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Pašnovērtējuma ziņojums 

 

22.01.2021   

(datums)   

1. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi. 

2. Prasības kursa apguvei. 

3. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos kritērijos un 

iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

Armands Kalniņš     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Valdes locekle 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Rudīte Krūgaļauža     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

                                                                    22.01.2021 

(datums) 

Z.v. 
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Programmas kods:    20P 345 201 

Programmas īstenošanas ilgums:  160 stundas 

Prasības uzsākot apmācību:  Pamatizglītība   

Programmas īstenošanas vieta:  Barona iela 130/2, Rīga  vai tiešsaistes platforma 

ZOOM 

Programmas īstenošanas veids:  klātiene 

Izglītības dokuments,  

kas apliecina profesionālās  

izglītības programmas apguvi:  Profesionālās pilnveides apliecība 
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1. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi. 

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un 

prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu 

projekta realizēšanā. 

 

Vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

Izglītības procesā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

• strādāt komandā; 

• novērtēt savas spējas; 

• atrast un izvēlēties darbībai nepieciešamo informāciju; 

• veikt organizatoriskus procesus; 

• pamatot savu viedokli. 

 

Profesionālās pilnveides programmas specifiskie mērķi: 

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

• pielietot praksē menedžmenta funkcijas - plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, 

kontroli; 

• vadīt lēmumu pieņemšanas procesu; 

• izstrādāt projektu; 

• vadīt projektu; 

• prezentēt savu projektu. 

 

2. Prasības kursa apguvei.  

Programma ir apgūta, ja izglītojamais visos mācību priekšmetu programmā noteiktajos 

pārbaudes darbos un noslēguma darbā saņēmis vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm –  

„viduvēji”, ieskaitē – ieskaitīts. Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši 

nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, visos izglītības programmas mācību 

priekšmetos, kārto noslēguma pārbaudījumu (sagatavojot un prezenentējot savu izstrādāto 

projektu) un ieguvuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par 5 ballēm – „viduvēji”, saņem 

profesionālās pilnveides apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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3. Izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējums visu jomu atbilstošajos 

kritērijos un iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Nr.

p.k. 

Joma, kritēriji Kritērija apraksts 

1. 1. Mācību saturs  

1.1. Iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

 

Izglītības iestāde profesionālās pilnveides izglītības programmu 

„Projektu vadība (bez priekšzināšanām)” īsteno atbilstoši 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētai izglītības 

programmai, Licences Nr. P-12022, izsniegta 08.07.2015. 

 

 

Programmas aktualizācijā tiek iesaistīti pedagogi. Programma 

aktualizēta 2020. gadā. metodiskās sanāksmē Nr. 01-11-

02/ABC/21/2. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

2.  Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1. Mācīšanas 

kvalitāte 

Apmācību procesā tiek piesaistīti augsti kvalificēti un atzinīgi 

novērtēti pasniedzēji.  

Nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšana tiek regulāri 

uzraudzīta, tie tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un atbilstoši 

vielas sadales tematiskajam plānam. Sākoties ārkārtas situācijai 

Latvijā, tika pieņemts lēmums, žurnālus veidot Google 

izklājlapās (tiešsaistē), lai tos varētu pasniedzēji aizpildīt 

elektroniski. Kā arī mācību plānā paredzētās nodarbības tiek 

realizētas atbilstoši stundu sarakstam. 

Visi izglītojamie, atbilstoši prasībām, uzsākot mācības, tiek 

reģistrēti izglītojamo uzskaites grāmatā. Attiecīgi beidzot 

mācības, tiek reģistrētas izsniegtās profesionālās pilnveides 

izglītības apliecības. 

Atbilstoši izglītības programmai, teorētiskie jautājumi 

sabalansēti ar praktiskajām apmācībām. Tas nodrošina 

teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās mācībās.  

Mācību procesā pasniedzēji izmanto dažādas apmācību formas - 

lekcijas,  individuālo darbu, komandas (grupu) darbu, ir 

devušies gan grupās, gan individuāli mācību ekskursijās 

(konsultācijās) uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, 

Lauku konsultāciju centrs  uz Eiropas Savienības Māju, kā arī 

izmanto atbilstošus izdales mācību materiālus, vairāk digitālos 

kā arī nodarbībās, tiek izmantoti datori, projektors, internets.  

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

 2.2. Mācīšanās Izglītojamie tiek informēti par mācību darbam izvirzītajiem 

mērķiem un izglītības programmā sasniedzamo rezultātu.  

http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
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kvalitāte  Tiek veikta regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu 

uzskaite, kavējumus fiksējot grupas mācību nodarbību uzskaites 

žurnālā vai e-žurnālā. Mācību procesā izglītojamajam ir iespēja 

izmantot visus izglītības iestādē pieejamos mācību līdzekļus, 

materiālus un tehniku. 

Visiem “Projektu vadības” audzēkņiem ir pieeja digitāliem 

mācību līdzekļiem, kas pieejami Google diskā, katram tiek 

aizsūtīta saite. Pakapēniski vairāki apmācību kursi būs piejami 

izglītības iestādes digitālajā mācību platformā – 

https://evide.sunstaracademy.lv. Pēc mācībām apmācāmajiem ir 

jāaizpilda tiešsaistes “Kursa novērtējuma” forma - 

https://forms.gle/BAamqkwroXmjoyKw9, lai varētu izanalīzēt 

un uzlabot mācību procesu un tā kvalitāti.   

Sākoties ārkārtas stāvoklim Latvijā, tika izstrādāti arī jauni 

normatīvie akti par kārtības, uzvedības noteikumiem, tiešsaistes 

platformā ZOOM. 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

 2.3. Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta un tiek 

korekti pielietota. Izglītības iestādē izstrādāti pedagogiem un 

izglītojamajiem saprotami iekšējie normatīvie dokumenti, kuros 

ietverti izglītojamo zināšanu vērtēšanas kritēriji ikdienas 

vērtējumos, pārbaudes darbos un eksāmenos. 

Izglītojamo  zināšanu līmeni pasniedzēji novērtēs gan visā 

apmācību laikā, izmantojot kontroldarbus, testus, praktiskos 

darbus, kā arī katra mācību priekšmeta noslēguma 

pārbaudījumā, atbilstoši mācību plānam un mācību vielas 

tematiskajam sadalījumam. Ir noteikta katra izglītības 

programmas priekšmeta vērtēšanas kārtība, piemēram, Par 

zināšanu vērtēšanas kārtību profesionālās pilnveides programmā 

„Projektu vadība (bez priekšzināšanām)“, kurā atrunāts par 

starpiekskaitēm uz i/ni un gala vērtējumu Projekta aizstāvēšanā. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Laikā no 2015.-2020. gadam PP programmā “Projektu vadība 

(bez priekšzināšanām)” ir izmācījušies un ieguvuši PP apliecību 

311 no 319 izglītojamie, pārsvarā sadarbībā ar NVA.  

Vidējais noslēguma vērtējums šajā laika posmā ir 8.6 balles. 

Kursa beigās tiek izstrādāti interesanti, daudzološi un reāli 

projekti, no kuriem daži tiek arī realizēti. Daudzi nāk jau ar 

iesāktiem projektiem, tik kursa aikā grib novest tos līdz galam ar 

mūsu pasniedzēju palīdzību. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

https://evide.sunstaracademy.lv/
https://forms.gle/BAamqkwroXmjoyKw9
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
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Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

4.  Atbalsts 

izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais 

atbalsts un 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

 4.2. Izglītojamo 

drošības garantēšana 

(drošība un darba 

aizsardzība) 

Visi izglītojamie, uzsākot mācības, tiek iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām. Iepazīšanos ar 

minētajiem dokumentiem izglītojamie apliecina ar savu parakstu 

grupu mācību uzskaites žurnālā, vai arī uz atsevišķi izdrukātas 

parakstu lapas, ja tiek lietots e-žurnāls. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

 4.5. Atbalsts mācību 

darba diferenciācijai 

Tiek pievērsta uzmanība izglītojamo iepriekšējam zināšanu 

līmenim un izglītojamo spējai apgūt mācību vielu.  Izglītības 

iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuriem mācību vielas 

apguve sagādā grūtības. Izglītības programmas ietvaros, tiek 

izvērtētas un izmantotas piemērotākās mācību metodes. Mācību 

procesā tiek pielietota diferencēta pieeja. Individuālās 

konsultācijas visbiežāk tiek organizētas attālināti, izmantojot e-

pastus, whattapp. Pārsvarā visām mācību grupām tiek izveidotas 

savas Whattapp grupas, lai varētu dalīties idejās, viedokļiem, 

konsultēties ar pasniedzēju, būtībā mācību process ir 

nepārtraukts līdz apmācību beigām, kā arī nereti pasniedzēji tiek 

uzrunāti arī vēlāk, ja vajadzīgs kāds padoms. 

 
Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

 4.6. Atbalsts 

izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

Apmācību grupā nav izglītojamie ar īpašām vajadzībām. 

Izglītības iestādei ir rīcības plāns mācību procesa pieejamībai, ja 

izglītības programmas apguvei pieteiktos izglītojamais ar 

īpašām vajadzībām.  

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07)  
Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

5.  Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

 

Ar izglītojamiem tiek veidota abpusēja sadarbība.  

 

Izglītības iestādē ir sistematizētas un aprakstītas rīcības mācību 

procesa nodrošināšanai. Katram ir skaidri zināmi savi pienākumi 

un atbildība. 

 

https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
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Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

 5.2. Fiziskā vide Izglītības iestāde ir būtiski uzlabojusi mācību telpu 

funkcionalitāti, tās ir gaišas,  tīras un plašākas kā iepriekš. 

Pozitīvus atzinumus sniegusi Veselības inspekcija un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests.  

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

6.  Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi  

 

Atbilstoši izglītojamo skaitam, tiek izvēlēta konkrēta mācību 

klase.  

Izglītības programmas apguvei tiek nodrošināti apmācību 

materiāli un datori, kā arī tiek izmantots projektors. Pasniedzēju 

izstrādātie materiāli tiek apkopoti un glabāti ar mērķi, lai tos 

mācību procesā var izmantot visi izglītojamie. Izglītības iestādē 

ir pieejama izglītības programmai attiecināmā mācību literatūra. 

Materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu izmantošana tiek plānota 

un nodrošināta atbilstoši mācību procesam. 

Kad stājās spēkā Covid-19 epidemioloģiskie ierobežojumi, 

nekavējoties tika pārkārtotas telpas, lai viss atbilstu prasībām un 

drošībai. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

 6.2. Personālresursi Katrai apmācāmo grupai tiek noteikts atbildīgais izglītības 

iestādes darbinieks (Projektu vadītājs), kas koordinē mācību 

procesu. Notiek regulāra komunikācija ar pasniedzējiem, 

izglītojamiem un atbildīgo darbinieku.  

Pedagogu izvēle notiek atbilstoši izglītības programmai un 

normatīvo aktu prasībām pedagogu profesionālajai 

kvalifikācijai, kā arī dzivesvietai, ja nodarbības notiek klātienē. 

Vairāki pedagogi nesen ir apguvuši profesionālo pilnveidi 

pedagoģijā, kā arī regulāri apmeklē dažādus seminārus 

kvalifikācijas paaugstināšanai.  

Izglītības iestādē ir pedagogu reģistrs, mūsu sistēmā MEEMO 

(https://academy.meemo.tech/) un arī VIIS sistēmā, katram 

pedagogam tiek uzturēta personas lieta. Tiek uzkrāta informācija 

par pedagoga darba kvalitāti un izglītojamo vērtējumu. Tādējādi 

iespējams izvēlēties mācību procesam kvalificētākos pedagogus.  

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 

http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
https://academy.meemo.tech/
http://www.sunstaracademy.lv/
https://sunstaracademy.lv/pdfs/Pasnovertejuma_zinojums_2020_09_07.pdf
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Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x 

Ļoti labi      

□ 
 

7. Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

Katra gada beigās visiem pedagogiem tiek izsūtīta tiešsaistes 

forma  (https://forms.gle/JvtwMqu5hwzbnmsJ6), kurā ir 

jāizvērtē savs darbs un sadarbība ar izglītības iestādi.  Tas tiek 

apkopots un izanalizēts un ņemts vērā, lai varētu uzlabot 

kvalitāti. 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

 7.2. Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

□ 

Ļoti labi      

x 
 

 7.3.Iestādes sadarbība 

ar citām institūcijām 

 

Izglītības programmas īstenošanas ietvaros, izglītības iestādei ir 

sadarbība ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru,  Eiropas 

Savienības māju, LATBAN. 

 

Vairāk skatīt iestādes mājas lapā – www.sunstaracademy.lv 

Pašnovērtējuma ziņojums (2020.09.07) 
 

Vērtējuma 

līmenis:  

Nepietiekami   

□ 

Pietiekami     

□ 

Labi           

x  

Ļoti labi      

□ 
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