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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 

 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

20T582011  P-14306 25.07.2016  0 0 

Enerģētika un 

elektrotehnika 

30T582011  P-14308 25.07.2016  0 0 

Komerczinības 30T341021  P-14295 25.07.2016  12 0 

Datorsistēmas 30T481011  P-14962 08.12.2016  0 0 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

20T582031  P-14315 25.07.2016   0 0 

Socialā aprūpe 20T764011  P_1459 19.07.2019   12 11 

 

Metālapstrāde 20T521011 Raiņa iela 25, 

Ludza, Ludzas 

novads LV-5701 

P-15465 13.05.2017  42 

 

42 

 

Būvdarbi 20T582011  P-14232 13.07.2016  0 0 

Metālapstrāde 30T521011  P-14299 25.07.2016  0 0 

Būvdarbi 30T582021  P-14314 25.07.2016  0 0 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

30T811031  P-14953 01.12.2016  0 0 

Sociālās aprūpes 

darba pamati 

20P762031  P-14334 25.07.2016   0 0 



Sociālā aprūpe 20T764011 Kooperatīva 

iela6, Preiļi, 

Preiļu novads 

LV-5301 

Raiņa iela 25, 

Ludza, Ludzas 

novads LV-

5701 

P_6028 27.04.2022. 22 0 

 

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. Izglītojamie ir uzsākuši darba attiecības un nevar savienot 

darbu ar mācībām; 

1.2.2. Kavējumi sakarā ar veselības stāvokli. 

 

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.) 

nav ---- 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

nav Pedagoģisko, sociālo vai 

psiholoģisko atbalstu sniedz 

administrācija vai pedagogi. 

Ir izveidota ilgstoša 

sadarbība ar  psihologu, kurš 

sniedz atbalstu pedagogiem 

un izglītojamajiem. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – veidot harmonisku personību, spējīgu darboties 

izvēlētajā profesijā, palīdzēt atklāt un izmantot cilvēciskās vērtības, prast 

sadarboties  ar līdzcilvēkiem. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – uz mūžizglītību vērsts 

izglītojamais. 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, 

atbildība.  

2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
1. Nodrošināt elastīgu profesionālās izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam.  



2. Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus, veikt pārkvalifikāciju, 

profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu konkurētspējas 

nodrošināšanai pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos.  

 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Nr.1 a) 2022. gadā tika licencēta 

programma Sociālā aprūpe (640 

stundas) 

Sasniegts, programma licencēta --

---- 

Nr.2 a) Profesionālo kvalifikāciju 

mācību gada laikā ieguva 53 

izglītojamie 

sasniegts 

 b) darba devēji prakses laikā 

pozitīvi atsaucās par izglītojamo 

apgūtajām prasmēm. 

sasniegts 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 
1. Nodrošināt elastīgu profesionālās izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam.  

2. Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas attieksmes veidošanos izglītojamiem pašiem 

pret sevi, apkārtējo vidi, Latvijas valsti. 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Nr.1 a) turpināt aktualizēt un veidot 

izglītības programmas atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam. 

Sasniegts. Darbs pie programmu 

aktualizēšanas notiek 

nepārtraukti. 

Nr.2 a) regulāri analizēt izglītojamo 

mācību rezultātu dinamiku, 

tādējādi veicinot pozitīvu 

attieksmi pret mācību darbu. 

Sasniegts. Ir apkopoti un 

izanalizēti mācību rezultāti. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības programmai ir izvirzīti izglītības 

kvalitātes mērķi mācību satura apguvei. Mērķi ir 

konkrēti un izmērāmi. Tie nosaka, kādi 

izglītojamo mācību rezultāti (zināšanas, prasmes, 

kompetences) tiek sagaidīti izglītības 

programmas noslēgumā un kā tie tiks izvērtēti. 

Izglītības programmas pedagogi pārzina 

izglītības programmas mācību satura apguves 

Veicināt pedagogu izpratni par izglītības 

programmas mācību satura apguves mērķiem.  



mērķus. 

Izglītības iestāde regulāri apkopo un analizē 

informāciju un datus, kas norāda uz izglītojamo 

mācību rezultātu dinamiku, mērķtiecīgi nosakot 

turpmākos nepieciešamos uzlabojumus. Izglītības 

iestādē ir pieejami dati un to analīze par katra 

izglītojamā mācību rezultātu dinamiku. 

Izglītojamie proaktīvi iesaistās mācību procesā, 

pilnveido savas mācīšanās prasmes, uzņemas 

līdzatbildību par mācību rezultātiem. 

Veicināt izglītojamo iesaisti mācību procesā, 

tādējādi radot izglītojamajos līdzatbildību par 

mācību rezultātiem. 
Turpināt regulāri analizēt mācību rezultātu 

dinamiku. 

 

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē (piemēram, administrācijai, 

pedagogiem, atbalsta personālam, dibinātājam) ir 

vienota izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu. 

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu un 

sistēmisku darbību vienotas izpratnes veidošanai 

par vienlīdzības un iekļaujošas izglītības 

jautājumiem. Izglītības iestādes iegūtā 

informācija un dati apliecina, ka izglītības iestādē 

nav sastopama diskriminācija, ksenofobija vai 

cita veida neiecietība. 

Izglītības iestāde nodrošina vienlīdzīgu un 

iekļaujošu mācību vidi, kas izglītojamiem veicina 

gūt labākus mācīšanās rezultātus un augstākus 

sasniegumus. Izglītības iestādē tiek izprasta, 

atbalstīta un novērtēta sociālā, ekonomiskā, 

etniskā un cita veida dažādība.  

Vismaz 90% izglītojamo un izglītības iestādes 

darbinieku intervijās un aptaujās norāda, ka 

izglītības iestādē diskriminācija, ksenofobija vai 

cita veida neiecietība notiek reti vai nekad. 

Aptauju un interviju dati norāda, ka vismaz 90% 

izglītojamo un iestādes darbinieku tiek 

piedāvātas vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 

izglītības iestādes mācību procesos un aktivitātēs. 

Aptauju un interviju dati norāda, ka vismaz 90% 

izglītojamo, iestādes darbinieku jūtas iesaistīti 

lēmumu pieņemšanā, kā arī izjūt cieņpilnu un 

taisnīgu attieksmi komunikācijā. 

Turpināt iesaistīt pedagoģisko personālu lēmumu  

pieņemšanā, tādējādi veicinot piederības un 

vienlīdzības sajūtu. 
Iesaistīt izglītojamos izglītības iestādes mācību 

procesos, tādējādi radot labvēlīgu, draudzīgu 

apkārtējo vidi. 
 

Izglītības iestāde nodrošina katra izglītojamā 

izaugsmi neatkarīgi no sociālekonomiskajiem 

apstākļiem u.c. aspektiem. Izglītības iestādē ir 

Turpināt uzkrāt datus par izglītojamā mācību 

dinamiku, neatkarīgi no dzimuma, dzīvesvietas, 

ienākumu līmeņa u.c. parametriem. 



mērķtiecīgi izveidota sistēma, kura nodrošina, ka 

izglītojamā sasniegumi, mācību rezultāti un 

izaugsme nav atkarīgi no tā, kāds ir viņa 

dzimums, dzīvesvieta, ienākumu līmenis ģimenē, 

etniskā piederība, dzimtā valoda, tas, vai viņam ir 

imigranta statuss u.tml.. Izglītības iestādē tiek 

uzkrāti dati un informācija, lai veiktu 

nepieciešamo izvērtējumu. Dati ir pilnīgi, un tie 

apliecina katra izglītojamā izaugsmi. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām 

(piemēram, administrācijai, pedagogiem, 

izglītojamiem, dibinātājam) ir saskaņota un 

vienota izpratne par iespējamajiem faktoriem, 

kuri ietekmē izglītības pieejamību. 

Turpināt veidot mūsdienīgas un atbilstošas 

izglītības programmas, kuras atbilst sabiedrības 

mainīgajām prasībām. 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekamu vides 

pieejamību un izglītības programmas pielāgošanu 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām klātienē 

un/vai attālināti.  

Turpināt pilnveidot mūsdienīgas vides 

pieejamību izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām gan klātienē, gan attālināti.   

 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestāde ir izstrādājusi iekšējās kārtības 

un drošības noteikumus, ar tiem ir iepazinušās 

visas mērķgrupas (piemēram, pedagogi, 

izglītojamie), tās izprot noteikumu nozīmi, tos 

ievēro. Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā 

rīkoties ārkārtas gadījumos, to zina gan 

darbinieki, gan izglītojamie. 

Regulāri aktualizēt iekšējās kārtības un drošības 

noteikumus, iepazīstināt ar tiem jaunos 

pedagogus un izglītojamos. Iepazīstināt ar rīcības 

plānu ārkārtas gadījumos pedagogus un 

izglītojamos. 

Izglītības iestādes vadībai ir dati un pierādījumi 

(piemēram, veiktās aptaujas), ka visi izglītojamie 

un izglītības iestādes darbinieki izglītības 

programmas īstenotajās ēkās un to teritorijā jūtas 

fiziski droši. Izglītības iestādes darbinieki analizē 

iegūto un apkopoto informāciju un plāno 

turpmākos rīcības soļus, lai veicinātu izglītības 

iestādē un tās teritorijā fiziski drošu vidi un 

nodrošinātu ikviena veselībai un dzīvībai drošus 

apstākļus. 

Turpmāk veikt aptaujas un analizēt informāciju, 

lai veicinātu izglītības iestādē drošu vidi. 

Izglītības iestādē ir saskaņota un vienota visu 

pušu (piemēram, izglītojamo, pedagogu, 

darbinieku u.tml.) izpratne par faktoriem, kuri 

ietekmē emocionālo drošību (piemēram, 

mobings, ņirgāšanās, bosings, apcelšana u.tml.), 

tai skaitā arī attiecībā uz digitālo vidi. Izglītības 

iestādes darbībā iesaistītie veido pozitīvas, 

cieņpilnas un taisnīgas savstarpējās attiecības. 

Turpināt regulāri aptaujāt gan pedagogus, gan 

izglītojamos par emocionālo drošību, tai skaitā 

arī digitālajā vidē. 



Izglītības iestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi 

gadā iegūst nepieciešamo informāciju un datus, 

kuri liecina, ka vismaz 90% izglītojamo un 

darbinieku izglītības iestādē jūtas emocionāli 

droši. Izglītības iestāde pārrauga, izvērtē esošo 

kārtību, pielāgo to, lai veicinātu turpmāku 

emocionālo drošību ne tikai izglītības iestādē, bet 

arī digitālajā vidē. Izglītības iestādei ir skaidrs, 

kā, kam un cik bieži veicama pārraudzība, tai 

skaitā arī attiecībā uz digitālo vidi. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, lai īstenotu 

izglītības programmu. Vismaz reizi gadā 

izglītības iestādes vadība izvērtē resursu 

nodrošinājumu (resursu skaitu, darba kārtību un 

atbilstību mūsdienu vajadzībām).  

Turpināt nodrošināt izglītības iestādi ar 

mūsdienīgiem materiāltehniskajiem 

resursiem. 

Izglītības iestādē ir kvalitatīvs un darbam 

nepieciešamais IKT infrastruktūras un 

tehnoloģiju nodrošinājums. Izglītības iestādē 

procesu uzlabošanai tiek lietotas digitālās 

sistēmas elektroniskajai saziņai, dokumentu un 

materiālu glabāšanai, sabiedrības informēšanai 

u.tml.. Izglītības iestāde rūpējas par digitālo datu 

drošību un privātumu atbilstoši normatīvajiem 

regulējumiem.  

Mājas lapas aktualizēšana. 

Izglītības iestādē tiek monitorēts un izvērtēts 

būtiskāko (vērtīgāko) resursu izmantošanas 

biežums. To pieejamība un resursi tiek pārdalīti 

(piemēram, no vienas telpas uz citu, no viena 

pedagoga citam), lai nodrošinātu, ka tie tiek 

efektīvi izmantoti.  

Izglītības iestādē pieejamie resursi un iekārtas 

tiek prasmīgi izmantotas, lai veidotu motivējošu 

mācību vidi un lai sniegtu nepieciešamo atbalstu 

un vajadzīgos izaicinājumus katram 

izglītojamam. Gan izglītības iestādes vadība, gan 

pedagogi iedrošina izglītojamos patstāvīgi un 

atbildīgi lietot izglītības iestādē pieejamos 

resursus un iekārtas gan mācību nodarbību laikā, 

gan ārpus tām. 

Turpināt lietderīgi izmantot izglītības iestādē 

pieejamās iekārtas mācību darbam. 

Izglītības iestādes telpu izmērs un funkcionalitāte 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Mācību 

procesā tiek nodrošināta atbilstoša gaisa 

kvalitāte, apgaismojums, temperatūra, tiek 

novērsti trokšņi u.c. mācību procesu kavējoši 

faktori. Katrs izglītības iestādes darbinieks un 

Mācību telpās nodarbību laikā nodrošināt 

pietiekamu vēdināšanu (piespiedu 

ventilācijas darbošanās) 



izglītojamais var justies droši.  Telpās var ērti 

pārvietoties, tajās ir pietiekami plašas ejas, 

pārvietošanos neapgrūtina vadi, kabeļi un citi 

objekti. Izglītības iestādes telpas ir tīras un 

drošas. Mācību telpas personālam un 

izglītojamiem rada vēlmi nākt uz izglītības 

iestādi, uzturēties un mācīties tajā.  

 

 

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

mācību gadā 

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros organizētās 

apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Šī projekta ietvaros apmācības   53 

izglītojamie apguva profesionālās tālākizglītības programmas.  
 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 
5.1.    Iestādes dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĀCĪBU CENTRS AUSTRUMI”, 

ar kuru ir visciešākā sadarbība mācību procesa organizēšanā un profesionālo izglītības 

programmu īstenošanā iestādē. 

5.2. Iestāde savus uzdevumus īsteno ciešā sadarbībā ar:  

6. Rēzeknes pilsētas un novada domi  

7. Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības iestādēm  

8. Rēzeknes pilsētas un novada Izglītības pārvaldi  

9. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju 

10. Nodarbinātības Valsts aģentūru  

11. Valsts izglītības satura centru  

12. Rēzeknes biznesa inkubatoru 

13. Biedrība „Rēzeknes uzņēmēju biedrība” u.c. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1.  Prioritātes (cilvēkcentrētas, domājot par izglītojamā personību) 
6.1.1 Veidot pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi.  

6.1.2. Veicināt izglītojamo vēlmi pilnveidot savas zināšanas visa mūža garumā.  

6.2. Iestādes kolektīvā valda labvēlīgs mikroklimats, draudzīgas savstarpējās attiecības, 

savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Kolektīva darbs balstās uz atbildības, uzticības, 

godprātības un taisnīguma principiem. Kopības apziņu veicina gan kopīgi veiktas darbs, 

gan arī iestādes tradīcijas un pasākumi.  

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde 

(galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
Mācību centrs Austrumi piedalās Nodarbinātības Valsts aģentūras iepirkumos no 2010. 

gada, īsteno profesionālās izglītības pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības 



programmas bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai. Mācību 

iestāde  no 2016.gada  marta mēneša nomā telpas N.Rancāna iela 23A, Rēzeknē,  kur ir 

iekārtojusi mācību klases un  praktisko nodarbību mācību bāzi,  prakses darbnīcu, kas 

atbilst profesionālo izglītības programmu praktisko nodarbību apmācībai. Mācību 

centram ir noslēgts līgums ar „Rēzeknes uzņēmēju biedrību”, kas praktikantiem dod 

iespēju iegūt prakses vietas attiecīgajā kvalifikācijā. Līgums ir noslēgts ar mērķi 

veicināt profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības institūciju un uzņēmēju 

sadarbību, lai nodrošinātu darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu. Praktikantiem 

ir iespēja prakses uzņēmumā iekārtoties patstāvīgā darbā. Iestādē mācību process ir 

virzīts uz pilnvērtīgu izglītojamo un pedagogu sadarbību, radot izglītojamiem visas 

iespējas kvalitatīvi apgūt izglītības programmu, būt konkurētspējīgiem darba tirgū. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 
Izglītības iestādes izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti regulāri. 

Ikdienas sasniegumu analīze notiek, izmantojot sarunas metodi starp pedagogu un 

mācību centra direktori. Mācību grupu rezultāti tiek analizēti apspriedēs pie 

vadības, piedaloties pedagogiem un mācību centra vadībai.  

 2021./22.m.g. gadā (līdz 31. augustam) mācību centrā 2.kvalifikācijas līmeņa 

izglītību ieguva 53 izglītojamie (  metālapstrāde, sociālā aprūpe). 

 Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju, mācību process notika 

atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem. Samazinājās izglītojamo 

kopskaits. 
 

Izglītības 

programmas 

nosaukums. 

Iegūtā kvalifikācija Vidējais vērtējums 

2019./20. m. g. 2020./21. m. g. 2021./22.m.g. 

Sociālā aprūpe Aprūpētājs 8,1 8,15 9,8 

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē(MAG). 

7,4 6,94 7,18 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

Inženierkomunikāciju montētājs 6,9 ----- ----- 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas 

mācībās. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācībās pamatā ir optimālā un augstā 

līmenī. Par to liecina ieraksti žurnālā.  

Dažiem izglītojamajiem, lai apgūtu mācību priekšmetu optimālā un augstā 

līmenī, ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas. Tad pedagogam ir 

nepieciešams papildus individuāli skaidrot mācamo tematu.  

 

 

8. 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 

16 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

15 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

11 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

860.00 

 

8.2.  Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

----- 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

53, tas ir 99% no tiem, kuri uzsāka mācības (1 

izglītojamais uzsāka darba attiecības un nevarēja 

savienot darbu ar mācībām). 

 

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.) 

  Īstenojot profesionālās izglītības programmas, pedagogi 

ņem vērā izglītojamo individuālās prasmes, spējas, 

iepriekšējās zināšanas, pieredzi. Ikvienā mācību grupā ir 

klausītāji ar dažādu sākotnējo zināšanu līmeni, ko pedagogs 

nosaka, uzsākot mācības programmas apguvē. Lai 

nodrošinātu diferencētu pieeju, pedagogi tiek rosināti 

izmantot dažādas mācību metodes un nepieciešamības 

gadījumā nodrošināt izglītojamos ar papildus mācību 

uzdevumiem un mācību materiāliem. 

Pedagogs sniedz papildu konsultācijas tiem, kuriem 

zināšanas ir nepietiekošas, savukārt izglītojamiem ar 

pieredzi, piedāvā papildus materiālus un uzdevumus, rada 

iespēju dalīties ar pieredzi grupā. 

 Iestādē ir iespējams nodrošināt mācību procesa 

pieejamību izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Izglītības iestādē telpas ir pieejamas izglītojamajiem ar 

kustību traucējumiem. Darbs ar šādiem izglītojamiem ir 

koordinēts un pārraudzīts. Ir nepieciešamie resursi un 

speciāls aprīkojums, lai nodrošinātu mācību procesu 

izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 



 

 
 

 


