, Efektīva komunikācija 

komandas vadīšanas procesā un līderība, Dizaina domāšana un digitālās prasmes. 

 

 

 

 



5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Valsts izglītības attīstības aģentūra 

5.2. Nodarbinātības valsts aģentūra 

5.3. Sociālās integrācijas fonds 

 

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

5.1. Prioritātes: 

 Izglītojamo profesionālā izaugsme  

Veidot izpratni par izvēlētās profesijas mērķiem un uzdevumiem, 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. 

Organizēt mācību ekskursijas uz attiecīgās jomas uzņēmumiem. 

 Piederības sajūtas Latvijai stiprināšana 

Veidot pozitīvu attieksmi pret Latvijas valsti, tās valsts valodu, kultūru utt. 

5.2. Noteiktās prioritātes tiek īstenotas – 2021./2022. mācību gadā izglītības iestāde 

tālākizglītības programmu izglītojamajiem ir nodrošinājusi vairākas mācību 

ekskursijas. Izglītojamie pārzina izvēlētās profesijas mērķus un uzdevumus, ir 

skaidrība par nepieciešamās zināšanām un prasmēm. 

Izglītības iestāde papildus ikdienas darbam ir iesaistījusies arī latviešu valodas 

nodarbību nodrošināšanai Ukrainas bēgļiem (sākotnēji bez maksas) un nometņu 

Ukrainas bērniem īstenošanā, tādejādi veicinot Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos 

Latvijā, latviešu valodas apguvi un kultūras iepazīšanu. 

 

6. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādi ir beiguši 15 profesionālās tālākizglītības 

programmu izglītojamais. Valsts pārbaudes darbu rezultāti norāda, ka iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences lielākā daļa absolventu ir apguvuši ļoti labā vai 

labā līmenī. 11 absolvents kvalifikācijas eksāmenā ir ieguvuši 8-10 balles, 21 

absolvents – 6-7 balles. Zemāki vērtējumi nav iegūti. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

6.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācībās lielākoties ir augsti (8-10 balles). Tas 

skaidrojams ar izglītojamo motivāciju iegūt konkrētas zinā 

 

 

7. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

21 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

7 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

16 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

Ap 500 EUR 

 

 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši profesionālās pilnveides 

apliecību) profesionālās izglītības 

programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Mācības uzsākuši 581 izglītojamie, 

pabeiguši – 537. 

KOMENTĀRS: 

34 atskaitīti dažādu iemeslu dēļ 

10 turpina mācības 2022./ 2023. māc. g. 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Mācības uzsākuši 59 izglītojamie, 

pabeiguši – 15. 

KOMENTĀRS: 

9 atskaitīti dažādu iemeslu dēļ  

35 turpina mācības 2022./ 2023. māc. g. 

 

 

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. Nodrošinātas individuālas 

konsultācijas izglītojamajiem, kuriem 

tas ir nepieciešams gan klātienē 

(ievērojot visus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus), gan attālināti. 

2. Attālināto mācību procesa 

nodrošināšanai, nepieciešamības 

gadījumā, izglītojamie tiek 

nodrošināti ar nepieciešamo tehniku.   

3. Izglītojamajiem, kuriem tas ir 

nepieciešams, tiek nodrošināta prakse. 

4. Vismaz 80% nodarbībām ir 

nodrošināti video ieraksti, kas ļauj 

nodarbību noskatīties atkārtoti vai arī 

reizēs, kad nav bijis iespējas 

nodarbībās piedalīties. 

5. Izglītojamajiem tiek piešķirta atlaide 

dalībai nākamajos kursos, 

programmā, seminārā u.c. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


