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1. AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Latvijas Republikas 

Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde profesionālās izglītības programmu īstenošanai. 

Skola ir izveidota 2011.gada 1.septembrī, reorganizējot divas profesionālās izglītības iestādes – 

Aizkraukles arodvidusskolu un Viesītes arodvidusskolu. Tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk tekstā IZM) padotībā esoša vidējās profesionālās izglītības mācību iestāde, kas 

darbojas, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, citiem iestādes 

darbību reglamentējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem un profesionālās izglītības iestādes 

nolikumu. Skola ir mūsdienīga mācību iestāde, kuras darbība balstās uz kvalitatīvu zināšanu, 

prasmju un iemaľu sniegšanu profesionālajā un tālākizglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības 

sistēmā iegūto kompetenču un prasmju atzīšanu. 

Skolai ir sava simbolika. 

Valsts reģistrācijas reģistra Nr.: 4531002881 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009620223  

 Skola akreditēta līdz 2021.gada 21.oktobrim. 

Skolas juridiskā adrese – Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 

LV-5101. 

Saskaľā ar nolikumu (2020.gada 3.marta MK noteikumi Nr.122 „Aizkraukles 

Profesionālās vidusskolas nolikums‖ 6.punkts)  un darba organizāciju, mācību process tiek 

organizēts trīs   programmu īstenošanas vietās: Jaunceltnes ielā 21 un Bērzu ielā 14, Aizkrauklē 

un Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī (ieslodzījuma vietā).  

Latvijas tautsaimniecības attīstības tempi Eiropas Savienības sastāvā un ekonomiskā 

situācija pasaulē izvirza prasības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem daţādās tautsaimniecības 

nozarēs, speciālistiem, kuri spēj ātri un elastīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām. 

Tāpēc Skola īsteno ilgtermiľa politiku un stratēģiju valsts interesēm atbilstošas profesionālās 

izglītības iestādes pilnveidei, ievērojot iekšējos un ārējos demokrātisku attiecību principus, kā arī 

labu valsts iestādes pārvaldības praksi. 

Par Skolas darbu var iegūt informāciju izglītības iestādes tīmekļa vietnē - www.apvs.lv . 

Informācija tajā tiek ievietota atbilstoši Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Interneta mājas 

lapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtībai Nr.27 (02.07.2012.). Tīmekļa 

vietnes saturs tiek veidots tā, lai ikviens varētu iegūt plašu informāciju par Skolu, tās darbību, 

piedāvātajām iespējām u.t.t. Skolas izglītojamie, viľu vecāki un darbinieki Skolas tīmekļa vietnē 

var atrast aktuālu informāciju, nodarbību sarakstu, un Mykoob.lv. 
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Skolai ir izveidoti profili daţādos sociālajos tīklos: 

(pieejams: https://www.facebook.com/apvs.lv/) 

(pieejams: http:/www.instagram/) 

Izglītības iespējas Skolā 

Izglītības veids Raksturojums  

profesionālā vidējā 

izglītība 

vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju; 

profesionālā 

tālākizglītība 

profesionālās izglītības veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību 

un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeľa profesionālo 

kvalifikāciju; 

profesionālā 

pilnveide  

profesionālās izglītības veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un 

iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt 

darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas 

un prasmes. 

neformālā izglītība ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam 

atbilstoša izglītojoša darbība. 

 

No 2012. gada 26.jūnija Skolai, kā ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo 

kompetenču novērtēšanas institūcijai, ir tiesības veikt profesionālās kompetences novērtēšanu. 

Uz doto brīdi izglītības iestāde ir tiesīga veikt profesionālās kompetences novērtēšanu 

7 kvalifikācijās: 

AUTOMEHĀNIĶIS – 3.kvalifikācijas līmenis 

BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS – 3.kvalifikācijas līmenis 

PAVĀRS – 3.kvalifikācijas līmenis 

KONDITORS – 3.kvalifikācijas līmenis 

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES 

VIDĒ (MAG) – 2.kvalifikācijas līmenis 

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES 

VIDĒ (MIG) – 2.kvalifikācijas līmenis 

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS – 2.kvalifikācijas līmenis 

Izglītības programmu īstenošana notiek pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās 

vidējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Noteikumiem par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu, kā arī darba tirgus izpētes datiem, 

ľemot vērā Aizkraukles novada un Zemgales plānošanas reģiona attīstības virzienus, Latvijas 

nozaru asociāciju izteiktos viedokļus. Skola piedāvā izglītības programmas valstī un Zemgales 
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reģionā pieprasītās nozarēs: metālapstrādes, autotransporta, kokapstrādes, būvniecības, 

pakalpojumu nozarēs. 

2018./2019. mācību gadā Skolā mācības tika organizētas 6 izglītības programmās, 

12 kvalifikācijās, 25 grupās, t.sk. 6 apvienotās grupas. Kopā uz 01.10.2018. mācījās 

328 izglītojamie, tai skaitā 21 izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība‖ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 

ietvaros‖ pasākuma ―Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros‖ projekts ―Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana  

Jauniešu garantijas ietvaros‖, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001‖ (turpmāk JG) finansētajās 

grupās. 

2019./2020. mācību gadā Skolā mācības tiek organizētas 6 izglītības programmās, 

12 kvalifikācijās, 25 grupās, t.sk. 5 apvienotās grupās. Kopā uz 01.10.2019. skolā mācās 

357 izglītojamie. 

 

  

301 268 263 

49 21 
63 47 33 32 

397 
322 

358 

1.10.2017. 1.10.2018. 1.10.2019.

Izglītojamo skaita dinamika pēdējo 3 gadu periodā 

(dati PROF 2 atskaite uz 1.10.) 

Profesionāli vidējās IP Arodizglītības IP

Jēkabpils cietums Kopā
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Skolas stratēģiskās attīstības prioritātes 2015. – 2020.gadam izstrādātas atbilstoši Zemgales 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Zemgale – 2030 prioritātei: „Kvalitatīva cilvēkresursu 

izglītošana un attīstīšana reģionam perspektīvajās nozarēs – kokapstrāde, metālapstrāde, 

autotransports un mašīnzinības. 

 

1.attēls. Izglītības programmu atbilstība Zemgales reģiona specializācijai 

 

Skolas vīzija - Skola, kas mainās un attīstās! Tā ir viena no desmit labākajām 

profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kurā sagatavo autotransporta, metālapstrādes, ceļu 

būves un pakalpojumu nozarei nepieciešamos speciālistus. 

Skolas misija - sagatavot darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un 

motivētus speciālistus, kuri turpina izglītoties mūţa garumā. 

Skolas pamatvērtības - atsaucība, profesionalitāte, vienotība. 

Pamatmērķis - kvalitatīvas profesionālās izglītības īstenošana  personības attīstībai, 

cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai sava novada, Zemgales reģiona  un Latvijas izaugsmei. Lai 

sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, Skola savu darbību izvērš vairākos 

virzienos – attīstības prioritātēs. 

 Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana. 

 Jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana, izstrāde un ieviešana. 
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 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar 

mērķi celt profesionālās izglītības prestiţu jauniešu vidū. 

 Darba vidē orientētu mācību īstenošana, ievērojot katra izglītojamā personiskās 

attīstības vajadzības un iespējas. 

 Skolas un darba devēju sadarbības pilnveidošana ar mērķi sekmēt profesionālās 

izglītības atbilstību darba tirgum. 

 Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveidošana vai 

pārkvalifikācija sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un citām 

organizācijām. 

 Pedagogu profesionālās un pedagoģiskās meistarības pilnveidošana. 

 Ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālās kompetences novērtēšana 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. 

 E mācību vides paplašināšana un pilnveidošana. 

 

Katra mācību gada darba plānā tiek noteikti skolas galvenie darba uzdevumi, kas izriet 

no iepriekšējā perioda darba izvērtējuma. 

 

Skolas attīstības prioritātes, rezultāti 

Prioritāte Rezultāts 

Esošo izglītības 

programmu 

aktualizēšana un 

modernizēšana. 

Jaunu mācību 

priekšmetu programmu 

plānošana, izstrāde un 

ieviešana. 

1. Izstrādātas un tiek īstenotas mācību priekšmetu standartiem un 

profesiju standartiem atbilstošas mācību priekšmetu programmas.  

2. Izstrādātas, licencētas jaunas izglītības programmas (Pavārs, 

konditors, MIG/MAG metinātājs).  

3. Izstrādātas un licencētas jaunas modulārās izglītības programmas   

4. Mācību priekšmeta ―Sabiedrības un cilvēka drošība‖ īstenošanas 

nodrošināšana  visām kvalifikācijām. 

5. Pedagogu profesionālā kvalifikācija tiek paaugstināta semināros, 

kursos, tālākizglītības pasākumos, papildus studijās augstskolās, 

dalībā projektos. 

6. Izglītības programmu aktualizēšana atbilstoši kompetenču pieejai. 

7. Realizēta pāreja uz modulārajām izglītības programmām visās 

skolās realizētajās IP. 

Materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošana un 

metodiskā materiāla 

nodrošinājums ar 

mērķi celt 

profesionālās izglītības 

prestiţu jauniešu vidū. 

E mācību vides 

paplašināšana un 

pilnveidošana. 

1. MOODLES platformas izmantošana Skolas darbā. 

2. Visos mācību kabinetos pieejams moderns tehnisko līdzekļu 

kopums, kas sniedz plašas IT izmantošanas iespējas. 

3. Ieviests un veiksmīgi darbojas elektroniskais mācību sasniegumu 

uzskaites ţurnāls „Mykoob‖, kas ir saziľas līdzeklis starp 

vecākiem, izglītojamajiem un Skolu. 

4. Pedagogi un izglītojamie darbojas elektroniskajā mācību platformā 

„Uzdevumi. lv‖.  

5. Katru gadu tiek uzlabots materiāli tehniskais nodrošinājums 

visām IP 
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Pedagogu 

profesionālās un 

pedagoģiskās 

meistarības 

pilnveidošana. 

1. Pedagogi ir papildinājuši zināšanas  par kompetencēs balstītu 

mācību procesu un modulāro profesionālās izglītības programmu 

īstenošanu:  

1.1. Pedagogi piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides 

programmas „Mācību motivāciju sekmējošu teorētisko un 

praktisko metoţu apguve‖ mācībās.  

1.2.Tematiskā pedagogu kopsapulce par profesionālās izglītības un 

audzināšanas procesā apgūstamām un nostiprināmām 

kompetencēm. 

1.3.Informatīvs seminārs par modulārās izglītības programmas 

„Autotransports‖ organizāciju un īstenošanu Priekuļu 

Tehnikumā; 

1.4.Modulārās izglītības programmas īstenošanas pieredze Jelgavas 

Tehnikumā – Skolas un Jelgavas Tehnikuma pedagogu 

pieredzes apmaiľas tikšanās. 

1.5.Pedagogu sadarbība ar Smiltenes kolēģiem ―Būvniecības un 

ceļu būves mašīnu mehāniķu‖ programmā.  

1.6.Starptautiskas profesionālās pieredzes apmaiľas. 

2. Pedagogi papildinājuši profesionālās kompetences daţādās jomās: 

2.1.Iegūtas jaunas profesionālās kvalifikācijas – 4 pedagogi. 

2.2.Pedagogi piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides 

programmas „Drošums sevī un vidē – garants labam darbam‖ 

mācībās. 

2.3.Profesionālo kompetenču pilnveide profesionālo priekšmetu 

pedagogiem IP „Ēdināšanas pakalpojumi‖, „Metālapstrāde‖, 

sportā. 

2.4.Inovatīvu metoţu apgūšana svešvalodu mācīšanā. 

2.5.Profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveide 

pieaugušo izglītības īstenošanā. 

Bezdarbnieku un darba 

meklētāju tālākizglītība 

un profesionālā 

pilnveidošana vai 

pārkvalifikācija 

sadarbībā ar 

Nodarbinātības Valsts 

aģentūru un citām 

organizācijām. 

1. Īstenojot ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide‖ 3. kārtu , 5 nodarbinātās personas ieguva 

kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG)‖. Apliecību par apgūtu neformālo 

izglītības programmu „ Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un 

noformēšanā‖ saľēma 3 izglītojamie, apliecību par apgūtu 

neformālo izglītības programmu „ Jaunākās tendences konditorejas 

izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā‖ saľēma 6 izglītojamie. 

2. Izstrādātas, iesniegtas un apstiprinātas 5 neformālās IP; 

2 profesionālās pilnveides un 3 tālākizglītības programmas. 

3. 2018./2019. mācību gadā tika uzľemtas 3 bezdarbnieku mācību 

grupas. 6 bezdarbnieki ieguva kvalifikāciju „Klientu apkalpošanas 

operators‖; īstenojot divu grupu apmācību, kvalifikāciju 

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG)‖ ieguva 7 un 4 bezdarbnieki. 

4. 2019./2020. mācību gadā tika uzľemtas 2 bezdarbnieku mācību 
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grupas un kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)‖ ieguva 13 bezdarbnieki. 

Darba vide orientētu 

mācību īstenošana, 

ievērojot katra 

izglītojamā personiskās 

vajadzības un iespējas. 

Skolas un darba devēju 

sadarbības 

pilnveidošana ar mērķi 

sekmēt profesionālās 

izglītības atbilstību 

darba tirgum. 

1. Skola ir iesaistījusies ESF projektā " Profesionālo izglītības 

iestāţu audzēkľu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzľēmumos" (Nr.8.5.1.0/16/I/001). 

2. 2018./2019.mācību gadā, izmantojot ESF projekta „Profesionālo 

izglītības iestāţu audzēkľu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzľēmumos" iespējas, praktiskās mācības 

uzľēmumos ir izgājuši 46 izglītojamie.  

3. 2019./2020.mācību gadā, izmantojot ESF projekta „Profesionālo 

izglītības iestāţu audzēkľu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzľēmumos" iespējas, praktiskās mācības / DVB 

mācības uzľēmumos ir izgājuši 39 izglītojamie.  

4. Skola ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem kokapstrādes, ceļu būves, 

autotransporta uzľēmumiem: SIA AKZ, SIA JeldWen, SIA 

Ošukalns, SIA Auto Cardan, SIA Merkurs u.c. 

5. Uzľēmumu vadītāji ir Skolas Konventa padomnieki un aktīvi 

darbojas Skolai svarīgu jautājumu izlemšanā. 

6. Uzľēmumu vadītāji un vadošie speciālisti ir profesionālo 

kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāvā. 

7. Notikusi tikšanās Skolā ar pārstāvjiem no LDDK par darbības 

paplašināšanu.  

8. Izstrādāts un saskaľots IKVD rīkojums par visu Skolas īstenoto IP 

realizēšanas iespējām  darba vidē.  

Ārpus formālās 

izglītības sistēmas 

profesionālās 

kompetences 

novērtēšana 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenā. 

1. Skolai ir noslēgti 7 deleģējuma līgumi par tiesībām veikt ārpus 

formālās izglītības sistēmā iegūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. 

2. 2018./2019. Gadā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 

kvalifikāciju ārpus formālās izglītības sistēmā ir ieguvuši  

8 pretendenti kvalifikācijā „Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG‖. 

3. 2019./2020. Gadā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 

kvalifikāciju ārpus formālās izglītības sistēmā ir ieguvuši  

7 pretendenti kvalifikācijā „Pavārs‖.  

Secinājums – Konvents un skolas padome ir izanalizējusi attīstības prioritāšu 

pamatotību, veiktos pasākumus to īstenošanai un noteikusi, ka šīs prioritātes ir Skolas attīstības 

pamats. To īstenošanā ir veikts nozīmīgs darbs, bet tas turpināms katru gadu, liekot akcentus 

atbilstoši valstī un novadā īstenotajām aktualitātēm (piemēram – apgūstamajiem projektu 

līdzekļiem u.c.). Īstenošanas prioritātes skola atspoguļo katra mācību gada darba plānā. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

Skolā ar ekspertu komisijas klātbūtni 2018., 2019., 2020. gadā tika akreditētas 5 

izglītības programmas (turpmāk tekstā- IP) uz sešiem gadiem. 

1.Profesionālās vidējās izglītības izglītība programma ―Autotransports”. Vērtēšanas 

norises laiks izglītības iestādē: 16.04.2018. – 20.04.2018. 

Ieteikumi 

Iesaistīties ES projektā Nr.8.3.5. ―Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs‖, lai šī projekta ietvaros piesaistītu karjeras konsultantu 

Paplašināt dalību starptautiskos projektos 

Ieteikumu par dalību projektā Nr.8.3.5. nevaram izpildīt, jo projekta nosacījumi 

neparedz profesionālo skolu dalību. Karjeras pasākumiem pievēršam lielu uzmanību, piesaistām 

konsultantus no citām organizācijām.  

Dalību starptautiskajos projektos esam paplašinājuši- sadarbojamies ar Lietuvu, 

Igauniju, Itāliju, Austriju, Portugāli, Vāciju.  

 

2.Profesionālās vidējās izglītības programma ―Koka izstrādājumu izgatavošana‖ 

(Būvizstrādājumu galdnieks). Vērtēšanas norises laiks izglītības iestādē: no 2019.gada 

18.februāra līdz 2019.gada 22.februārim. 

Ieteikumi 

Izmantojamās literatūras sarakstus nepieciešams aktualizēt, norādot tajos arī i-netā 

izmantojamās vietnes. 

Rast iespēju sadarbībā ar darba devējiem nodrošināt darba vidē balstītu mācību īstenošanu.  

 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu, nodrošināt projektorus vai citas IT iekārtas visiem 

izglītības iestādes pedagogiem mācību stundu norisē 

Noteikumus praksei ārpus izglītības iestādes nepieciešams aktualizēt atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Drošības noteikumu saturu sporta nodarbībās un sporta sacensībās aktualizēt atbilstoši 

izglītojamo vajadzībām, šobrīd tā ir instrukcija pedagogiem. 

Nepieciešams izvērtēt iekšējos noteikumus un aktualizēt atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem, piem., 10.11.2011. iekšējos noteikumus ―Lietvedības kārtība un ierobeţotas 

pieejamības dokumentu aprites noteikumi‖. 
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Katrs pedagogs ir izanalizējis IP un norādījis gan literatūru, gan interneta resursus. 

Darba vidē tiek īstenotas prakses un 2019./2020. mācību gadā plānots paplašināt darba 

vidē orientētu mācību norisi. 

Visiem pedagogiem ir pieejami projektori un citi IT rīki. 

Sporta skolotāji ir izstrādājuši jaunus iekšējos noteikumus ―Drošības noteikumi sporta 

nodarbībās un sporta sacensībās‖.  

Iekšējie noteikumi katru gadu līdz 20. septembrim tiek pārskatīti un aktualizēti atbilstoši 

izmaiľām ārējos normatīvajos aktos.  

3.Profesionālās vidējās IP Ēdināšanas pakalpojumi: kvalifikācija „Ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists‖, 3.kvalifikācijas līmenis; kvalifikācija „Pavārs‖, 3.kvalifikācijas 

līmenis, kvalifikācija „Konditors‖, 3.kvalifikācijas līmenis. 

Vērtēšanas norises laiks izglītības iestādē: no 2020.gada 6.janvāra līdz 10.janvārim. 

Ieteikumi 

Ieviest modulārās profesionālās izglītības programmas. 

Papildināt Iekšējās kārtības noteikumus, ietverot visus izglītības iestādē īstenotos 

izglītojamo motivēšanas un apbalvojumu veidus, kā arī saľemšanas kārtību vai izveidot 

atsevišķu iekšējo normatīvo aktu. 

Izglītības programmu īstenošanā ieviest ne tikai mācību praksi darba vidē, bet arī darba 

vidē balstītās mācības, vienlaikus nodrošinot iespējas apgūt vispārizglītojošos priekšmetus 

klātienes nodarbībās. 

Mācību procesā  lielāku vērību pievērst darba organizācijai un sanitāro un higiēnas prasību 

ievērošanai, kā arī praktizēšanās ieviešanai teorijas apguves ietvaros. 

Ieviest pedagogu – karjeras konsultantu, kurš palīdzētu izglītojamajiem praksē, kas 

sadarbībā ar prakses vadītāju, nodrošinātu prakses un darbavietas meklēšanas iemaľu 

apgūšanu (CV sastādīšana, motivācijas vēstules rakstīšana, darbavietas meklēšanas ceļi), 

nodrošinātu grupu nodarbības un informētu par individuālo konsultāciju iespējām. 

Rast risinājumu nošķirtu ģērbtuvju ierīkošanā sievietēm un vīriešiem pie  pavāru, 

konditoru un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu praktisko mācību telpām, kā arī 

individuālo skapīšu nodrošināšanai personīgo mantu aizsardzībai. 

Izvietot roku mazgāšanas shēmas pie roku mazgāšanas izlietnēm. 

Konditorejas praktisko mācību telpās uz telpu sienām nodrošināt viegli kopjamus 

materiālus, kā piemēram flīzes vai nerūsējošā tērauda plāksnes. 

Konditoru praktiskām mācībām  nodrošināt akmens virsmas darbam ar šokolādi.  

Pavāru un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu praktisko mācību telpās pievērst uzmanību 

izvēlētiem darba galdiem (to virsmām, augstumiem, iebūvētajiem skapīšiem inventāra 

novietošanai, ventilācijas sistēmai, kā arī plītīm), iespēju robeţās nomainot pret 

mūsdienīgu profesionālo aprīkojumu. 

 

Iekšējās kārtības noteikumi ir papildināti ar izglītojamo motivēšanas un apbalvojumu veidiem. 

Par to ir informēti izglītojamie. 

Darba vidē balstītas mācības notiek atbilstoši iedalītajam vietu skaitam. Izglītojamiem ir 

nodrošināta iespēja piedalīties klātienes nodarbībās. 
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Pedagoga- karjeras konsultanta  štata vietu plānojam ieviest ar 2021.gadu, to apmaksājot no pašu 

ieľēmumiem. 

Visās vietās, kur tas ir nepieciešams, ir izvietotas nepieciešamās norādes.  

Ir atvesti atbilstoši galdi pavāru mācību virtuves labiekārtošanai no Ērgļiem. Laboratoriju bija 

plānots izbūvēt šogad, bet to nevarēsim, jo bija neplānoti izdevumi dienesta viesnīcas sienas 

atjaunošanai. Labiekārtosim pašreiz izmanto mācību virtuvi.  
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4. SKOLAS SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES 

VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1. Mācību saturs – Skolas īstenotās izglītības programmas 

Visas Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst valsts profesionālās vidējās 

izglītības standarta, vispārizglītojošo priekšmetu standartu, profesijas standartu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visas īstenotās izglītības programmas ir licencētas un 

akreditētas. Pirms jaunu programmu izstrādes un licencēšanas tās tiek izskatītas konventa sēdē 

un konventa padomnieki izsaka savus priekšlikumus. 

 Izvērtējot profesionālās izglītības kvalitātes indikatoru ―apgūto prasmju izmantošana 

darba vietā‖, Skola veic darba devēju aptauju par šo jautājumu (praktikanta raksturojums), bet 

pēdējos gados veicam izglītojamo pašnovērtēšanu pirms prakses uzsākšanas un prakses 

pašvērtēšanā. Prakses aizstāvēšanas prezentācijās, lūdzam izglītojamos īpašu vērību veltīt 

jautājumam par savu sagatavotību noteiktu uzdevumu veikšanai. 

Visu izglītības programmu mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas  sadarbībā ar 

darba devējiem un  tiek aktualizētas atbilstoši nozares vajadzībām. Izglītības programmu saturs 

nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas pakāpes izglītības programmās. 
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Skolas īstenotās  

profesionālās izglītības programmas 

(profesionālās vidējās izglītības, un profesionālās tālākizglītības programma) 

Kods un 

teksta daļa 
Nosaukums 

Licencēšan

as ID 
Kvalifikācija Licences numurs Licencēšanas datums Akreditācijas ID 

Akreditācijas 

derīguma termiņš 

32a521011 Metālapstrāde    

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)  

P-10395 21.10.2014 AP 3141 27.11.2020 

33346011 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi  

  Klientu apkalpošanas speciālists  P-11189 26.02.2015 AP 3804 01.10.2021 

33525011 Autotransports    Automehāniķis  P-11190 26.02.2015 AP 5371 14.05.2024 

33811021 

Ēdināšanas 

pakalpojumi  

  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists  P-11192 26.02.2015 AP 6218 12.03.2026 

33525001 Mašīnzinības    

Celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis  

P-11484 07.04.2015 AP3803 01.10.2021 

33543041 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana  

  Būvizstrādājumu galdnieks  P-12103 20.07.2015 AP 5786 12.03.2025 

20T521011 Metālapstrāde    

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)  

P-14065 19.05.2016 AP 5185 27.11.2020 

20T521011 Metālapstrāde    

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)  

P-14066 19.05.2016 AP 5186 27.11.2020 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49031&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48777&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48778&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48778&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48778&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48778&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48778&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=48780&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49194&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50067&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53648&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53649&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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20T346011 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi  

  Klientu apkalpošanas operators  P-14115 30.05.2016 AP 5861 01.10.2021 

20T346011 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi  

  Lietvedis  P-14217 12.07.2016 AP 5338 01.10.2021 

20P543041 

Koksnes mehāniskā 

apstrāde un 

ekspluatācija  

  

 
P-15737 08.08.2017 

  

33525011 Autotransports    Automehāniķis  P-15841 16.08.2017 AP 5405 14.05.2024 

33811021 

Ēdināšanas 

pakalpojumi  

  Pavārs P-17177 01.08.2018 AP 6219 12.03.2026 

30P811021 

Jaunākās tendences 

un tehnoloģijas 

ēdienu gatavošanā  

P_1193 

  
30.04.2019 

  

33582021 Būvniecība  P_1264 

Būvniecības un ceļu būves mašīnu 

tehniķis   
30.05.2019 

  

35b811021 

Ēdināšanas 

pakalpojumi  

P_1265 Konditors 

 
30.05.2019 AP 6220 12.03.2026 

33346011 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi  

P_1466 Klientu apkalpošanas speciālists  

 
22.07.2019 

  

32a543041 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana  

P_1519 Kokapstrādes iekārtu operators  

 
29.07.2019 AP 6104 12.03.2025 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53729&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=53893&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56178&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56298&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58655&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60049&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60049&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60049&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60049&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60049&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60050&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60050&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60050&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60050&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60050&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60290&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60345&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60345&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60345&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60345&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60345&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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20T811021 

Ēdināšanas 

pakalpojumi  

P_2411 Pavāra palīgs  

 
06.05.2020 

  

20T582011 Būvdarbi  P_2469 Apdares darbu strādnieks  

 
26.05.2020 

  

31102138 
Ēdināšanas 

pakalpojumi  

P_2526 Pavārs 

 
04.06.2020 

  

33811021 
Ēdināšanas 

pakalpojumi 
P_3163 Konditors  13.07.2020   

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61402&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61402&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61402&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61402&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61402&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61479&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61479&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61479&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61479&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61547&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61547&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61547&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61547&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61547&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=62393&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie profesionālās vidējās izglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 

Absolventu 

skaits  

2017./2018.m.g 

Absolventu 

skaits  

2018./2019.m.g 

Absolventu 

skaits  

2019./2020.m.g 

Automehāniķis 14 12 13 

Būvizstrādājumu galdnieks 9 2 5 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 18 16 12 

Klientu apkalpošanas speciālists 6 12 10 

Celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 
7 9 11 

Kopā: 54 51 51 

 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie arodizglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 
Absolventu skaits 

2017./2018.m.g. 

Absolventu skaits 

2018./2019.m.g. 

Absolventu skaits 

2019./2020.m.g. 

Konditors/ Konditora palīgs, 

2.kval.līm. 
7 5  

Pavārs/ Pavāra palīgs, 2.kval.līm. 10   

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG)  

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG), 2.kval.līm. 

14 9 18 

Kokapstrādes iekārtu operators, 

2.kval.līm. 
  18 

Kopā: 31 14 36 

Iepriekšējos 2 mācību gados arodizglītības programmas tika īstenotas Jauniešu garantijas 

projekta ietvaros. Ľemot vērā, ka 2019./2020.m.g. šīs programmas tika finansētas no valsts 

budţeta līdzekļiem, un nebija iepriekš projektos noteiktie vecuma, nodarbinātības un iepriekšējās 

izglītības iegūšanas ierobeţojumi, izglītojamo skaits arodizglītības programmās palielinājās. 
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Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie tālākizglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 
Absolventu skaits 

2017./2018.m.g. 

Absolventu skaits 

2018./2019.m.g. 

Absolventu skaits 

2019./2020.m.g. 

Konditora palīgs, 1.kval.līm.  6 (NVA) 5 (NVA)  

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG), 2.kval.līm. 

2 (NVA) 

 

 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG), 2.kval.līm. 

8 (NVA) 

5 (Pieaugušo 

izglītība) 

11 (NVA) 

5 (Pieaugušo 

izglītība) 

13 (NVA) 

Lietvedis, 2.kval.līm. 10 (NVA)   

Virpotājs, 2.kval.līm. 
5 (Jēkabpils 

cietums) 

3 (Jēkabpils 

cietums) 

10 (Jēkabpils 

cietums) 

Klientu apkalpošanas operators, 

2.kval.līm. 

 
6 (NVA) 

 

Galdnieks/ Kokapstrādes iekārtu 

operators, 2.kval.līm. 

6 (Jēkabpils 

cietums) 

8 (Jēkabpils 

cietums) 

3 (Jēkabpils 

cietums) 

Apdares darbu strādnieks, 

2.kval.kīm. 

6 (Jēkabpils 

cietums) 
 

 

Kopā: 48 38 26 

Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību vajadzības katru gadu tiek aktualizētas. No 

apmācību saraksta ir izľemtas kvalifikācijas Konditora palīgs, Lietvedis, Galdnieks, tādēļ šīs 

programmas skolas vairs neīstenos. Liels pieprasījums gan bezdarbnieku apmācībās, gan arī 

pieaugušo izglītībā ir pēc metinātāja profesijas, jo tā ir darba tirgū pieprasīta. 

2018./2019.mācību gadā Pieaugušo izglītības projekta ietvaros tika īstenotas neformālās 

izglītības programmas: „Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā‖ (5 kursanti), 

„Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā‖ (6 kursanti).  

 

Kvalifikāciju ieguvušie ārpus formālā izglītībā 

Kvalifikācija/ Kvalifikāciju 

ieguvušo skaits 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020.gads Kopā 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG), 2.kval.līm. 

16  12  28 

Automehāniķis, 3.kval.līm. 4    4 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists, 3.kval.līm. 

4 6   10 

Pavārs, 3.kval.līm.    7 7 

 24 6 12 7 49 

 

Skola katru gadu veiksmīgi nokomplektē pirmos kursus profesionālās vidējās izglītības 

programmās ―Autotransports‖ un „Ēdināšanas pakalpojumi‖. Citās programmās ir vērojama 

atšķirība pa gadiem, jo izglītojamo skaita izmaiľas programmā veidojas daţādu apstākļu dēļ – 
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finansiālas problēmas, izbraukšana no valsts, dzīves vietas maiľa u.c. Atbilstoši izglītojamo 

skaitam, mācības notiek arī apvienojot daţādas programmas, jo viena no skolas prioritātēm ir – 

nodrošināt izglītības pieejamību ikvienam. 

Darba devēji ir apmierināti ar izglītojamo zināšanām un prasmēm, akcentē, ka 

nepieciešams vairāk strādāt pie vispārcilvēcisko vērtību ieaudzināšanas - cieľa, atbildība, 

disciplīna, precizitāte, komandas darba prasmes u.c. Praktikanti ir motivēti praktisko mācību 

apguvei uzľēmumos, tā stiprinot Skolas un uzľēmumu sadarbību.  

Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas 

standartam un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam.  

Izglītības programmas īstenošana notiek saskaľā ar apstiprināto mācību grafiku. Skolai 

ir atbilstoša materiāli - tehniskā bāze un kvalificēti pedagoģiskie darbinieki, kas nodrošina 

izglītības programmu īstenošanu. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Mācību process notiek pēc apstiprināta stundu saraksta. Stundu skaits mācību 

priekšmetu sarakstā noteikts atbilstoši mācību plānam. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir 

visiem pieejams un tiek izvietots stendā mācību korpusa 1.stāvā un dienesta viesnīcas 1.stāvā, 

skolas interneta vietnē http://apvs.lv/macibas/stundu-saraksts/. Nepieciešamības gadījumā tiek 

veiktas stundu saraksta izmaiľas. Par izmaiľām stundu sarakstā skolotāji un izglītojamie tiek 

informēti skolas mājas lapas sadaļā Mācības - http://apvs.lv/category/nodarbibu-izmainas/.  

 Ir ieviesta un darbojas digitālā skolvadības sistēma Mykoob.lv (e-ţurnāls). 

Elektroniskais ţurnāls atvieglo darbu pedagogiem, grupu audzinātājiem, izglītojamiem, skolas 

administrācijai. Ţurnāls ir pieejams izglītojamo vecākiem, un tas uzlabo sadarbību starp 

pedagogiem un vecākiem. Elektroniskais ţurnāls tiek aizpildīts katru dienu atbilstoši prasībām. 

E-ţurnāla kontroli veic direktora vietniece izglītības jomā un izglītības metodiķis.  

Izglītības programmas īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un 

prakšu tematiskā satura pēctecība. 

Mācību priekšmetu programmas ir apspriestas, izvērtētas un saskaľotas metodiskajās 

komisijās. Mācību priekšmetu programmas ir apstiprinātas. Pedagogi savstarpēji sadarbojas 

mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Skolas administrācija sistēmiski un sistemātiski 

pārrauga mācību priekšmetu programmu pilnveidi, pedagogiem ir pieejams Skolas vadības 

atbalsts. 

Skolā darbojas šādas metodiskās komisijas:  

1. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija.  
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2. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu metodiskā komisija.  

3. Grupu audzinātāju metodiskā komisija. 

Grozījumi izglītības programmās ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc 

grozījumu apstiprināšanas metodiskā komisijā, direktors izdod rīkojumu par veiktajām izmaiľām 

izglītības programmā.  

Izglītības programmas aktualizācija notiek atbilstoši izmaiľām standartos un nozaru 

attīstībai, sadarbojoties priekšmetu pedagogiem metodiskajās komisijās.  

Grupas audzinātāju īstenotie darba plāni atbilst Skolas mācību gada mērķiem un 

uzdevumiem. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, 

uzdevumus un obligāto saturu.  

Skolā darbojas bibliotēka un lasītava, kurā ir datori ar Interneta pieslēgumu. Bibliotēkā 

ir pieejams kopētājs. Izglītības programmas apguvei ir pieejama piemērota profesionālā un 

izziľas literatūra un periodika. Esošie mācību un tehniskie līdzekļi nodrošina izglītības 

programmu apguvi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu daudzums pietiekams. Katru gadu 

bibliotēkas fondi tiek papildināti ar jaunām grāmatām un kvalitatīvākiem un modernākiem 

mācību līdzekļiem. Regulāri notiek fonda pārskatīšana mērķauditorijas vajadzībām. Mācību 

kabinetos ir pieejami izziľas materiāli, mācību literatūra un pedagogu izstrādātie metodiskie 

materiāli. Atbilstoši izsludinātajiem konkursiem pedagogi ar saviem metodiskajiem darbiem 

piedalās Zemgales novada metodisko darbu skatēs.  

Regulāri tiek veikta mācību plāna izpildes kontrole un analīze, rezultāti apspriesti 

metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Mācību priekšmetu programmu kvalitatīvai apguvei pedagogi plāno mācību darba 

diferenciāciju un individualizāciju, efektīvi izmantojot Skolas piedāvātās iespējas. Skola efektīvi 

izmanto resursus. Visi izglītojamie ir nodrošināti ar konsultācijām. Elektroniskajā vidē ir 

pieejami Skolas pedagogu izstrādātie metodiskie materiāli, kurus Skolas izglītojamie var 

izmantot savu zināšanu apguvei un pilnveidei. E mācību vide tiek izmantota, gatavojot 

izglītojamos kvalifikācijas eksāmeniem. Pedagogi un audzēkľi informācijas apmaiľai izmanto 

elektronisko mācību vidi.  

Izglītības programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un 

prakšu tematiskā satura pēctecība.  

Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā un sekmīgā izglītības programmu īstenošanā 

būtiska nozīme ir sadarbībai ar darba devējiem. Ar darba devējiem tiek veiktas konsultācijas par 

izglītības satura jautājumu pilnveidi, praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanu. 

Notiek vadības, pedagogu un darba devēju dialogs mācību procesa uzlabošanai un kvalifikācijas 



Aizkraukles Profesionālā vidusskola 2020. gada septembris Pašnovērtējuma ziľojums 

21 

prasību izmaiľu, jauno tehnoloģiju un materiālo resursu ieviešanā. Skola sadarbojas ar Latvijas 

darba devēju konfederāciju, nozaru ekspertu padomēm, nozaru asociācijām, piem.  Latvijas 

Kokapstrādes uzľēmēju un eksportētāju asociāciju, Autoasociāciju, Siera klubu. Katru gadu 

Skolas organizētajās profesiju dienās piedalās pilsētas un novada uzľēmēji, sniedzot ieskatu par 

nozares attīstību. Nozares speciālistiem ir laba sadarbība ar darba devējiem, kuri konsultē par 

aktualitātēm nozarē un piedalās izglītības programmu izstrādē atbilstoši nozares attīstībai. 

Skolā ir plaši pieejama mācību literatūra, profesionālā literatūra, periodika, kas 

paredzēta izglītības programmu īstenošanai atbilstoši standartu prasībām 

Skola lielu vērību velta izglītojamo individuālajām mācību vajadzībām un interesēm. 

Pamatojoties uz to, skola piedāvā ļoti plašu interešu izglītības nodarbību klāstu. Skolā darbojas 

11 daţādu jomu interešu izglītības pulciľi. Izglītojamiem ir iespēja padziļināt un paplašināt savas 

profesionālās prasmes (pulciľos atbilstoši programmām), apgūt dzīvei noderīgas sadzīves 

prasmes, apgūt kultūrizglītības un sporta jomas. (Plašāk pie atbalsta izglītojamiem). 

Audzināšanas darbs tiek plānots, pēctecīgi iekļaujot tēmas, kas veido izglītojamo attieksmi pret 

sevi, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Audzināšanas darbā pedagogi izmanto daţādas 

metodes, īpaši ľemot vērā izglītojamo vecumposma īpatnības.  

 

Secinājumi: 

1. Mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu tematiskā satura pēctecība ļauj sasniegt 

profesijas standartā noteiktos rādītājus.  

2. Darba vidē balstītu mācību īstenošana būtiski tuvina mācību procesu reālai darba videi, kas 

veicina praktisko kompetenču apguvi. 

3. Izglītības programmu īstenošanas plānošana ļauj sasniegt profesijas standartā noteiktos 

mērķus. 

4. Pedagogu darbs modulārās profesionālās izglītības programmas īstenošanā ir inovatīva 

pieeja mācību procesā.   

5. Izglītojamie jau prakses laikā atrod darbu atbilstoši specialitātei, visas skolā iegūstamās 

kvalifikācijas ir pieprasītas darba tirgū. 

Turpmāka attīstība:  

1. Strādāt pie modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes un ieviešanas.  

2. Regulāri papildināt izmantojamās literatūras fondu mācību priekšmetos. 

3. Pieaugušo izglītībā turpināt izglītības programmu izstrādi atbilstoši Nodarbinātības valsts 

aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras pieprasījumam. 

4. Pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu papildināt ar neformālās izglītības 

programmām un moduļu apguvi daţādām mērķa grupām. 

Vērtējums kritērijā Mācību saturs – izglītības iestādes īstenotās 

izglītības programmas 
Ļoti labi  

4.2. Mācīšana un mācīšanās 
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4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību procesā visās izglītības programmās profesionālo mācību priekšmetu apguvē 

izglītojamie izmanto gan pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus, gan arī pieejamo mācību 

un zinātnisko literatūru un periodiku. Metodisko materiālu krājumus sistemātiski atjaunina 

atbilstoši inovācijām nozarē, materiāla saturā integrējot semināros, kursos iegūtās zināšanas.  

Izglītības programmu apguvei ir iekārtotas un aprīkotas atbilstošas darbnīcas un mācību 

auditorijas. Lai nodrošinātu profesijai nepieciešamo praktisko kompetenču apguvi, prakses 

organizēšana tiek plānota (sadarbībā ar uzľēmējiem) uzľēmumos, kur reālā darbībā 

izglītojamiem ir iespēja praktizēties izvēlētajā specialitātē, apgūstot profesionālās prasmes un 

iemaľas.  

Praktiskās mācības notiek atbilstoši mācību procesa grafikam. Ar direktora rīkojumu 

tiek nozīmēts prakses vadītājs, kurš veic visus ar prakses norisi saistītos pienākumus. Praksi 

organizē un kontrolē direktora vietnieks praktisko mācību jomā, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām ir sagatavoti mācību prakses dokumenti, tai skaitā izglītojamo apdrošināšanas polises. 

Prakses organizēšanā tiek ievēroti pēctecības principi – vispirms pamatprasmes un 

iemaľas tiek apgūtas Skolas darbnīcās un laboratorijās, pēc tam prakse tiek turpināta izglītības 

programmai atbilstoša profila uzľēmumos, slēdzot prakses līgumus. Darba devēji un izglītojamie 

ir informēti par prakses uzdevumiem, kas izveidoti atbilstoši mācību programmai. Notiek 

prakses programmas izpildes kontrole. Pēc prakses notiek prakses aizstāvēšana. 

Pedagogu izmantotās mācību metodes (lekcija, diskusija, grupu darbs, izglītojamo 

patstāvīgais darbs, „prāta vētra‖, darbs ar audio un video materiāliem, darbs interneta vidē, u.c.) 

ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām. Nodarbību 

organizēšanā papildus izmanto mācību ekskursijas uz atbilstoša profila uzľēmumiem, mācību 

filmas. Ikdienas darbā mērķtiecīgi izmanto daţādus multimedijus, demonstrācijas, prezentācijas. 

Ieviestas digitālas mācību metodes, piemēram, izglītojamo darbs elektroniskajā vietnē 

Uzdevumi.lv.  Skola 2020.gadā ir saľēmusi atzinības rakstu no Uzdevumi.lv par aktīvu darbu 

šinī vidē un piedāvāto iespēju izmantošanu. Skolas e mācību vidē, tiek veikta elektroniska 

(profesionālos mācību priekšmetos) pārbaudes testu izpilde, krustvārdu mīklu izveide izmantojot 

digitālos resursus. 

Jauniešiem ar īpaši labiem mācību sasniegumiem ir iespēja doties staţēties praksēs uz 

citām Eiropas valstīm Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros. Starptautiskajā praksē ar 

teicamiem panākumiem kopš 2011.gada ir piedalījušies 121 izglītojamie no daţādām 

specialitātēm. 
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Mācību 

gads 

Audzēkņu mobilitātes 

Personāla 

mobilitātes 
Auto-

mehāniķi 

Būv-

izstrādājumu 

galdnieki 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālisti 

Celtniecības un 

ceļu būves mašīnu 

mehāniķi 

Kopā 

2017./18. 4 6 10 3 23 6 

2018./19. 8 3 10  21 11 

2019./20. 9 5 3 6 23 4 

Kopā īstenotās mobilitātes: 67 21 

 

Izglītojamiem ir iespēja starptautisko prakses pieredzi iegūt Vācijas, Itālijas, Portugāles 

un Lietuvas nozares uzľēmumos. 2019./2020 mācību gadā izglītojamo iespējas tika paplašinātas, 

piedāvājot iespēju praksi iziet arī Austrijas uzľēmumos. Paplašinot sadarbības partneru loku tiek 

meklētas profesionālās izglītības iestādes Eiropā. Līdzšinējā sadarbība ar profesionālajām 

skolām ir bijusi veiksmīga un noderīga. Piemēram, automehāniķi devās 2 nedēļu praksē uz 

Kauľas profesionālo apmācības centru, lai apgūtu moduli  „Common Rail sistēmas‖. Prakses 

vērtēšanā tiek izmantoti ECVET kritēriji. Prakšu vadītāji uzľēmumā augstu novērtē praktikantu 

profesionālo kompetenci. 

Šogad uzsākta sadarbība ar Somijas SAMIedu profesionālo koledţu, Igaunijas Jarvas 

profesionālās izglītības centru, Dānijas Zēlandes biznesa koledţu. Audzēkľi praksē un pedagogi 

pieredzes apmaiľā Erasmus +  projekta ietvaros dosies 2020./2021.mācību gadā. 

Arī pedagogi dodas profesionālās pieredzes apmaiľās. 2019.gada rudenī direktora 

vietniece, I/P „Mašīnzinību‖ pedagogs, projektu vadītājs devās uz Lietuvas Mariampoles 

profesionālo skolu, bet I/P „Kokizstrādājumu izgatavošanas‖  pedagogs devās pieredzes apmaiľā 

uz Lietuvas Kauľas profesionālo skolu.  

2019./2020.mācību gadā Skola strādāja pie jaunu projektu izstrādes, lai sekmētu 

skolotāju izaugsmi. Tika izstrādāts Nordplus projekts „New educators in the school system – a 

bebefit and a challenge‖, kur mērķa grupa ir skolotāji, kuri nesen uzsākuši pedagoģisko darbu. 

Šis projekts tiks īstenots sadarbībā ar Birţu tehnoloģiju un biznesa profesionālās  izglītības 

centru. 

Pirmo reizi skola iesniedza projekta iesniegumu Erasmus + skolu sektora projektu, kur 

mērķa grupa ir vispārizglītojošie pedagogi. Visi šie projekti ir apstiprināti un tiks īstenoti 

2020./2021.mācību gadā. 

Skola darbojas ne tikai kā Nosūtošā organizācija, bet gan arī kā Uzľemošā organizācija. 

Sadarbība ir ar Rokišku, Kauľas un Kupišku profesionālajām izglītības iestādēm, kuru 

izglītojamie un pedagogi dodas praksē un pieredzes apmaiľā uz Skolu. Šāda sadarbības forma 

ļauj apmainīties ar katras skolas labās prakses piemēriem. 
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Skolas mācību procesa sasniegumu vērtēšanai ir izstrādāta „Izglītojamo zināšanu, 

prasmju un iemaľu vērtēšanas kārtība‖. Mācību procesu uzsākot, pirmo kursu izglītojamajiem 

veic diagnosticējošo vērtēšanu matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Mācoties tiek veikts 

darbs ne tikai auditorijās un mācību laboratorijās, bet arī veicinātas izglītojamo patstāvīgā darba 

iemaľas, izpildot patstāvīgo darbu uzdevumus. Notiek ikmēneša atestācijas, kas ļauj kontrolēt 

mācīšanās sistemātiskumu, nepieciešamības gadījumā  veikt papildus darbu.  

Mācību iestādē ir noteikti noslēguma darbi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 

kuros izglītojamie kārto valsts pārbaudes darbus – Latvijas un pasaules vēsturē, angļu valodā, 

matemātikā un latviešu valodā. To rezultātus ik gadu analizē metodiskajās komisijās. Katra 

mācību priekšmeta apguves noslēgumā ir noslēguma darbi, kuru vērtējumi arī tiek analizēti 

metodiskajās komisijās un izvirzīti priekšlikumi turpmākam darbam. Pedagoga darbības ikgadējā 

izvērtēšana balstās uz mācību procesa rezultātiem saskaľā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Mācību gada nobeigumā notiek pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana pēc vienotas formas, kad 

pedagogs izvērtē savu darbu, savukārt katra metodiskā komisija raksta komisijas metodiskā 

darba pašvērtējumu. 

Skolā tiek izmantots e-ţurnāls. Tas optimizē pedagogu darbu, nodrošina izglītojamajiem 

un vecākiem informāciju par mācību sasniegumiem, uzdoto un mājas darbiem.  E-ţurnāls tiek 

aizpildīts atbilstoši prasībām. Katru dienu, kad notiek nodarbība mācību priekšmetā, pedagogs 

reģistrē to ţurnālā, atzīmē izglītojamo kavējumus, saskaľā ar mācību priekšmeta programmā 

paredzētajiem pārbaudes darbiem ieraksta e-ţurnālā izglītojamo vērtējumus. E-ţurnāla kontroli 

veic direktora vietnieks mācību darbā un izglītības metodiķis. Katra mēneša beigās grupu 

audzinātāji izdrukā no e-ţurnāla izglītojamā mācību sasniegumus un kavējumus.  

Metodisko komisiju dalībnieki katra mācību gada sākumā veido komisijas darba plānu, 

kurā iekļauj mācību gada laikā paredzētās aktivitātes saskaľā ar mācību gada metodiskā darba 

uzdevumiem. Pamatojoties uz metodisko komisiju darba plāniem, tiek sastādīts Skolas 

metodiskā darba plāns. Komisiju darba plāna izpildi kontrolē komisiju vadītāji, bet Skolas darba 

plāna izpildi – direktora vietnieks un  izglītības metodiķis. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas locekļi regulāri sadarbojas ar pilsētas metodiskajām apvienībām, 

nodrošinot pedagogu un izglītojamo dalību pilsētas un reģiona aktivitātēs.  

Kā neatľemama mācīšanās sadaļa ir prakse. Skola kā sadarbības partneris darbojas 

LDDK projektā «Profesionālo izglītības iestāţu audzēkľu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzľēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001. Šo 3 gadu laikā ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar vairāk kā 30 uzľēmumiem par praktisko mācību un darba vidē balstītu mācību 

īstenošanu. 
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Iesaistītie audzēkľi DVB projektā 

Kvalifikācija Audzēkņu 

skaits 

2018./19.m.g. 

Audzēkņu 

skaits 

2019./20.m.g. 

Mācību prakses / DVB uzņēmumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

9 15 SIA «Imiga», SIA «Jaunzemitāni», SIA 

«Sirds kūkas», ZS «Avotiľi», SIA «Hotel 

Jūrmala SPA», SIA «Danis Pluss», SIA 

„Lazdonas piensaimnieks‖, SIA „LA 

Glance‖, SIA „Entresol‖ 

Celtniecības un 

ceļu būves  

mašīnu 

mehāniķi 

18 13 SIA «Binders», SIA «Strabag», SIA 

«Ošukalns», SIA «VIA», SIA «Greifer», 

SIA «Mikor» 

Automehāniķis 23 15 SIA «Ošukalns», SIA «LM Tehnika», SIA 

«Chernoff», SIA «MP Motors», SIA 

„Saules serviss‖, SIA „MKPI serviss‖, SIA 

„Ventils‖, IK „Sventes‖, SIA „Date V‖, 

SIA „DLLA‖, SIA „Erbauer Group‖ 

Kopā: 50 39  

2019./2020.m.g. iesaistīto audzēkľu skaits DVB projektā ir mazāks, ľemot vērā, ka no 

LDDK projektu vadības puses ir noteikts audzēkľu skaits, kurus drīkst no jauna iesaistīt 

projektā.  

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) apbalvošanas ceremonijā „Dari un mācies 

– viss tikai sācies!‖ atzinību kā Zemgales reģionā labākie mācību prakšu uzľēmumi 2019.gadā 

saľēma skolas Sadarbības partneri SIA „Imiga‖ un SIA „Ošukalns‖, bet atzinību kā labākais 

darba vidē balstītu mācību uzľēmums 2019.gadā saľēma SIA „VIA‖.   

Secinājumi: 

1. Sasniegts labs līmenis pedagogu kompetencē IKT izmantošanā un digitālo mācību materiālu 

veidošanā, kas ļauj daţādot mācību procesu un veicināt izglītojamo uzmanības noturību. 

2. Izglītojamo piedalīšanās daţādos konkursos veicina profesionālo kompetenču attīstību, kā arī 

netieši darbojas kā motivējošs instruments karjeras izvēlei. 

3. Ikgadējā pedagogu un vadības ―darba novērtējuma intervija,‖ kurā pārrunā pedagogu darbības 

kvalitāti, izaugsmes iespējas, uzklausa pedagogu ieteikumus vadības darba uzlabošanai, veicina 

darbinieka lojalitāti un ir motivējošs faktors darbinieka tieksmei turpināt personīgo pilnveidi. 

4. Mācību gada sākumā izveidotais metodisko materiālu izstrādes plāns e- mācību videi disciplinē 

pedagogus un veicina metodisko materiālu bankas papildināšanu ar jauniem, inovatīviem 

materiāliem, kā arī esošo materiālu uzlabošanu, to pastāvīgu pilnveidošanu, kas sekmē mācīšanas 

kvalitāti.  

5. Darba devēji ir apmierināti ar izglītojamo profesionālajām prasmēm un zināšanām.  

 

Turpmākā attīstība: 

1. Uzsākt  mācību stundu saraksta izveides elektronisko programmu izmantošanu. 
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2. Veicināt mūsdienīgu, radošu un daudzveidīgu mācību metoţu izmantošanu, sevišķi eksaktajos  

mācību priekšmetos, lai rosinātu interesi un lielāku izpratni nolūkā uzlabot sekmību šajos 

mācību priekšmetos.  

Vērtējums kritērijā Mācīšanas kvalitāte Labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolā mācību darbs tiek organizēts ar mērķi nodrošināt augstu izglītības kvalitāti un 

izglītības pieejamību katram interesentam. Mācību sasniegumu vērtēšanas instrumenti ir 

diagnosticējošie pārbaudes darbi pirmo kursu izglītojamajiem, semestru noslēguma pārbaudes 

darbi un ikmēneša atestācijas, kas atspoguļo mēneša laikā iegūto vērtējumu vidējo rādītāju. Ar 

diagnosticējošo darbu un mācību semestru noslēguma darbu rezultātiem un to analīzi tiek 

iepazīstināti gan izglītojamie, gan viľu vecāki vecāku sapulcēs un individuāli. Izglītojamo 

mācīšanās rezultātus par semestri izvērtē semestra noslēguma pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Uzsākot mācības pirmajā kursā, izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību procesa 

organizāciju – mācību iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, mācību gada sadalījumu 

semestros, nodarbību laiku, vērtējumu izlikšanu. To veic direktora vietnieks mācību darbā un 

detalizētāku skaidrojumu veic grupu audzinātāji. Izglītojamie saľem arī informāciju par mācību 

gada sākumā plānotajiem diagnosticējošajiem darbiem. Katra mācību gada sākumā izglītojamie 

tiek informēti par mācību gada laikā kārtojamajiem noslēguma eksāmeniem. Informācija 

pieejama arī izglītības iestādes mājas lapā – www.apvs.lv. 

Skolas izglītojamie zina un izprot mācību darba organizācijas formas, mācību darbam 

izvirzītās prasības. Viľi prasmīgi iesaistās daţādos projektos, sniedz viens otram atbalstu mācību 

darbā. Regulāri notiek daţādas ārpusstundu aktivitātes, kur piedalās ne tikai Skolas izglītojamie 

un pedagogi, bet arī daţādu nozaru pārstāvji. Īpaši mācīšanās motivāciju paaugstinošas ir 

tikšanās ar nozaru pārstāvjiem, kuri nesenā pagātnē paši bijuši Skolas audzēkľi. Izglītojamie 

piedalās mācību ekskursijās uz nozares uzľēmumiem. Tur viľi labāk apzinās izraudzītās 

profesijas specifiku. 

Izglītojamajiem mācību procesā ir pieejami daţādi mācību resursi – bibliotēka 

(grāmatas un periodiskie izdevumi), interneta resursi (uzdevumi. lv, http://www.apvs.lv/e-

kursi/). Pedagogi regulāri izstrādā atbalsta materiālus un uzdevumus ievietošanai mācību e-vidē. 

Moodle vidē ir pedagogu izstrādāti mācību materiāli katram mācību priekšmetam, kas ļauj 

izglītojamam apgūt mācību vielu, ja viľš kavē nodarbības, kā arī padziļināti apgūt interesējošo 

tematu vai arī gatavoties pārbaudes darbiem, izmantojot sagatavotos testus. 

Skolas pedagogi katru gadu sagatavo izglītojamos, kuri piedalās valsts mēroga 

profesionālajos konkursos. 2018./2019.mācību gadā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
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organizētajā nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvia 2019, skolas 

izglītojamie piedalījās nominācijā: ēdienu gatavošana, mēbeļu galdnieks un spēkratu mehāniķis, 

kā arī profesiju paraugdemonstrējumos ēdināšanas pakalpojumu un tehniskajā jomā. 

Labus rezultātus uzrādīja izglītības programmas ―Autotransports‖ izglītojamais Raivis 

Veikšāns, piedaloties profesionālajā konkursā „Jaunais automehāniķis‖, viľš  ieguva 2. vietu 

valstī.  

Balstoties uz labajiem rezultātiem, Raivis piedalījās SIA „Inter Cars Latvija‖ 

starptautiskajā konkursā „Jaunais Automehāniķis‖ finālā Varšavā. 

Šogad pirmo reizi IP ―Mašīnzinības‖ topošie ceļu būves mašīnu mehāniķi piedalījās 

Fonda Latvijas lauksaimniecības attīstībai organizētajās „Traktordienās 2019‖ . 

 

Secinājumi: 

1. Izglītojamo mācību darbs tiek organizēts plānveidīgi, tiek kontrolēta mācību procesa 

īstenošana atbilstoši plānam, kas veicina regulāru mācību vielas apguvi.  

2. Mācīšanās kvalitāte ir vērsta uz mācību priekšmetu mērķu sasniegšanu, kas atbilst profesijas 

standartam. 

3. E-mācību vides pilnveidošana dod iespēju ikvienam izglītojamajam apgūt programmu pilnā 

apjomā, neatkarīgi no daţādajiem mācību procesu kavējošiem apstākļiem. 

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt darbu mācību procesā ieviešot darba vidē balstītas (DVB) mācības. 

2. Lielāku atbildību prasīt no pašiem izglītojamiem par neattaisnotiem stundu kavējumiem.  

3. Izstrādāt un ieviest vienotu kārtību mobilo telefonu izmantošanai mācību procesā atsevišķu 

tēmu apgūšanai. 

4. Konsultāciju efektīvākas izmantošanas sekmēšana.  

Vērtējums kritērijā Mācīšanās kvalitāte Labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un Skolas izstrādāto „Izglītojamo zināšanu, 

prasmju un iemaľu vērtēšanas kārtība”. Kārtība pieejama izglītojamiem un viľu vecākiem. 

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.  

Metodiskajās komisijās ir izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un 

rezultātu vērtēšanai. Izstrādāti Skolas noslēguma darbi priekšmetos, kuros izglītojamie kārto 

valsts pārbaudes darbus, lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu izglītojamos Valsts pārbaudes 

darbiem. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos vērtēšana tiek veikta atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, kas regulē vērtēšanu. Mācību un kvalifikācijas prakses uzdevumu izpildes analīzi Skola 

veic sadarbībā ar darba devējiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

http://www.lvt.lv/wp-content/uploads/2013/09/vertesana.pdf
http://www.lvt.lv/wp-content/uploads/2013/09/vertesana.pdf
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Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu regularitātē un uzskaitē. Praktiski visi pedagogi 

regulāri un sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-ţurnālā un citos valsts un Skolas 

noteiktajos dokumentos. Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. 

Izglītojamie izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus visos mācību 

priekšmetos. Pedagogi mācību procesa laikā izmanto tādas vērtēšanas metodes, kā pašvērtējums 

un savstarpējā vērtēšana. Vērtēšanas formas un metodiskie paľēmieni motivē izglītojamos un 

sniedz atbalstu turpmākajā mācību procesā. 

Izveidota vienota parauga sesiju eksāmenu darbu noformēšanas un vērtēšanas metodika. 

Vērtējumus analizē metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās sēdēs, izvirza pedagogiem 

uzdevumus vērtēšanas pilnveidošanai. 

 

Secinājumi: 

1. Sakārtota vērtēšanas sistēma, ko reglamentē izstrādātie iekšējie normatīvie dokumenti, dod 

iespēju ievērot vienlīdzības un objektivitātes principu. 

2. Vērtējumu regularitāte un objektivitāte veicina sistemātisku mācību vielas apgūšanu. 

3. Ir ieviesta elektroniska mācību procesa rezultātu bāze, kas veicina efektīvu vērtējumu 

pārskatīšanu. 

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt pedagoģisko darbu, lai veicinātu izglītojamo sistemātisku mācīšanos. 

2. Turpināt darbu pie sesiju eksāmenu vērtēšanas metodikas pilnveides, maksimāli pietuvinot 

profesionālo kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanai. 

3.  2019./2020. mācību gadā tiks akcentēta uzmanība uz ieskaišu sistēmas pilnveidošanu, lai 

sniegtu atbalstu izglītojamiem, kuri mācās DVB vai objektīvu apstākļu dēļ skolu apmeklē 

neregulāri. 

 

Vērtējums kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Skolas mācību procesa sasniegumu vērtēšanai ir izstrādāta „Izglītojamo zināšanu, 

prasmju un iemaľu vērtēšanas kārtība‖. Mācību procesa vērtēšana pamatojas uz mācību 

sasniegumiem. Mācību gada sākumā izveido gada sesijas eksāmenu grafiku, kas pieejams gan 

izglītojamajiem, gan pedagogiem. Valsts pārbaudes darbu grafiks tiek veidots saskaľā ar Valsts 

izglītības satura centra valsts pārbaudes darbu grafiku. Mācību procesā notiek regulāri pārbaudes 

darbi izglītojamo zināšanu vērtēšanai. Ikmēneša atestācijas ļauj kontrolēt sistemātisku mācību 

procesa norisi un nodrošina iespēju savlaicīgi konstatēt mācību procesa vājās vietas un, ja 

nepieciešams, veikt papildus darbu. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze ļauj novērtēt mācību 

sasniegumu dinamiku.  

http://www.lvt.lv/wp-content/uploads/2013/09/vertesana.pdf
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Mācību sasniegumu dinamika pa gadiem nedaudz mainās. Pēdējos kursos vidējais 

vērtējums var nedaudz samazināties, jo izglītojamie vēlas mācības apvienot ar algotu darbu, kas 

rada papildus slodzi.  

Skolā katram izglītojamam ir iespēja izmantot Skolas resursus- informācijas un 

dalībnieks komunikācijas tehnoloģijas, bibliotēku, sporta zāli un citas iespējas mācību mērķu 

sasniegšanai. Skola ir ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai‖ – Pumpurs. 

 

Kopsavilkums 

Stiprās puses 

− Stabilais sekmju līmenis grupās 

liecina par izglītojamo pietiekami 

motivāciju. 

− Plašas darba izvēles iespējas pēc 

profesijas ieguves. 

Vājās puses 

− Izglītojamo skaita samazināšanās grupās sociāli 

ekonomisko apstākļu dēļ. 

− Izglītojamo ar zemiem mācību darba vērtējumiem 

nepietiekama motivācija uzlabot mācību 

sasniegumus. 

Plānotie uzlabojumi 

Turpināt profilakses darbu izglītojamo motivēšanā. Sadarbībā ar sociālo pedagogu un 

izglītojamo dzīves vietu sociālajiem dienestiem , mazināt izglītojamo skaitu, kuri vēlas izstāties 

no Skolas. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

Skolas izglītojamie Valsts pārbaudes darbus kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2019./2020. mācību gadā izglītības programmu trešo kursu izglītojamie kārtoja centralizētos 

eksāmenus latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā, bet Latvijas un pasaules vēstures 

centralizēto eksāmenu kārtoja otro un arī pirmā kursa izglītojamie. 

 Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus, secinām, ka apguves vidējais procents 

visos mācību priekšmetos ir zemāks par vidējo apguves procentu valstī. Vistuvāk valsts vidējam 

sasniegumu vērtējumam ir skolas izglītojamo rezultāts Latvijas un pasaules vēsturē, kaut arī, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātu skolā, vidējais procentuālais vērtējums ir zemāks. 

Latviešu valodā un angļu valodā vidējais vērtējums ir paaugstinājies salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem.  

Analizējot 2019./2020.mācību gada matemātikas centralizētā eksāmena rezultātus, 

secinām, ka  zināšanu un pamatprasmju demonstrēšana eksāmenā ir veikta visrezultatīvāk, bet 

zināšanu lietošana nestandarta situācijās sagādā grūtības; latviešu valodā jāturpina attīstīt 

veiksmīgāk prasmes eseju un pārspriedumu izveidē; svešvalodā - jāturpina attīstīt 

izglītojamajiem runāšanas prasmes. 
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2020. gada centralizēto eksāmenu rezultātos zināmu ietekmi radīja arī mācīšanās 

attālinātā formā, jo noteikti mācību priekšmetu apjomi tika apgūti patstāvīgi  skolotāju attālinātā 

vadībā.  

Uzsākot mācības Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā, pirmo kursu izglītojamajiem 

tiek veikta zināšanu un prasmju diagnostika matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Šo 

darbu rezultāti ļauj turpmāk izvērtēt progresu tālākajā mācīšanās gaitā. 

Secinām, ka zemi apguves procenti izglītojamajiem ir skaidrojami arī ar nepietiekoši 

apgūtām mācīšanās prasmēm pamatizglītības līmenī -  pamatskolas atestātā matemātikas 

vērtējums lielākajai daļai izglītojamo nav augstāks par 4-5 ballēm. Diagnosticējošajos darbos 

pedagogi novēro, ka daļai no izglītojamajiem ir grūtības lasīt un izprast uzdevumu nosacījumus, 

atrast galveno domu, noformulēt tēzes. Pedagogu uzdevums ir radīt apstākļus, ka mācību procesā 

katrs izglītojamais rod motivāciju attīstīt sevi kā personību un iegūt nepieciešamās kompetences 

kā izvēlētās profesijas topošais speciālists. Esam izanalizējuši izglītojamo individuālo izaugsmes 

ceļu, salīdzinot diagnostikas kontroldarbu rezultātus, ar vērtējumiem semestros un noslēguma 

eksāmena rezultātiem. Varam redzēt katra izglītojamā pozitīvo dinamiku un secināt, ka atbilstoši 

ieguldītajam darbam, spējām, apgūstamās programmas apjomam, rezultāti ir atbilstoši. Pedagogi 

ir norādījuši, ka jāveic korekcijas programmās un jāļauj izglītojamiem apgūt matemātika 

vispārējā nevis optimālā līmenī.  

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2019./2020.mācību gadā 

 

Eksāmens 

Vidējais 

procents 

valstī 

(%) 

Vidējais 

procents 

skolā (%) 
<5% 

5-

9% 
10-

19% 
20-

29% 
30-

39% 
40-

49% 
50-

59% 
60-

69% 
70-

79% 
80-

89% 

Angļu valoda 70 43,4     5 4 4 6 4 1 3 2 

Latviešu valoda 52,9 35,2   2 3 9 4 4 5 2     

Latvijas un 

pasaules vēsture 39,6 31,5     5 23 18 9     1   

Matemātika 35,4 14,1 2 10 11 4 1 1         

 

Centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums 3 gadu periodā 

 

Eksāmens 
Vidējais procents skolā (%) 

2017./2018.m.g. 
Vidējais procents skolā (%) 

2018./2019.m.g. 

Vidējais procents skolā 

(%) 2019./2020.m.g. 

Angļu valoda 33,74 37,9 43,4 

Latviešu valoda 32,29 32,8 35,2 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
39,57 47,1 31,5 

Matemātika 11,08 14,9 14,1 

Krievu valoda 46,90 30,3  
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 Ir redzams, ka ar katru mācību gadu uzlabojas rezultāti angļu valodas, latviešu valodas 

eksāmenos. 2019./2020.m.g. ir nedaudz zemāki rezultāti vēstures eksāmenā. 

 

Kopsavilkums 

Stiprās puses Vājās puses 

− Apmierinoši rezultāti valsts pārbaudes 

darbos latviešu valodā, Latvijas un 

pasaules vēsturē. 

− Rezultātu uzlabošanās visu 

kvalifikāciju izglītojamajiem angļu 

valodā. 

  Salīdzinoši vājāki sasniegumi valsts pārbaudes 

darbā matemātikā. 

Plānotie uzlabojumi  

1. Stiprināt sadarbību starp atsevišķu priekšmetu pedagogiem kopīgai mācīšanās prasmju 

attīstīšanai izglītojamajiem 

2. Mācīšanās prasmju uzlabošanai veiksmīgi izmantot izlīdzinošā kursa piedāvātos resursus  

3. Turpināt e-vides pilnveidošanu mācību procesa sekmīgai nodrošināšanai 

4. Lielāku vērību veltīt individuālo konsultāciju apmeklētībai, norises uzraudzībai.  
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4.3.3. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti  

Analizējot izglītojamo sniegumu kvalifikācijas eksāmenos trīs gadu griezumā, var 

secināt, ka rezultāti ir labi.   

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti profesionālās vidējās un arodizglītības 

programmās 2019./2020.m.g. 

 

IP veids Kvalifikācija Kārtoja 

KE 

5 6 7 8 9 % 

izteiksme 

7-10 

balles 

Vidējā KE 

atzīme 

skolā 

Vidējā KE 

atzīme 

valstī 

P
ro

fe
si

o
n
āl

i 
v
id

ēj
ās

  
iz

g
lī

tī
b
as

 

p
ro

g
ra

m
m

as
 

Automehāniķis 13 6 3 4     31 5,85 6,42 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

12 1 1 6 3 1 83 7,17 7,58 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

10 1 1 2 4 2 80 7,50 7,80 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 

5   2 2   1 60 7,00 7,05 

Celtniecības un 

ceļu būves 

mašīnu 

mehāniķis 

11 1 3 3 2 2 64 7,09 8,07 

A
ro

d
iz

g
lī

tī
b
as

 p
ro

g
ra

m
m

as
 

(m
āc

īb
u

 i
lg

u
m

s 
1
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s)

 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu inertās 

gāzes vidē MIG;  

18  1 3 11 3 94 7,89 7,89 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvās 

gāzes vidē MAG 

18  2 3 12 1 89 7,67 7,17 

Kokapstrādes 

iekārtu operators 

18 1 2 7 5 3 83 7,39 7,42 

Vairāk kā 80 procentiem izglītojamiem vērtējums 7-10 balles kvalifikācijas eksāmenos 

2019./2020.mācību gadā ir sasniegti kvalifikācijas „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists‖, 

„Klientu apkalpošanas speciālists‖, „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē MIG‖, „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG‖ 

„Kokapstrādes iekārtu operators‖.  

Viszemākie rezultāti ir iegūti kvalifikācijā „Automehāniķis‖ un šī tendence ir vērojamā 

valstī kopumā. 
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Kvalifikācijas eksāmenu vidējie vērtējumi profesionāli vidējās un arodizglītības 

programmās salīdzinājums 3 gadu griezumā 

IP veids Kvalifikācija Vidējā KE 

atzīme 

2017./18.m.g. 

Vidējā KE 

atzīme 

2018./19.m.g. 

Vidējā KE 

atzīme 

2019./20.m.g. 

P
ro

fe
si

o
n
āl

i 
v
id

ēj
ās

  

iz
g
lī

tī
b
as

 

p
ro

g
ra

m
m

as
 

Automehāniķis 5,66 6,5 5,85 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 

6,44 7,06 7,17 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 

8,66 8,08 7,50 

Būvizstrādājumu galdnieks 7 7,5 7,00 

Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis 

6 6,55 7,09 

A
ro

d
iz

g
lī

tī
b
as

 p
ro

g
ra

m
m

as
 

(m
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u
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1
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Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē MIG;  

8,28 8,55 7,89 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē MAG 

7,71 8,00 7,67 

Kokapstrādes iekārtu 

operators 

  7,39 

Konditors/ Konditora palīgs 7,28 7,8  

Pavārs 7,4   

Ir uzlabojušies kvalifikācijas eksāmenu rezultāti kvalifikācijā „Celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķis‖ un „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists‖. Kopvērtējumā 2019./2020.mācību 

gadā kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ir labi, jo, izľemot kvalifikāciju „Automehāniķis‖, visos 

vidējais vērtējums ir virs 7 ballēm. 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti tālākizglītības programmās 2019./2020.m.g. 

 

IP veids Kvalifikācija Kārtoja 

KE 

5 6 7 8 9 10 % 

izteiksme 

7-10 

balles 

Vidējā KE 

atzīme  

Jēkabpils 

cietums 

Virpotājs  10 3 3 3 1   40 6,2 

Kokapstrādes 

iekārtu operators 

3  1 1 1   66 7 

NVA 

apmācības 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvās 

gāzes vidē MAG 

(7.01.2020.) 

5   1 4   100 7,8 
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Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvās 

gāzes vidē MAG 

(11.08.2020.) 

8   2 2 1 3 100 8,62 

 

 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti katru gadu tiek analizēti profesionālo mācību 

priekšmetu metodiskajā komisijā. Metodiskās komisijas sanāksmē, analizējot iemeslus, pedagogi 

izteica viedokli, ka tehniskajās specialitātēs izglītojamie vairāk orientēti uz praktisko darbību, 

tāpēc arī teorētisko mācību sasniegumi nav izcili, taču praktiski pielietojamās prasmes 

izglītojamajiem ir labas. Augstu vērtējumu iegūšanu daļēji kavē arī tas, ka jau mācību laikā 

tehnisko specialitāšu jaunieši uzsāk darba gaitas izvēlētajā specialitātē, līdz ar to mazāk pūļu 

veltot teorētiskās daļas apgūšanai. Tomēr pedagogi mērķtiecīgi strādā, lai tehnisko specialitāšu 

izglītojamo izglītības kvalitāte nepārtraukti paaugstinātos.  

Pedagogi ir veikuši izvērtēšanu profesionālo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā 

un pedagoģiskās padomes sēdē. Rezultātus ietekmē izglītojamo kavējumi, paļaušanās uz savām 

labajām praktiskajām zināšanām un pārbaudes testu nozīmības nenovērtēšanas. Mācību 

sasniegumu dinamiku regulāri uzrauga un analizē grupu audzinātāji un profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogi. Mācību procesa norisē ir cieša sadarbība ar darba devējiem – gan mācību 

prakses, gan mācību ekskursijas, gan vieslektori. Arī pedagogi ir zinoši profesionāļi nozarē, kuri 

profesionālo mācību priekšmetu satura īstenošanā piemēro caurviju mācību principu, kad 

profesijai būtiskas pamatprasmes tiek mācītas vairākos priekšmetos. Kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti skolai kopumā ir labi un tie atbilst  Kompetenču centriem noteiktajiem kritērijiem. 

  

 

Kopsavilkums 

Stiprās puses Vājās puses 

- Profesionālo priekšmetu skolotāji ir zinoši 

profesionāļi nozarē. 

- Profesionālie mācību priekšmeti tiek 

īstenoti, ievērojot caurviju mācību 

principu, kad profesijai būtiskas 

pamatprasmes tiek mācītas vairākos 

priekšmetos. 

- Praktisko prasmju apguvē skola 

sadarbojas ar darba devējiem. 

-Teoriju izglītojamie grūti uztver, nav vēlmes 

pielikt pūles, sliktas lasītprasmes, līdz ar to nav 

ieinteresētības apmeklēt konsultācijas un 

papildus iedalītās nodarbības. 

- Ir neattaisnoti kavētas stundas. 

- Nav motivācijas apgūt teoriju, ir pārliecība, ka 

prakse un praktiskās darba iemaľas atsvērs 

teorijas nezināšanu. 

 

Plānotie uzlabojumi (detalizētāk- pie atbalsta izglītojamiem) 
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1. Turpināt pilnveidot uzsākto sadarbību ar darba devējiem, palielinot darba vidē balstītu 

mācību ieviešanu. 

2. Turpināt pilnveidot pārbaudes darbu ieviešanu pirms eksāmeniem  

 

Lai veicinātu izglītojamo pašmotivāciju un profesionalitātes paaugstināšanu, 

izglītojamajiem ir iespēja piedalīties daţādu pasūtījumu (atbilstoši mācāmai specifikai) 

izgatavošanā. Katras akreditējamās nozares specialitātes izglītojamie profesionālas prasmes un 

iemaľas pilnveido, sadarbojoties gan ar pašvaldību, gan uzľēmējiem, saľemot un izpildot 

pasūtījumus atbilstoši specialitātei. Piemēram, IP ―Kokizstrādājumu izgatavošana‖ izgatavoja 

atraktīvas galda spēles un IP ―Ēdināšanas pakalpojumi‖ sagatavoja un novadīja meistarklases 

―Veselīgas uzkodas un veselīgi kokteiļi‖. 

2018.gadā IP ―Autotransports‖ audzēkľi veica bezmaksas riepu nomaiľu pilsētas 

pensionāru automašīnām, tā iekļaujoties ‗Labo darbu‖ akcijā.  Akcijas dienā tika nomainītas 

riepas 9 automašīnām, kuras rezultātā topošie automehāniķi ieguva pirmo pieredzi saskarsmē ar 

klientiem. Labākie automehāniķi labprāt atsaucās SIA ―Ošukalns‖ aicinājumam, aizvietot riepu 

servisa darbiniekus viľu prombūtnes laikā. 2019.gadā akcija tika paplašināta ar jauniem 

piedāvājumiem - gaismu regulēšanu, riepu protektora dziļuma pārbaudi. Akcijā iesaistījās arī 

praktikanti no Lietuvas. Izglītojamie saľēma atzinīgu darba novērtējumu .Skola aktīvi iesaistās 

pašvaldības organizētajos pasākumos- topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti klāj cienasta 

galdus, apkalpo viesus, gatavo svētku maltīti. 

Izglītojamie gatavo diplomdarbus gan individuāli, gan pāros vai grupās. Katram ir noteikta 

uzdevuma daļa, taču rezultāts ir atkarīgs no kopējās sadarbības. Tādus sadarbības projektus 

skolotāji uzdod īstenot arī ikdienas mācību procesā. Darbojoties grupā izglītojamie   iesaistījās 

kartinga sacensībām nepieciešamā autobusa atjaunošanā un šobrīd to izmanto.  

Šogad pirmo reizi IP Mašīnzinības topošie ceļu būves mašīnu mehāniķi piedalījās Fonda 

Latvijas lauksaimniecības attīstībai organizētajās „Traktordienās 2019‖. Jaunieši sacentās 

traktortehnikas vadīšanas veiklības braucienos ar piecām daţādām tehnikas vienībām. 

 

Kopsavilkums 

Stiprās puses Vājās puses 

− Izglītojamo mācīšanās motivāciju paaugstina 

iespēja piedalīties mācību procesa plānošanā. 

− Izglītojamo praktiskās un teorētiskās iemaľas 

paaugstina daţādu darbu veikšana ārpus 

mācību iestādes. 

− Izglītojamie redz savu vai savas grupas darba 

derīgos rezultātus. 

− Izglītojamie labprāt atbalsta, palīdz viens 

 Izglītojamo aktivitātes ierobeţo teorētisko     

zināšanu nepietiekama apguve un 

nepietiekama motivācija praktiskās iemaľas 

apgūt arī patstāvīgi. 
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otram. 

Plānotie uzlabojumi  

- Pastiprināt teorētisko zināšanu apguves motivāciju, daţādojot mācību formas. 

- Aktualizēt darba vidē balstītu mācību ieviešanu.   

- Veicināt izglītojamo pašrealizācijas kompetenču attīstību, individuālo sasniegumu 

plānošanu un īstenošanu. 
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4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolas darbs organizēts tā, lai nodrošinātu izglītojamiem psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko atbalstu, attiecīgi izvērtējot katru situāciju. Atbalstu sniedz grupu audzinātāji, 

sociālais pedagogs, skolas psihologs,  direktora vietnieks mācību darbā, izglītības metodiķis - 

karjeras konsultants. Par drošu darba vidi rūpējas darba drošības speciālists. Nepieciešamības 

gadījumā atbalstu sniedz mācību priekšmetu pedagogi. Darba mērķis ir veikt kavējumu, 

nesekmības un uzvedības profilaksi.  Pēc nepieciešamības tiek sasauktas Audzināšanas komisijas 

sanāksmes, kurās mācību sasniegumu rezultāti un citi problēmjautājumi tiek izvērtēti kopā ar 

izglītojamo, grupas audzinātāju, dienesta viesnīcas pedagogu un mācību priekšmetu pedagogiem. 

Lai paaugstinātu sekmju līmeni, tiek pastiprināti strādāts ar 1., 2. un 3. kursu izglītojamiem, 

pievēršot uzmanību sekmēm un kavējumiem. 

Grupu audzinātāji organizē tematiskās audzinātāja stundas par dzīves vērtībām, veselīgu 

dzīvesveidu, tradīcijām un citām aktuālām tēmām. Ārkārtas situācijas laikā, kad tika organizētas 

attālinātas mācības,  grupu audzinātāji  aktīvi sadarbojās ar audzēkľiem un sniedza individuālu 

atbalstu.   Grupu audzinātājs sadarbībā ar skolas datorspeciālistu piegādāja datorus diviem 

izglītojamajiem. Visi skolas pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides 

programmu „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos‖ 8 akadēmisko stundu apjomā un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 

„Profesionālās izdegšanas draudu mazināšana, saskarsmes prasmju uzlabošana un radošu metoţu 

apguve‖ 16 akadēmisko stundu apjomā. Projektā „Pumpurs‖ iesaistītie 10 pedagogi apguva 12 

stundu profesionālās kompetences  pilnveides programmu par atbalsta sniegšanu 

izglītojamajiem, kuriem ir riksis pārtraukt mācības. Visi skolas pedagogi ir apguvuši pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Riska grupas bērnu mācīšanās un  uzvedības 

īpatnības‖ 12 akadēmisko stundu apjomā. 20 skolas pedagogi ir apguvuši pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Interaktīvu spēļu veidošana un izmantošana 

mācību procesā‖. 

Ar 2020. gada janvāri skolā darbu uzsāk psihologs. Aktīvi darbojās sociālais pedagogs, 

jo īpašu uzmanība tiek pievērsta dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem. Sociālais 

pedagogs ļoti veiksmīgi komunicē ar izglītojamiem, vecākiem un pašvaldību sociālajiem 

pedagogiem, risina jauniešu saskarsmes problēmas, palīdz novērst ģimenes problēmas. Ir 

izveidota veiksmīga  sadarbība ar pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri piedalās skolas 

informatīvajās līnijās, tiekas ar audzēkľiem, veic reidus pie skolas un dienesta viesnīcā. 
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Narkotisko vielu neizplatīšanas profilaksei vairākas reizes skolā un dienesta viesnīcā policijas 

darbinieki ir veikuši pārbaudes, piesaistot kinologus. 

 Lielu pozitīvu ieguldījumu nodrošina pedagogi, kuri ir iesaistījušies projekta 

PUMPURS īstenošanā. Katrā grupā ir izzināti jaunieši, kuriem ir nepieciešama materiāla 

palīdzība, papildus konsultācijas, morāls atbalsts. Grupu audzinātāji katru gadu izzina savas 

grupas audzēkľu veselības, sadzīves problēmas un iesaistās to risināšanā. Daudziem 

izglītojamiem ir nepietiekošas iepriekšējās zināšanas, vājas lasītprasmes un jo īpaši izlasītā 

apjēgšana, kas rada viľos nedrošību, psiholoģisko diskomfortu. Pedagogi pieliek lielu darbu, lai 

celtu jauniešu pašapziľu, sekmētu iekļaušanos grupas kolektīvā, motivētu mācībām. Jaunieši tiek 

aicināti meklēt atbalstu, sapratni arī vienaudţu vidū, uzsverot pašpārvaldes lomu skolas dzīvē. ‗ 

Pedagogi regulāri piedalās projekta Pumpurs supervīzijās, kuru mērķis ir pilnveidot 

pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, 

paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem 

pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai 

mazinātu izdegšanas sindroma riskus. 

Lai ľemtu vērā izglītojamo individuālās īpatnības un vajadzības, Skolā ir izstrādāti 

iekšējie noteikumi „Izglītojamo priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtība‖. Tie dod iespēju izglītojamiem paust savu viedokli arī anonīmi. Uz 

izglītojamo iesniegumiem skolas administrācija reaģē, iespēju robeţās nodrošinot ieteikumu 

izpildi. Piemēram, uzklausot jauniešu lūgumu, tika uzstādīts kafijas, tējas automāts, ierīkota 

vieta, kur var padzerties labu, attīrītu ūdeni.  

Ľemot vērā akreditācijas komisijas ieteikumu, izglītības programmu īstenošanas vietā 

„Jēkabpils cietums‖ izglītības programmu saturs ir aktualizēts, iekļaujot jaunu mācību 

priekšmetu „Sociālo zinību pamati‖. Tas dos iespēju izglītojamajiem, labāk adaptēties sabiedrībā 

pēc soda izciešanas. Visi darbinieki ir apmācīti sniegt pirmo palīdzību. Taču svarīga ir kopības, 

māju sajūta, kas tiek regulāri stiprināta gan stundu, gan ārpusstundu pasākumos. Skolā 

popularizē veselīgu dzīves veidu. Katru mēnesi notiek sporta sacensības gan individuāli, gan 

starp grupām. Skolas izglītojamie piedalās visās AMI sporta kluba organizētajās sacensībās. 

Skolas komandām labi veicās badmintonā- iegūta otrā vieta zonas sacensībās. Jaunieši uzrādīja 

labus rezultātus svarcelšanas sacensībās.   

Katram izglītojamajam ir iespēja pēc mācību stundām nodarboties interešu izglītības 

pulciľos. 11 daţādu jomu nodarbībās ir iespēja gan papildināt savas zināšanas nozarē, gan apgūt 

ko pilnīgi jaunu, gan uzlabot savu fizisko formu.  
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Secinājumi: 

1. Pedagogi ir sagatavoti sniegt psiholoģisku un sociālpedagoģisku atbalstu (semināri Skolā).  

2. Administrācija nodrošina pedagogus ar izglītojošiem  materiāliem bērnu tiesību aizsardzības 

jomā. Visi skolas darbinieki ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības jautājumus. 

3. Sadarbība ar izglītojamo dzīves vietu sociālajiem darbiniekiem, pašvaldību speciālistiem 

nodrošina nepieciešamā atbalsta sniegšanu. 

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt pilnveidot psiholoģisko, sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamiem, nodrošinot 

daudzpusīgus atbalsta pasākumus un sistemātisku pedagogu savstarpējo sadarbību un 

profesionālo kvalifikācijas pilnveidi.  

2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un atkarību profilakse. 

3. 2019./2020. mācību gadā grupu audzinātāji lielāku vērību veltīs izglītojamo  pašapkalpošanas 

prasmju pilnveidošanai, saskarsmes kultūras uzlabošanai.  

Vērtējums kritērijā Pedagoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais 

atbalsts  
Ļoti labi 
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Darba aizsardzības jautājumu risināšana katru gadu ir ietverta Skolas darba plānā. Visiem 

pasākumiem ir izstrādātas drošības instrukcijas atbilstoši 24.11.2009. MK noteikumiem Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos‖. Mācību gada sākumā grupu audzinātāji izglītojamos iepazīstina ar: 

- Iekšējās kārtības noteikumiem;  

- Darba aizsardzības instrukciju izglītojamajiem; 

- Drošības noteikumiem par ugunsdrošību (t.sk. evakuācijas plāniem); 

- Drošības noteikumiem par elektrodrošību; 

- Drošības noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu; 

Par iepazīšanos ar šiem noteikumiem izglītojamie parakstās e-ţurnāla veidlapās.  

Skolas darbiniekiem un izglītojamiem ir pieejama informācija par: 

- Operatīvo dienestu izsaukšanu; 

- Iekšējās kārtības noteikumiem; 

- Drošības noteikumiem; 

- Evakuācijas plāniem.  

Dokumenti atrodas Skolas kancelejā, pie Skolas ēkas deţuranta, pie dienesta viesnīcas 

deţurantiem. Izglītojamo (līdz 18 gadiem) vecāki ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem tiek 

iepazīstināti, kad viľi iesniedz bērna dokumentus skolā. Par iepazīšanos vecāki un bērna 

likumīgie pārstāvji parakstās uz iesnieguma veidlapas. Iekšējās kārtības noteikumi ir ievietoti 

Skolas mājas lapā: http://apvs.lv/par-mums/normativie-dokumenti-2/. 

Drošības garantēšanai ir noteikta kārtība, kā Skolā uzturas vecāki vai citas personas. Šī 

kārtība ir pieejama pie Skolas ēkas deţuranta, kancelejā pie sekretāres. 

Mācību kabinetos un koplietošanas telpās ir izvietotas drošības prasībām atbilstošas 

norādes. Pedagogi ir informēti par kontakttālruľiem, lai ekstremālu situāciju gadījumos ziľotu 

attiecīgajiem dienestiem. Mācību darbnīcās ir pieejamas iekārtu ekspluatācijas instrukcijas. 

Izglītojamos un izglītības iestādes personālu katru gadu iepazīstina ar visiem nepieciešamajiem 

drošības noteikumiem  

Skolā ir darba aizsardzības speciālists, kurš rūpīgi seko līdzi darba aizsardzības sistēmas 

izveidošanai, uzturēšanai, organizē darba vides risku izvērtēšanu un profilaksi. Ir veikta darba 

vides risku faktoru izvērtēšana mācību telpās un laboratorijās, izstrādātas instrukcijas, veiktas 

darbinieku un izglītojamo instruktāţas un apmācības ugunsdrošībā.  
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Mācību gada laikā, pēc nepieciešamības izglītojamie tiek iepazīstināti ar: 

 Drošības noteikumiem sporta sacensībās un nodarbībās; 

 Drošības noteikumiem organizētos pasākumos ārpus skolas; 

 Drošības noteikumiem mācību darbnīcās; 

 Drošības noteikumiem praksei ārpus izglītības iestādes; 

 Ceļu satiksmes noteikumiem. 

 Drošības noteikumiem darbā ar datortehniku; 

 Drošības noteikumiem ķīmijas /fizikas kabinetos. 

Nepieciešamības gadījumos tiek novadītas arī neplānotās instruktāţas.  

Visi pedagogi un darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā.  

Skolā ir  pirmās palīdzības aptieciľas ar pārsienamajiem materiāliem pirmās palīdzības 

sniegšanai traumu gadījumos. Izglītojamie un darbinieki ir informēti, kā rīkoties traumu un 

pēkšľas saslimšanas gadījumos. Par izglītojamo drošību skolā un dienesta viesnīcā rūpējas darba 

drošības speciālists, ēku deţuranti, dienesta viesnīcas skolotāji, viss skolas darbinieku kolektīvs. 

Pēc nepieciešamības tiek pieaicināti atbilstošās jomas speciālisti- ārsti, policijas darbinieki, 

ugunsdrošības speciālisti.  

Jauniešiem ir iespēja katru dienu piedalīties sporta aktivitātēs. To ļauj nodrošināt 

materiāli tehniskā bāze – sporta zāle, nepieciešamais inventārs un kvalificēti pedagogi. Par 

drošību sporta nodarbībās atbild sporta skolotāji.  

Liela vērība skolā tiek pievērsta personu datu aizsardzībai. Visi dati tiek vākti, analizēti, 

uzglabāti atbilstoši ārējo normatīvo aktu un iekšējo noteikumu prasībām. Ir skaidri noteikts 

pamatojums, kādēļ dati nepieciešami, kādā apjomā un par to ir informēti gan izglītojamie, gan 

viľu likumīgie pārstāvji. Ar direktores rīkojumu ir noteikts datu aizsardzības speciālists, kurš 

sniedz konsultācijas, nepieciešamības gadījumā dzēš informāciju no sociālajiem tīkliem.  

Katru gadu skola sagatavo pašvērtējumu darba aizsardzības, ugunsdrošības normu 

ievērošanā un to nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai. (Pašvērtējums pielikumā) 

 

Secinājumi: 

1.Pedagogi ir informēti par drošību un rīcību ārkārtas situācijās.  

2.Administrācija nodrošina  pedagogus ar izglītojošiem  materiāliem bērnu tiesību aizsardzības 

jomā. Visi skolas darbinieki ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības jautājumus. 

3.Daţādu drošības jomu speciālistu pieaicināšana izglītojošu lekciju novadīšanai motivē 

izglītojamos drošības normu ievērošanai. 

Turpmākā attīstība: 

1. Turpināt sadarboties ar daţādu jomu drošības speciālistiem. 

2. Veikt mācību pasākumus, kas sagatavo izglītojamos neparedzētām dzīves situācijām. 

Vērtējums kritērijā Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 
Ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Ľemot vērā iepriekšējā mācību gada darbības analīzi, izaugsmi un vajadzības, katru 

mācību gadu tiek aktualizēts, precizēts, papildināts 3 gadiem  izstrādātais audzināšanas darba 

plāns. Vadoties pēc tā, grupu audzinātāji izstrādā audzināšanas darba plānu savai grupai. Tajā 

paredzētas tematiskās audzināšanas nodarbības un cita veida aktivitātes, kurās tiek pilnveidotas 

sociālās prasmes, komandas darbs, sevis attīstīšanas  iespējas . Audzināšanas darbā atbalstu 

sniedz psihologs, sociālais pedagogs, izglītības metodiķis un direktora vietnieks praktisko 

mācību un audzināšanas jomā. Grupas psiholoģisko un emocionālo raksturojumu audzinātājam 

palīdz izvērtēt sociālais pedagogs gan audzināšanas nodarbībās, gan iepazīstot izglītojamos un 

viľu vecākus individuālās sarunās.  

Skolā ir organizēta un darbojas izglītojamo pašpārvalde un dienesta viesnīcas 

izglītojamo padome. Dienesta viesnīcā (turpmāk DV) regulāri tiek organizēti tematiskie 

pasākumi, kuros jaunieši aktīvi līdzdarbojas.  

Pašpārvaldes galvenie darba virzieni ir: 

 izglītojamo interešu aizstāvēšana un saskaľošana ar skolas administrāciju; 

 skolas sabiedriskās dzīves organizēšana; 

 skolas reklāmas un publicitātes pasākumu organizēšana; 

 sadarbība ar Aizkraukles pilsētas jauniešu padomi. 

Notiek Skolas un izglītojamo pašpārvaldes radoša, attīstību veicinoša sadarbība. 

Pašpārvalde regulāri organizē pasākumus un izsaka priekšlikumus daţādu aktivitāšu ieviešanā. 

Pašpārvaldes pārstāvji sadarbojas ar pašvaldības jauniešu nevalstiskajām organizācijām, 

iesaistoties reģionālā, valsts un starptautiskā līmeľa aktivitātēs. Jauniešiem ir iespēja sevi 

pilnveidot interešu izglītības un profesiju pulciľos. 

Izglītojamie var piedalīties un savu profesionālo izaugsmi attīstīt praksēs ārzemēs, 

pieredzes apmaiľas braucienos, kā arī daţādu sadarbības projektu ietvaros. Skolā pedagoģiskais 

personāls palīdz sagatavoties daţāda veida un mēroga olimpiādēm un konkursiem gan 

vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan profesijā.  

2018/.2019 .mācību gadā skolā darbojas šādi pulciľi:  

 Galdniecības pulciľi ( divi) - viens orientēts uz jaunradi un talantu attīstīšanu, otrs uz 

praktisko iemaľu nostiprināšanu 

 Ceļu satiksmes un kustības drošība drošības  

 Satiksmes drošības  

 Tehniskais- ―Ceļinieks‖ 

 Metināšanas  
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 Kartinga 

 Konditoru 

 Pavārmākslas   

 Vispārējās fiziskās sagatavotības 

 Sporta spēļu 

 Smagatlētikas  

 Dramatiskais kolektīvs 

 Vokāli instrumentālais ansamblis 

2019./2020. mācību gadā darbojas visi augstāk minētie interešu izglītības pulciľi un vēl 

papildus ir izveidoti un darbojas: 

 Iniciatīva un uzľēmējdarbība - Junior Achievement Latvia; Skolēnu mācību 

uzľēmumi 

 Viesmīlības pamati 

Valsts aizsardzības mācību pilotprojekts sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. 

Ārpusstundu nodarbībās īpaša vērība tiek veltīta izglītojamo individuālo mācību 

vajadzību apmierināšanai, savu talantu izkopšanai. Katru pavasari izglītojamie sniedz pārskatu 

par paveikto pulciľu darbā. Katru gadu labākajiem mācībās tiek izteiktas pateicības valsts 

svētkos un aktīvākajiem sabiedriskajā dzīvē un sportā Ziemassvētku pasākumā.  

Latvijas Valsts svētkos  skolas labākajiem izglītojamajiem  tika organizēta ekskursija uz 

Rīgu ar Dailes teātra izrādes apmeklējumu. Skolā tika aizsākta jauna tradīcija – skolas labākie 

izglītojamie ar ielūgumiem tika aicināti uz svinīga pieľemšu pie skolas direktores. 

Katru pirmdienu notiek skolas kopējā līnija, kurā visa skolas saime tiek informēta par 

iepriekšējā nedēļā paveikto, plānoto kārtējā nedēļā. Tā tiek nodrošināta informācijas aprite un 

sekmēta katra jaunieša līdzdalība skolas dzīvē. Līnijā tiek izteiktas pateicības jauniešiem par 

labiem sasniegumiem sportā un ārpusstundu pasākumos.  

Programma "Latvijas skolas soma" ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet 

papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. 

 

Īstenotās aktivitātes Iniciatīvas Skolas soma ietvaros 2018./2019.m.g.  

(EUR 4403,00) 

Datums Pasākums 

11.10.2018. Ērika Vilsona monoizrāde ―Mana Magadana‖,  ―Nezāles‖ 

1.11.2018. Latvijas nacionālā opera, iepazīšanās ar LNO ēkas 

tapšanu un vēsturi 

1.11.2018. Latvijas nacionālā opera balets ―Romeo un Dţuljeta‖ 

28.11.2018. Latvijas nacionālais mākslas muzejs, patstāvīgās 
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ekspozīcijas apmeklējums gida vadībā   

28.11.2018. Melngalvja nama apmeklējums 

28.11.2018. Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Bille 

7.12.2018. Vīru kopas ―Vilki‖ koncerts 

21.12.2018. Muzikāli izglītojošā programma ―Latviešu tautas mūzikas 

instrumenti‖ 

12.03.2019. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja apmeklējums 

12.03.2019.  Dailes teātra izrāde «Ivanovs», ekskursija Dailes teātrī 

11.04.2019. Biedrība kvadrifons, izrāde "Trīs stāsti" 

30.04.2019.  Skolā Goda teātra izrāde «Čomiľi» 

 

Īstenotās aktivitātes Iniciatīvas Skolas soma ietvaros 2019./2020.m.g.  

(EUR 2038,00) 

Datums Pasākums 

11.10.2019.  Ē.Vilsona mono izrāde ―Dzejnieks un laiks‖ 

13.11.2019.  

 

Dailes teātra izrāde ―Brutāls un dēls‖ 

Dzelzceļa muzeja apmeklējums 

15.11.2019.  Koncerts ―Latvijai un mīlestībai‖ 

22.11.2019.  Filma ―Dvēseļu putenis‖ 

06.12.2019. Filma ―Jelgava 94‖ 

28.02.2020. Filma "Pilsēta pie upes", studija "Ego Media"  

Skola ļoti augstu novērtē šo iniciatīvu, jo tā stiprina izglītojamo nacionālo identitāti, 

pilsoniskuma, valstiskās piederības apziľu un nacionālo identitāti, attīsta kultūras izpratnes un 

izpausmes kompetenci, paaugstina izglītības kvalitāti, kā arī mazina sociālo nevienlīdzību. 

  

Secinājumi: 

1. Visiem grupu audzinātājiem ir pedagoģiskā izglītība un pieredze, tas paplašina  izglītojamo 

iespējas saľemt sociālpsiholoģisku un emocionālu atbalstu problēmu risinājumos. 

2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām nodrošina daţāda veida atbalsta pasākumus 

izglītojamajiem, sekmējot izglītojamo personības izaugsmi. 

Turpmākā attīstība:  

1. Veikt profilaktisku darbu mācību grupās un dienesta viesnīcā, lai mazinātu atkarību 

problēmu un samazinātu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus. 

Vērtējums kritērijā Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolas karjeras veidošanas atbalsta pasākumu plānošanu un koordinēšanu nodrošina 

direktora vietnieks audzināšanas darbā un karjeras konsultants – metodiķis. Ir izstrādāts karjeras 

plānošanas atbalsta pasākumu darba plāns. Karjeras izglītības pasākumus savos plānos iekļauj 

metodiskās komisijas. Karjeras izglītības pasākumu realizācijā iesaistās viss Skolas personāls. 
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Pirmo kursu audzinātāji sadarbībā ar profesionālo priekšmetu pedagogiem organizē karjeras 

dienu, kuras laikā notiek tikšanās ar darba devēju pārstāvjiem, iepazīšanās ar radniecīgām 

profesijām un karjeras plānošanas iespējām. Grupu audzinātāji sadarbībā ar vispārizglītojošo 

priekšmetu un profesionālo priekšmetu pedagogiem organizē profesiju nedēļas. Trešo un ceturto 

kursu izglītojamie audzināšanas un profesionālo priekšmetu stundās tiek iepazīstināti ar 

tālākizglītības iespējām, prakšu un vakanto darba vietu datu bāzēm. 

Karjeras izglītības pasākumus Skola organizē ciešā sadarbībā ar nozares uzľēmumiem, 

nozaru asociācijām, absolventiem. Informatīvajās dienās un Karjeras nedēļas laikā Skolas 

meistardarbnīcas vada Skolas izglītojamie un par karjeras iespējām informē uzľēmumu pārstāvji. 

Vienā komandā ar pedagogiem izglītojamie nodrošina daţādas, ar profesijas popularizēšanu 

saistītas aktivitātes pilsētas mēroga pasākumos. 

Skolas jaunieši piedalījās Bauskas novada karjeras dienās –viesojās Vecsaules, 

Bērzaunes, Īslīces, Uzvaras pamatskolās. 

Klientu apkalpošanas speciālisti piedalījās uzľēmējdarbības konferencē „Uzdrīksties 

uzvarēt‖ un viesojās Swedbankā, lai iepazītu klientu apkalpošanas speciālista darba vidi. 

Ikgadējās Ēnu dienās topošie ceļu būves mehāniķi apmeklēja VAS Latvijas auto ceļu 

uzturētājs Aizkraukles iecirkľa mehāniskās darbnīcas.  

Mācību ekskursijas uz uzľēmumiem un izstāţu apmeklējumus organizē profesionālo 

priekšmetu pedagogi, sasaistot tos ar  nodarbībās apgūstamajām tēmām. Mācību gada laikā tika 

noorganizētas mācību ekskursijas uz Latvijas ceļu muzeju Šlokenbekā. Izstāţu apmeklējumu un 

ekskursiju uz uzľēmumiem plānošana notiek saistībā ar darba devējiem, uzľēmumu vadītājiem 

un piesaistot Skolas absolventus. Katru gadu tiek apmeklētas izstādes Riga Food, Auto, 

Furniture&Design, Tech Industry.  

Informācija par absolventu nodarbinātību katra (nākamā) mācību gada sākumā tiek 

apkopota un uzkrāta Skolas datubāzē, pēc iespējas to atjauninot. 23.tabulā apkopota informācija 

par absolventu turpmākajām gaitām pēc Skolas beigšanas. Skola: 

 veido datu bāzi par profesionālo kvalifikāciju ieguvušo darba vietām un viľu karjeras 

attīstību; 

 komunicē ar darba devējiem (piem., SIA „VIA‖, SIA „Merkurs‖, SIA „Imiga‖, SIA 

„Auto Cardan‖, SIA „Ošukalns‖, SIA „Daniss plus‖ u.c.), kuru darbinieki ieguvuši 

profesionālo kvalifikāciju, respektējot viľu vajadzības un darba specifiku; 

 aicina absolventus sniegt informāciju par izmaiľām viľu karjeras attīstībā un 

profesionālajā izaugsmē pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.  
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Skola tīmekļa vietnes www.apvs.lv saturu aktualizē atbilstoši reālai situācijai, ietverot 

izglītības programmu aprakstu, karjeras un tālākizglītības iespējas. Ir pieejami informatīvie 

materiāli, profesiju apraksti, tiek sniegta regulāra informācija par Skolas jaunumiem, tai skaitā 

informācija par pasākumiem, kas tiek realizēti sadarbībā ar nozaru pārstāvjiem. Izveidoti 

informatīvi video materiāli par Skolas izglītojamo sasniegumiem un karjeras veidošanas 

iespējām. Skolas bibliotēkā visu specialitāšu izglītojamiem ir pieejama informācija par 

tālākizglītības iespējām.  

Lai informētu par izglītības iespējām Skolā, izglītojamo pašpārvalde ar sagatavotu 

prezentāciju un informatīvu skeču dodas uz pamatskolām. 2020.gadā februārī šāda veida karjeras 

pasākumi notika Ozolaines, Vecsaules, Īslīces un Uzvaras pamatskolās. 
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Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 

2017./2018. mācību gads 
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4 1   1 1     7 

Autotransports Automehāniķis 7     5 2     14 

Koka izstrādājumu 
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Būvizstrādājumu 

galdnieks 
6   2   1     9 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
5       1     6 

Ēdināšanas  

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 
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11 

 
1 3 1 1 1 

 
18 

Ēdināšanas 

 pakalpojumi 
Pavārs 6 2    1 1 10 

Ēdināšanas  

pakalpojumi 
Konditors 5     2   

 
  7 

Metālapstrāde Metinātājs MIG/MAG 12       1   1 14 
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4 2   1 1 1    9 

Autotransports Automehāniķis 6 3   2 1     12 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 
2             2 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
6 1 1 2     2 12 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 
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speciālists 

10   4 
 

2     16 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Konditora palīgs 4 1 
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Metālapstrāde 
Metinātājs 

MIG/MAG 
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Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 

 

 

Izglītības iestāde sadarbojas ar darba devējiem, kuru ieinteresētība kvalificētu 

speciālistu nodrošināšanā ļauj pilnveidot karjeras izglītības pasākumu klāstu un sniegt 

audzēkľiem vispusīgu informāciju par karjeras iespējām izvēlētajā nozarē. Jauniešu iesaiste 

brīvprātīgo darbā veicina patriotismu, ļauj topošajiem speciālistiem pārbaudīt savas prasmes, 

zināšanas, sajust pirmo gandarījumu par teicami paveiktu darbu.  

  

Secinājumi: 

1. Lai saglabātu mērķauditorijas interesi, informatīvie materiāli un datu bāzes regulāri tiek 

pilnveidotas atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām. 

2. Veiksmīgu karjeras izglītības pasākumu norise iespējama, veidojot tos ciešā sadarbībā ar 

nozaru asociācijām, Skolas absolventiem un Skolas personālu. 

Turpmākā attīstība: 

1. Pilnveidot kontaktus ar pilsētas un reģiona karjeras konsultantiem.  

2. Turpināt darbu pie informatīvo materiālu veidošanas un aktualizēšanas. 

3. Organizēt tematiskos pasākumus vispārizglītojošo skolu skolēniem un viľu vecākiem: 

konkursus, meistardarbnīcas, ekskursijas. 

Vērtējums kritērijā Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Katru gadu skolas izglītojamie piedalās fizikas, angļu valodas un krievu valodas 

olimpiādēs novadā, kurās tiek iegūtas atzinības un godalgotas vietas.  

Divas skolas komandas piedalījās konkursā „Latvijas kultūras kanona retrospekcija‖  - 

skolas komandas ieguva 2. un 3. vietu 

63% 

11% 

8% 

9% 
6% 3% 

2018./2019.m.g.absolventi 

Strādā nozarē Turpina mācības nozarē

Turpina izglītību citā nozaŗe Strādā citā nozarē

Strādā ārzemēs cits
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Balstoties uz labajiem rezultātiem, Raivis piedalījās SIA „Inter Cars Latvija‖ 

starptautiskajā konkursa „Jaunais Automehāniķis‖ finālā Varšavā.  Topošie automehāniķi 

piedalījās profesionālajos konkursos „Kandavas kauss‖ un „Ātrākais automehāniķis‖. Visu 

mācību gadu aktīvi iesaistījāmies LMT autosporta Akadēmijas organizētajos autosporta Pro- kart 

sacensību posmos.  

Tradicionāli piedalījāmies kokapstrāde profesionālās meistarības konkursā „Krēsls‖ 

nominācijā ―Mobilā darbnīca‖ – iegūta 3. vieta un nominācijā ―|Rokas darba rīki‖  - 3. vieta. 

 Latvijas profesionālās izglītības iestāţu izglītojamo profesionālās meistarības konkursā 

„SkillsLatvia― piedalījāmies nominācijās „Ēdināšanas pakalpojumi―, „Mēbeļu galdnieks‖, 

„Spēkratu mehāniķis‖. 

Šogad pirmo reizi IP Mašīnzinības topošie ceļu būves mašīnu mehāniķi piedalījās Fonda 

―Latvijas lauksaimniecības attīstībai‖ organizētajās „Traktordienās 2019‖ . 

Klientu apkalpošanas speciālisti piedalījās profesionālo prasmju konkursā Ogres 

tehnikumā. Piedalījāmies LABS organizētajā konkursā „PROFS 2019‖. 

2019./2020.m.g. izglītojamie Skolu pārstāvēja un sasniedza šādus rezultātus: 

- Niks Petrovs piedalījās Skills Latvija 2020 pusfinālā nominācijā «Mēbeļu 

izgatavošana» un iekļuva finālā 

- Madara Kleva ieguva 3.vietu biedrības ―Siera klubs‖ organizētajā konkursā 

„Latvijai – mans Jāľu siers‖. 

- Sanija Jirgensone pārstāvēja Skolu Skills Latvia 2020 konkursā nominācijā 

«Ēdienu gatavošana» 

- Daniels Jandavs iekļuva finālā «Jaunais automehāniķis 2020»  

- Skola komanda pārstāvēja skolu akcijā  «Gada jaunais autovadītājs», vieni no 

labākajiem rezultātiem . 

Gatavojoties Skills Latvia 2020 nominācijā ,,Smago spēkratu remonts un apkope‖ 

pedagogs M.Jurkjāns kopā ar izglītojamo Armīnu Graudoni piedalījās izbraukumu semināros uz 

uzľēmumiem SIA «Dojus Latvija», SIA „Intrac‖ un SIA „Amazone‖. 

I/P „Metālapstrāde‖ un I/P „Kokizstrādājumu izgatavošana‖ pedagogi ar izglītojamiem 

iesaistījās Kurmenes baznīcas atjaunošanas darbos – atjaunojas baznīcas solus un izgatavoja 

metināšanas stiprinājumus baznīcas balkonam. 

Skolā tika organizētas izglītības programmu profesiju dienas - Automehāniķu diena, 

Siera diena, Ceļinieku diena, kurās piedalījās vietējo uzľēmumu pārstāvji - darba devēji, 

profesionālo asociāciju pārstāvji, kolēģi no citām skolām. Šādu darba formu turpināsim. Ļoti 
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laba sadarbība ir izveidojusies ar Smiltenes tehnikuma kolēģiem. Smiltenes tehnikuma pedagogi 

piedalījās skolas konventa paplašinātajā sēdē, kur tika analizēta‚ Būvniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķa izglītības programma.  

Ir uzsākta sadarbība ar tuvāko novadu vispārizglītojošo skolu mājturības pedagogiem – 

informatīvi semināri, iepazīstināšana ar profesionālās izglītības iespējām un aktualitātēm. Ļoti 

veiksmīgi ēdināšanas pakalpojumu un kokapstrādes jomas pedagogi, iesaistot izglītojamos, 

noorganizēja trīs izbraukuma praktikumus vispārizglītojošās skolās un uzľēma pamatskolu 

skolēnus meistarklasēs. Šī darba forma jāpilnveido.  

Konsultācijas izmanto ne tikai tie izglītojamie, kuriem ir mācīšanās grūtības un jālabo 

vērtējumi, bet arī tie, kuri vēlas apgūt programmu dziļāk un plašāk. 

Skolai ir laba sadarbība ar Aizkraukles novada domi, darba devējiem, profesionālajām 

asociācijām, tā redz savu stabilo vietu Zemgales plānošanas reģionā nelielas, kvalitatīvas skolas 

statusā. 

Īpaša uzmanība tiek veltīta tiem izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības: 

 ir izstrādāts konsultāciju grafiks, kurā paredzētas konsultācijas ne retāk kā reizi 

nedēļā; 

 izglītojamiem, kuriem nav iespējams apmeklēt skolu slimības dēļ, ir iespēja 

konsultēties, izmantojot e mācību vidi; 

 izglītojamo atbalstam ir izstrādāti e- mācību materiāli. 

Mācību prakses laikā izglītojamie apgūst praktiskā darba iemaľas nozares uzľēmumos 

Latvijā, bet spējīgākajiem izglītojamajiem ir iespēja strādāt nozares uzľēmumos ārvalstīs. 

Darbā ar izglītojamajiem pedagogi izvēlas daţādas mācību metodes: individuālais darbs 

(konsultāciju stundas), diferencēti uzdevumi klasē un mājas darbos, izglītojamā iesaistīšana 

ārpusstundu pasākumos. Šogad liela uzmanība tika veltīta attālinātās mācīšanās formām. Aktīva 

tika veikta apmācība izmantojot skolas e- mācību vidi. Katra mācību semestra sākumā tiek 

izstrādāts individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks, individuālā darba stundas un izglītojamo 

sasniegumi tiek fiksēti e-ţurnālā. Tas ievērojami atvieglo darbu grupu audzinātājiem, kā arī 

palīdz informēt izglītojamo vecākus. Pedagogu individuālā darba stundu grafiks ievietots mācību 

iestādes mājas lapā. Individuālā darba norisi kontrolē direktora vietnieks mācību darbā un 

metodiķis.  

ESF projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» atbalstu 

2018./2019.m.g.  saľēma: 

 1.semestrī konsultācijas - 9, transporta pakalpojumus - 28, ēdināšanu - 31, darba 

apģērbu - 21 izglītojamie; 
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 2.semestrī konsultācijas – 6, transporta pakalpojumi -25, ēdināšanu - 44, darba 

apģērbu -11, higiēnas preces - 3 izglītojamie. 

2019./2020.m.g. pirmajā semestrī tiek sniegts atbalsts 57 izglītojamiem, bet 2.semestrī 50 

izglītojamiem. 

 2019./2020.m.g. 1.semestris 2019./2020.m.g. 2.semestris 

Atbalsta veidi Izglītojamo 

skaits 

Apgūtais fin. 

(EUR) 

Izglītojamo 

skaits 

Apgūtais fin. 

(EUR) 

Ēdināšana 56 3 344,25 50 4465,50 

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu izdevumu 

kompensācija 

13 253,27 3 (plānoti 

bija14) 

36,28 

Individuālie mācību 

līdzekļi (darba apģērbs) 

12 409,68 Plānots bija 6 - 

Kopā: 4007,20  4501,78 

2020.gada 2.semestra laikā izglītojamiem, kuriem tika paredzēts ēdināšanas atbalsts, 

tika nodrošināti ar pārtikas pakām. Ľemot vērā, ka lielākā daļa mācību procesa no 2.semestra 

notika attālināti, netika iegādāti individuālie mācību līdzekļi. 

 

 

Secinājumi: 

1. Mācību process tiek organizēts, ľemot vērā talantīgo un izglītojamo ar mācīšanās grūtībām 

vajadzības. 

2. Izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti par individuālā mācību plāna piešķiršanu. 

3.  Individuālā darba grafiks ir nemainīgs semestra periodā, līdz ar to izglītojamie var plānot 

ārpusstundu aktivitātes atbilstoši savām interesēm. 

Turpmākā attīstība: 

1. Pedagogiem un grupu audzinātājiem pilnveidot sadarbību ar mācību iestādes sociālo 

pedagogu un psihologu, izglītojamo mācīšanās motivācijas veicināšanai. 

2. Mācību motivācijas veicināšanai aktivizēt darba vidē balstītu mācību ieviešanu. 

Vērtējums kritērijā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 
 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ir iespējams nodrošināt izglītības un vides pieejamību izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, tai skaitā ar pārvietošanās problēmām. Ir pacēlājs, ar ko var pārvietoties pa kāpnēm 

arī ratiľkrēslā sēdošie, sanitārie mezgli ir iekārtoti atbilstoši šādu izglītojamo vajadzībām. Šobrīd 

skolā nemācās izglītojamie ar šādām veselības problēmām. 

Skolā arvien vairāk tiek uzľemti izglītojamie, kuri beiguši pamatskolu ar daţādiem 

atvieglinājumiem. Visiem skolā uzľemtajiem izglītojamiem ir ģimenes ārstu atzinums, ka viľi 
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var turpināt izglītības procesu un apgūt profesiju. Daudziem izglītojamiem līdz ar to ir 

nepieciešamas papildus konsultācijas, individuālas nodarbības. Profesionālo priekšmetu apguve 

sagādā mazāk problēmu, jo praktiskas darba iemaľas izglītojamiem ir un praktisku darbu viľi 

veic labprāt. Problēmas rada vispārizglītojošo priekšmetu apguve. Skolotāji ir ļoti atsaucīgi un 

šādiem izglītojamiem velta lielu uzmanību, individuāli konsultē, palīdz programmas apguvē. 

Metodiskajās komisijās atkārtoti ir skatīts jautājums par atbalstu izglītojamiem. Pedagogi gan 

norāda, ka daudziem jauniešiem nebūtu bijis jāmācās pēc kādas atšķirīgas pamatizglītības 

programmas, jo neredz medicīnisku vai psiholoģisku problēmu. Skolas sociālais pedagogs 

sadarbojas ar grupu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem un nepieciešamības 

gadījumā, palīdz nodrošināt labu mikroklimatu. Skola atzīst humānās pedagoģijas idejas un 

cenšas tās īstenot dzīvē. Izglītojamie tiek iesaistīti atbalsta sniegšanā- palīdz tiem, kuriem ir 

grūtības apgūt vielu. Iekļaujošā izglītība dod labu rezultātu, jo vide ir attīstoša un sekmē 

vispārējo prasmju attīstību, profesijas apguvi. Grupu audzinātāji regulāri informē vecākus par 

izglītojamo mācību sasniegumiem un kopīgi lemj par turpmāko programmas apguves iespēju.  

Ar 2020.gada 2.janvāri skolā darbu uzsāka skolas psihologs. Līdz ar to ir izveidota atbalsta 

komanda- direktora vietnieki, sociālais pedagogs, psihologs, konkrētās grupas audzinātājs. Visi 

skolas darbinieki saprot, ka katram jaunietim ir jāapgūst profesija, lai turpmāk spētu sevi un savu 

ģimeni nodrošināt. Līdz ar modulāro programmu īstenošanu, būs vienkāršāk palīdzēt jauniešiem 

ar mācīšanās grūtībām, jo viľi varēs apgūt tikai savām spējām atbilstošus un darba tirgū 

pieprasītus moduļus. Daţi jaunieši, kuri nav izglītojamo skaitā, bet ir  ar veselības problēmām, ir 

skolā konsultējušies, apguvuši programmu individuāli vai privātā kārtā pie kāda profesionāļa un 

tad kārtojuši ārpus formālās izglītības sistēmas eksāmenus. Tas ir vēl viens ceļš profesijas 

apguvē.  

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Grupu audzinātāji, pedagogi un dienesta viesnīcas personāls regulāri sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem, oficiālajiem bērnu interešu pārstāvjiem. 

Skolas vecāku sapulces notiek divas reizes gadā. Tās tiek plānotas mācību gada sākumā, 

un sanāksmju tematika ietver jautājumus par skolas attīstību ilgtermiľā, darba plānu īstenošanu, 

finanšu izlietojumu, plānotajām pārmaiľām, aktualitātēm mācību un audzināšanas darbā. 

Skolā ir apzinātas sociālā riska ģimenes un izglītojamie- bāreľi un izglītojamie no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 

Reizi mēnesī tiek veikta izglītojamo atestācija. Atestācijas rezultāti tiek fiksēti sekmju 

lapās un tās tiek izsniegtas izglītojamajiem. Reizi pusgadā izglītojamajam tiek izsniegta sekmju 

grāmatiľa.  
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Ja izglītojamais nav ieradies uz nodarbībām, grupas audzinātājs noskaidro kavējuma 

iemeslu. Sadarbībā ar sociālo pedagogu risina jautājumus ar vietējo sociālo dienestu par 

materiālās palīdzības sniegšanu, par dienesta viesnīcas piešķiršanu, par vienreizēju materiālu 

pabalstu u.c. Sociālais pedagogs organizē sadarbību ar daţādām bērnu tiesību aizsargājošām 

institūcijām. 

Skolas pedagogiem un administrācijai ir izveidojusies sadarbība ar pašvaldību 

bāriľtiesu un sociālo dienestu pārstāvjiem. Šīs sadarbības ietvaros tiek noskaidroti izglītojamo 

dzīves apstākļi, materiālais nodrošinājums, vecāku ieinteresētība bērnu audzināšanā. Kopējā 

sadarbībā tiek izstrādāti atbalsta pasākumi. 

Skolas mājas lapā ir iespējams iegūt informāciju par skolas mācību darbu: stundu 

saraksts, galvenie skolas iekšējie noteikumi, piemēram, „Iekšējās kārtības noteikumi‖, 

„Izglītojamo uzľemšanas noteikumi‖, „Stipendiju piešķiršanas kārtība‖, informācija par 

konkursiem, aktualitātes mācību un audzināšanas darbā.  

Katru gadu valsts dzimšanas dienas pasākumā tiek pasniegtas skolas atzinības par 

labiem mācību rezultātiem, notiek fotogrāfēšanās pie valsts karoga. Ar 2019.gadu ir ieviesta 

jauna tradīcija- pieľemšana pie skolas direktora, kurā piedalās viens izglītojamais no katras 

grupas ar vislabākajiem mācību sasniegumiem. Pirms Ziemassvētkiem skolas administrācija 

sagatavo pateicības to izglītojamo vecākiem, kuru mācību sasniegumi ir labā un teicamā līmenī. 

Tiek apbalvoti izglītojamie, kuri ir aktīvākie sabiedriskajā darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, 

sportā. Pirmo kursu audzēkľiem, kuriem ir lieliski mācību rezultāti, pateicības tiek nosūtītas uz 

iepriekšējām izglītības iestādēm. 

  

Secinājumi: 

1. Vecākiem ir iespēja iesaistīties Skolas dzīvē.  

2. Vecākiem ir nodrošināta informācijas pieejamība par skolas pasākumiem, sporta aktivitātēm,  

sava bērna mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku u.c. 

3.  Nodrošināta savlaicīga informācijas ievietošana tīmekļa vietnē: www.apvs.lv.  

4. Administrācija, grupas audzinātāji un priekšmetu pedagogi regulāri organizē vecāku 

sapulces. 

Turpmākā attīstība: 

1. Īstenot projektu ―Atbalsts priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaita samazināšanai.‖ 

 

Vērtējums kritērijā Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi  
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4.5. SKOLAS VIDE 

4.5.1. Mikroklimats 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir izveidota, apvienojot divas izglītības iestādes ar 

spēcīgām tradīcijām un saliedētiem kolektīviem. Skola turpināja šo izglītības iestāţu labākās 

tradīcijas un šobrīd var teikt, ka ir izveidojies viens, stabils, radošs un uz attīstību vērsts 

kolektīvs, kas strādā balstoties uz kopēji izvirzītām vērtībām.  

Iekšējās kārtības noteikumus izstrādāja darba grupa sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi 

un Skolas kolektīvu. Izglītojamos un personālu ar noteikumiem iepazīstina katra mācību gada 

septembrī. Reizi gadā iekšējās kārtības noteikumus aktualizē, ľemot vērā izteiktos 

priekšlikumus. Priekšlikumus vai ierosinājumus iesniedz rakstiski, un to izskatīšanu direktors 

nodod attiecīgai atbildīgajai personai. Arī citus iekšējos normatīvos dokumentus izstrādā 

sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Atbilstoši Skolas gada darba plānam pasākumu organizēšanā 

tiek iesaistītas visas izglītojamo grupas (pēc grafika). Tiesības iesaistīties Skolas aktivitātēs ir 

visiem neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Pasākumu organizatoru 

uzdevums ir iesaistīt arī sociālā riska grupas izglītojamos.  

Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda atsaucība, labvēlība, savstarpēja 

cieľa un ieinteresētība Skolas tēla un iekšējā mikroklimata veidošanā. Pedagogi ievēro skolas 

ētikas kodeksā noteiktās normas, problēmas risina, savstarpēji sadarbojoties. Katru gadu notiek 

administrācijas tikšanās ar Skolas darbiniekiem, lai noskaidrotu darbinieku psiholoģiskā  

komforta līmeni darba vietā un viľu ieteikumus. Dienesta viesnīcas darbiniekiem mācību gada 

laikā ir iespēja piedalīties  administrācijas organizētajos izglītojošajos semināros (tikšanās ar 

policijas pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un medicīnas darbiniekiem). Dienesta viesnīcas 

pedagogi piedalās pirmās palīdzības kursos, lai pēc iespējas efektīvāk varētu palīdzēt dienesta 

viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamiem. 

Uzsākot mācības Skolā, katrs izglītojamais tiek iepazīstināts ar iekšējās kārtības 

noteikumiem un darba drošības instruktāţām, kuros ir noteiktas izglītojamo uzvedības normas, 

tiesības un pienākumi. Jaunam kalendāram gadam sākoties, atkārtoti ar izglītojamiem tiek 

pārrunāti jautājumi, kas attiecas uz uzvedību, disciplīnu un drošību. Katrs izglītojamais ar savu 

parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apľemas ievērot šos noteikumus. Ikviens pedagoģiskais un 

tehniskais darbinieks ir atbildīgs, lai šie noteikumi no izglītojamā puses tiktu ievēroti.  

Dienesta viesnīcā dzīvojošiem ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuros ir iekļauts 

gan mācību laiks, gan atpūtas brīţi, gan miera laiks nakts stundās. Skolas iekšējo kārtības 

noteikumu pārkāpumu gadījumā izglītojamais raksta paskaidrojumu un situācija tiek risināta, 

ievērojot pēctecību. Vadoties pēc pārkāpuma smaguma, pārkāpuma izskatīšanā tiek iesaistīta 
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cietusī puse, audzinātājs, sociālais pedagogs, direktora vietnieks audzināšanas darbā, ja 

nepieciešams, arī direktors. 

Skolā izglītojamo pirmā uzticības persona ir audzinātājs. Audzinātājs ir tas, kurš pirmais 

reaģē uz izmaiľām izglītojamā uzvedībā vai rīcībā. Daţādu ārkārtas situāciju risināšanā tiek 

piesaistīts skolas sociālais pedagogs, kavējumu un sekmju gadījumā tiek piesaistīti izglītības 

metodiķis vai direktora vietnieks un direktors. Izveidota riska grupu izglītojamo uzskaite. Lai 

šiem izglītojamajam varētu sniegt savlaicīgu atbalstu, novērojot izmaiľas viľa uzvedībā, 

izglītojamo aicina uz sarunu, kurā tiek izskatītas vairākas alternatīvas, kā veiksmīgāk jaunietim 

adaptēties mācību procesā. Sareţģītāku situāciju gadījumā tiek piesaistīta Audzināšanas 

komisija. Savu pašcieľu celt un pilnveidoties ir iespējams interešu izglītības pulciľos, konkursos 

un ārpusstundu aktivitātēs. 

Izglītojamam ir iespēja saľemt sākotnēju informāciju, kur griezties pilsētā vai pagastā 

pēc profesionālas palīdzības vai atbalsta. Visi izglītojamie saľem Valsts budţeta garantēto 

stipendiju. Izglītojamiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā.  

 

Izglītojamie no riska grupām (2019./2020.m.g.) 

Riska grupu 

izglītojamo skaits 

izglītības iestādē 

kopā 

Izglītojamie ar 

invaliditāti 

Nabadzības riskam 

pakļauti (trūcīgās un 

maznodrošinātās 

ģimenes statuss) 

Izglītojamie, kuriem 

ir sociālo garantiju 

nodrošināšanas 

apliecības (bāreľi) 

Ārpus ģimenes 

aprūpes iestādēs 

dzīvojošie 

izglītojamie 

 

3+ 

ģimenes 

karte 

27 4 5 2 2 14 

 

Skolas darbā tiek sniegts atbalsts šiem izglītojamajiem iekļaujot viľus projekta 

„Pumpurs‖ aktivitātēs. Balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, riska grupas izglītojamie tiek 

atbrīvoti no dienesta viesnīcas īres maksas. 

 

Secinājumi: 

1. Skolā ir izveidojušās stabilas un noturīgas tradīcijas, kas veicina piederības sajūtu.  

2. Vispārcilvēcisko un demokrātisko vērtību ievērošana veicina pozitīva mikroklimata 

veidošanos, pedagogu un izglītojamo savstarpēju cieľu un sapratni. 

3. Skolā tiek veikts darbs, lai veicinātu izglītības pieejamību daţādām sabiedrības grupām, tai 

skaitā riska grupām. Viss mācību un audzināšanas darbs tiek organizēts tā, lai ľemtu vērā 

izglītojamo individuālās vajadzības.  

Turpmākā attīstība: 

1. Organizēt pasākumus, kas  padziļina izpratni par atkarību iemesliem un to izraisītajām 

sekām, kas ietekmē indivīdu un sabiedrību kopumā.  

2. Turpināt uzsākto darbu, lai nostiprinātu un pilnveidotu iedibinātās tradīcijas. 

Vērtējums kritērijā Mikroklimats Ļoti labi 
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4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolai pārvaldījumā ir pietiekams ēku daudzums, kas nodrošina izglītības procesa un 

saimnieciskās darbības īstenošanu. Fiziskā vide ir pilnībā atbilstoša kvalitatīva mācību procesa 

norisei. Liela daļa telpu tika izremontētas ar Skolas nopelnītajiem ieľēmumu līdzekļiem. Īpaša 

vērība pēdējos gados veltīta vienota skolas estētiskā tēla izveidē. 

Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbauţu aktu reģistrācijas ţurnāls, pārbauţu 

dokumenti ir pieejami. Pēc katras pārbaudes administrācijas sēdē tiek analizēti ieteikumi un 

priekšlikumi, sagatavotas atbildes par konstatēto trūkumu novēršanas laiku un iespējām.  

Skolas ēkām pieguļošā teritorija ir sakopta. Atkritumu izvešanai skolai ir noslēgti 

līgumi, atkritumi tiek izvesti regulāri. Skolas ēkās un dienesta viesnīcā telpas tiek uzkoptas 

regulāri, vēdinātas, tiek veikti nepieciešamie remontdarbi.  

Skolas ēkās ir atbilstošs apgaismojums. Ir veikti atbilstoši mērījumi.  

Skolas ēkām ir centralizēta ūdensapgāde no Aizkraukles pilsētas ūdensvada. 

Notekūdeľu un kanalizācijas tīkli ir pieslēgti pilsētas attīrīšanas kompleksam. Skolas ēku apkuri 

nodrošina Aizkraukles pilsētas katlu māja. 

Skolā mācības organizē modernās laboratorijās, pielietojot mūsdienīgas iekārtas un 

aprīkojumu. Fiziskā vide ir draudzīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ratiľkrēslos 

nodrošināta iekļuve Skolas telpās.   

Skolas teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta. Interešu izglītības 

programmu un ārpusstundu pasākumu īstenošanai izmanto rekreācijas telpas un sporta zāli, kā 

arī citas Skolas telpas. Teritorijā ir šādas funkcionālās zonas: sporta zona ar sporta laukumu un 

saimniecības zona ar atkritumu konteineru novietni. Sporta laukums klāts ar skrejceliľam 

piemērotu segumu un zālāju sporta spēļu izmantošanai.   

Mācību kabineti, laboratorijas un darbnīcas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, 

elektrodrošības, sanitāri higiēniskajām un estētiskajām prasībām. Telpu apgaismojums un telpu 

temperatūra ir atbilstoša Vides veselības centra prasībām un mācību procesa organizēšanai. 

Telpas tiek regulāri uzkoptas, ir automātiskā ventilācija. Telpu kopšanas materiālu un sanitāri 

higiēnisko preču nodrošinājums ir pietiekams. Telpu uzkopšanā tiek lietots attiecīgi marķēts 

uzkopšanas inventārs. Skolā ir daudz zaļo augu. Telpu noformējums estētisks, ar piemērotu 

sienu, griestu un grīdas apdari. Mācību korpusos, darbnīcās un  dienesta viesnīcā ir izvietoti 

evakuācijas plāni. Norādītas ieejas un izejas, kā arī pirmās palīdzības aptieciľu un ugunsdzēšamo 

aparātu atrašanās vietas. Skolā darbojas ugunsdzēsības signalizācija, darbojas iekārtas trauksmes 

izziľošanai. Pakāpeniski, pa atsevišķām kārtām ir pabeigta pagalma bruģēšana.  
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Fiziskās vides sakopšanu ikdienā veic tehniskais personāls. Atbilstoši iekšējās kārtības 

noteikumiem, izglītojamie nodrošina dienesta viesnīcas istabiľu uzturēšanu kārtībā, mācās 

sakopt savu darba vietu pēc praktiskajām mācībām. Izglītojamie un darbinieki  piedalās telpu 

noformēšanā, kārtības  uzturēšanā, kā arī tiek aicināti piedalīties fiziskās vides sakopšanā Lielās 

talkas laikā. Lai īstenotu izglītības kvalitātes indikatoru- ―profesionālās izglītības un 

profesionālās tālākizglītības (apmācības) pieejamības veicināšana‖, Skola ir iegādājusies 

pacēlāju, kas nodrošina iespēju jebkuram interesentam apmeklēt skolas pasākumus, atvērto 

durvju dienas. Skola ir uzsākusi pieaugušo apmācību gan sadarbībā ar Valsts nodarbinātības 

aģentūru, gan nodarbināto apmācību un šo izglītojamo vidū ir cilvēki ar veselības problēmām- 

redzes problēmas, pasliktināta dzirde. Grupu audzinātāji un projekta vadītāja ir par to informēti 

un nodrošina, sadarbībā ar saimniecības vadītāju, vides pielāgošanu, pārkārtošanu, atbilstoši 

individuālajām vajadzībām.  

  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un  

glābšanas dienesta 

Nr.22/11.2-3.1/64no 2020gada 18.maija 

Atzinums no Veselības inspekcijas Nr.00490119 no 2019.gada 4.novembra 

Nr.00490219 no 2019.gada 4.novembra 

 

 
Secinājumi: 

1. Skolai piederoša teritorija ir sakopta un labiekārtota, tās funkcionālās zonas ir piemērotas un 

atbilstošas mācību procesa īstenošanai. 

2. Skolas fiziskā vide ir piemērota mācību procesa īstenošanai. 

  

Turpmākā attīstība: 

1. Nodrošināt materiālās bāzes un telpu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu. 

2. Turpināt darbu pie ES finansējuma piesaistes. 

Vērtējums kritērijā Fiziskā vide Ļoti labi 

4.6. SKOLAS RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā teorētiskās un praktiskās mācības notiek vairākās ēkās. Visas skolas ēkas ir IZM 

īpašums. Mācību ēka „Aizkraukles Profesionālā vidusskola‖, Jaunceltnes 21, Aizkrauklē, 

Aizkraukles novadā, kopējā platība ir 8510,4 m
2
. Praktisko mācību norisei tiek izmantoti mācību 

kabineti, laboratorijas, mehāniskās darbnīcas, kokapstrādes darbnīcas un no jauna izbūvētā 
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mācību virtuve un degustācijas zāle, viesmīlības kabinets. Kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanai ir sporta zāle, svaru zāle, rekreācijas telpas un stadions. 

Skolai visām izglītības programmām ir nodrošināta nepieciešamā materiāli-tehniskā 

bāze. Praktisko mācību norisei izglītojamie tiek nodrošināti ar individuāliem darba aizsardzības 

līdzekļiem. Visas darbmašīnas un iekārtas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem aizsardzības 

līdzekļiem. Kokapstrādes programmā praktiskajās mācībās tiek izmantota masīvkoksne, plākšľu 

materiāli, profesionāli apdares materiāli un furnitūra. Izstrādājumi tiek izmantoti skolas telpu 

labiekārtošanai – dienesta viesnīcā, praktisko mācību kabinetiem, prezentācijas pasākumiem 

Skolā un pilsētā un labdarībai. Kvalifikācijas prakses ietvaros izglītojamie izstrādā daţādus 

izstrādājumus Skolas vajadzībām. Kvalifikācijas darbā tiek ietverta teorētiskā daļa (apraksts) un 

praktiskā daļa. Automehāniķi un metinātāji mācību procesā izmantotos materiālus saista ar 

praktiski izmantojamu ierīču, palīgiekārtu izstrādi.  

Katru gadu tiek iegādāti mācību materiāli, pamatlīdzekļi, mazvērtīgais inventārs 

atbilstoši pedagogu pieprasījumam un programmas kvalitatīvas īstenošanas vajadzībām. 

Skola papildinājusi arī materiāli tehnisko nodrošinājumu ar projekta ― Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas pilnveide profesionālās Izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai‖ starpniecību: 

 

Iekārta Vērtība 

 Tildes programmprodukta lietotāja 

licence Nr.TBS195674 

EUR 756,59 

 Ēdināšanas procesu uzskaites un 

kontroles datorprogramma “Rausītis” 

EUR 1038,45 

 Soldmatic Augmented Reality Trainer 

(metinātājiem) 

EUR 30500,00 

 Programma “Mastrecam Educational 

Suite” (galdniekiem) 

EUR 8552,28 

 

Visi saľemtie stimulatori ir uzstādīti un tiek izmantoti mācību procesā.  

Mācību darbnīcas ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem – 

ugunsdzēšamajiem aparātiem un neatliekamās palīdzības aptieciľu.  

Teorētisko nodarbību klases ir aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Klasēs ir datori ar 

Interneta pieslēgumu. Pedagogi stundās izmanto projektoru, interaktīvās tāfeles un dokumentu 

kameru. Skola ir iegādājusies nepieciešamo mācību literatūru – katrs izglītojamais ir nodrošināts 

ar mācību grāmatām. 

Sporta pasākumu organizēšanai ir pieejama sporta zāle, svaru zāle un stadions. 

Izglītības programmu īstenošanas vietā „Jēkabpils cietums‖ apmācības procesa 

nodrošināšanai ir iekārtotas 4 mācību klases un darbnīcas, kas apgādātas ar visu nepieciešamo 
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aprīkojumu izglītības programmu īstenošanai. Materiālā bāze tiek regulāri papildināta un 

atjaunota. Visiem izglītojamiem šeit tiek nodrošināti arī kancelejas piederumi- klades, 

pildspalvas, zīmuļi u.c darba materiāli. 

Skolai ir dienesta viesnīca izglītības programmu īstenošanas vietā Aizkrauklē, lietderīgā 

platība ir 5392,6 m
2
. Dienesta viesnīca ir renovēta un aprīkota ar mēbelēm, katrā stāvā ir virtuve 

un dušas telpas. Dienesta viesnīcas maksimālā kapacitāte ir 400 cilvēku.  

Visām izglītības programmām ir iegādāti darba apģērbi un individuālie aizsardzības 

līdzekļi. 

Skolā ir iekārtotas divas datorklases ar interneta pieslēgumu. Visi kabineti ir aprīkoti ar 

IKT. Uz datoriem ir instalētas programmas Mastercame, Tildes birojs un Rausītis. 

Skolas pedagogiem ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu. ESF projekta „Izglītības 

programmas „Autotransports‖ un „Būvdarbi‖ īstenošanas kvalitātes uzlabošana‖ ietvaros 10 

skolas pedagogi ir nodrošināti ar portatīvajiem datoriem. 

Katru gadu bibliotēku fondi tiek papildināti ar mācību literatūru un periodiskajiem 

izdevumiem. Katru gadu pedagogi izvērtē esošo mācību materiālo bāzi, sagatavo priekšlikumus 

iekārtu un materiāli tehnisko resursu uzlabošanai.  

  

Secinājumi: 

1. Mācību telpas ir pietiekošas, piemērotas izglītības programmu īstenošanas specifikai un 

tehniski apgādātas. 

2. Mācību stundām, praktiskajām nodarbībām un interešu izglītības pulciľu nodarbībām ir visi 

nepieciešamie materiāltehniskie resursi un iekārtas. 

Turpmākā attīstība: 

1. Aktualizējot izglītības programmu saturu, veikt nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu 

iegādi. 

Vērtējums kritērijā Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir viss darbības nodrošināšanai nepieciešamais personāls, tai skaitā 

nepieciešamais pedagoģiskais personāls ar atbilstošu kvalifikāciju. Skolā 2019./2020.mācību 

gadā strādā 63 darbinieki, no tiem 37 pedagoģiskie darbinieki Aizkraukle un 4 Jēkabpils cietumā 

un 22 tehniskie darbinieki. Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, direktora 

vietnieki un pedagogi seko līdzi savai profesionālajai pilnveidei, aktīvi iesaistās tālākizglītībā. 

Uz kursiem un semināriem dodas arī tehniskie darbinieki, atbilstoši aktualitātēm savā jomā.  

Visiem Skolas darbiniekiem ir ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 

Daudziem pedagogiem ir profesionālās darbības pieredze nozares uzľēmumos. Visiem 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā un normatīvajiem 
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dokumentiem atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai skolā notiek 

darbs pie mācību stundu kvalitātes pilnveidošanas, mācību satura aktualizācijas un izglītojamo 

un pedagogu sadarbības pilnveides. Dalība projektos pedagogus rosina papildus darbu ieguldīt 

interesantāku un radošāku mācību stundu organizēšanā, daţādot izmantotās mācību metodes, 

darbu stundā diferencēt. Aktīvs darbs pedagogiem noris pie Skolas metodiskās tēmas, kas ir cieši 

saistīta ar mācību darba uzlabošanu. Pedagogi piedalās Zemgales reģiona pedagogu radošo darbu 

skatēs, kas notiek Jelgavā un piedalās e prasmju dienās, kuras organizē Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centrs.  

 

Personālresursi 

 

 

 

 

 

Visas īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, pēc 

nepieciešamības Skolā notiek jaunu pedagogu piesaistīšana. Par nepieciešamo pedagoģisko 

personālu direktore informē Skolas konventu. Konventa padomnieki iesaka iespējamos 

risinājumus. Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, Skolas darbā ir iesaistīti pedagogi, kuri 

vienlaicīgi turpina darbu arī uzľēmumos. Skolā ir izstrādāti, konventā izskatīti  un IZM saskaľoti 

iekšējie noteikumi ―Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība.‖ Skolas 

vadība atbalsta un nodrošina pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu, pedagogu un izglītojamo 

dalību profesionālo asociāciju organizētajos pasākumos un daţādos projektos. Par pedagogu 

sasniegumiem, piedalīšanos daţādos pasākumos tiek informēts skolas kolektīvs. Direktore izsaka 

mutiskas un rakstiskas pateicības. Par individuālo ieguldījumu Skolas attīstībā pedagogi un 

darbinieki saľem arī materiālu novērtējumu. Katru gadu Skola izvirza divus labākos pedagogus 

novada pedagogu apbalvošanai. Pedagogi un vadība piedalās ―Skolotāju dienas pasākumā‖, kurā 

tiek pasniegtas balvas konkrētā gada labākajiem pedagogiem. Lai pilnveidotu pedagogu 

profesionālo kompetenci, kursi tiek organizēti arī skolā uz vietas. 2017.gadā pedagogi apguva 

trīs programmas: „Drošums sevī un vidē – garants labam darbam‖ (24h st apjomā); „Rodu un 

radu prieku darbībā‖ (6 st); „Mācību motivāciju sekmējošu teorētisko un praktisko metoţu 

apguve‖ (8 st); 2018. gada janvārī skolas darbinieki papildināja kompetences par tēmām „Bērnu 

tiesību aizsardzība‖ (8 st) un „Komunikācijas metodes izglītības vidē‖ (6 st). 2019.gadā skolotāji 

piedalījās seminārā ―Harmonisks pedagogs- pamats veiksmīgai sadarbībai ar jauniešiem‖. 

Darbinieki Skaits - 63 

Pedagoģiskie darbinieki (+ 3 adm.)  41 

Profesionālās izglītības pedagogi 21 

Vispārējās vidējās izglītības pedagogi 10 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 7 

t.sk. maģistri 25 

Tehniskais personāls 22 



Aizkraukles Profesionālā vidusskola 2020. gada septembris Pašnovērtējuma ziľojums 

61 

2020.gadā skolotāji piedalījās seminārā „Pedagogu personības bagātināšana – skolas vērtību 

īstenošanas pamats‖ (14 st). Gada noslēgumā plānota kursu nodarbība psiholoģijā.  

Skola sniedz konsultācijas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu. Saskaľā ar Ministru kabineta noteikumiem katram pretendentam tiek 

nodrošinātas divas bezmaksas konsultācijas, kurās tiek sniegta informācija gan par profesijas 

standartu, gan par nepieciešamajām zināšanām un eksāmena norises gaitu, gan arī profesionālo 

priekšmetu pedagogi novērtē pretendenta iepriekšējās zināšanas, norāda, kādās jomās 

nepieciešams zināšanas papildināt un sniedz informāciju par izmantojamo mācību literatūru.  

  

Secinājumi: 

1. Augstais pedagogu un pedagoģisko darbinieku profesionālās sagatavotības līmenis veicina 

jauninājumu ieviešanu mācību procesā. 

2.  Administrācijas atbalsts pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē motivē pedagogus 

aktīvi plānot savu profesionālo un pedagoģisko izaugsmi. 
Turpmākā attīstība: 

1. Veicināt pedagogus apgūt svešvalodas, lai pēc iespējas vairāk pedagogu varētu iesaistīties 

starptautiskos projektos. 

2. Jaunu pedagogu no darba vides ar atbilstošu izglītību iesaistīšana pedagoģiskajā darbā. 

Vērtējums kritērijā Personālresursi Ļoti labi 
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4.7.  SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pamatojoties uz Skolā demokrātiskā ceļā izstrādāto Skolas misiju, vīziju un darbības 

mērķiem, tiek analizēts skolas darbs noteiktā laika periodā,  uz analīzes bāzes plānota turpmākā 

darbība un nodrošināta plānu izpilde. Jebkuras darbības pamatā tiek liktas Skolas pamatvērtības 

(atsaucība, profesionalitāte un vienotība)  un akcentētas tās vērtības, kuras darba devēji šobrīd 

uzskata kā īpaši nozīmīgas un svarīgas: godīgs, centīgs, radošs, atbildīgs, taisnīgs, elastīgs, 

savaldīgs, zinātkārs, gatavs sadarboties, tolerants. (Skolas konventa akceptētas) 

Pašvērtēšanas struktūra 

 

Attēls 7. Aizkraukles Profesionālās vidusskolas metodiskā darba shēma 

 

Skolā ir skaidri strukturēta un plānota iestādes pašvērtēšanas sistēma. Tā balstās uz visu 

skolas darbinieku iesaisti. Saimniecības vadītājs organizē tehniskā personāla viedokļu 

apkopošanu par paveikto, priekšlikumu un ierosinājumu uzklausīšanu. Divas reizes gadā notiek 

darbinieku kopsapulces, kurās katrs var izteikt savu vērtējumu par direktores sniegto pārskata 

ziľojumu gan par mācību rezultātiem, gan saimnieciskajiem jautājumiem, gan aktualitātēm. 

Katru gadu jūnija beigās notiek pedagoģiskās padomes sēde, kopsapulce, konventa sēde,  kur 

tiek analizēts paveiktais. Jūnijā visi pedagogi tiekas individuālās pārrunās ar direktori, kuru laikā 

tiek analizēta pedagoga aizpildītā pašvērtējuma anketa, individuālo mērķu izpilde, nosprausti 

uzdevumi nākošajam gadam. Katra mācību gada noslēgumā Skolas pedagogi  raksta sava darba 

pašvērtējumu, izvirza savas turpmākās darbības prioritātes un uzdevumus. Pašvērtējums balstās 

uz objektīvi pārbaudāmiem indikatoriem. 

Katru gadu notiek tehniskā personāla darba izvērtēšana, individuālo mērķu korekcija. 

Pēc nepieciešamības direktore tiekas ar daţādu jomu tehniskajiem darbiniekiem. Piemēram – 

atsevišķi ar dienesta viesnīcas deţurantiem vai apkopējām u.c.  
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 Skolas darbības pašvērtējums ir skaidri strukturēts un veiksmīgi plānots, tas aptver 

visas izglītības iestādes darbības jomas un aspektus. Skolas darba vērtēšana notiek iknedēļas 

administrācijas sēdēs un ikmēneša pedagogu sanāksmēs. Metodiskās apvienības, metodisko 

komisiju sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, kas notiek atbilstoši darba plānam, izvērtē 

konkrētā perioda darba veikumu. Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai 

apzinātu sava darba stiprās puses un darbības uzlabošanas virzienus. Pašvērtējuma izstrādē 

piedalās izglītības iestādes Padome, izglītojamo pašpārvalde. 

Grupu audzinātāji savā ikgadējā pašvērtējumā analizē grupas izglītojamo mācību 

sasniegumus un to dinamiku, pedagogi veic mācību sasniegumu analīzi mācāmajā priekšmetā. 

Skolas pašvērtējumu izstrādā pakāpeniski, ievērojot pēctecības principu. Pedagogi veic 

sava darba pašizvērtēšanu (pēc vienotas formas), metodiskās komisijas analizē pedagogu 

individuālo veikumu un komisijas veikumu kopumā, sadarbību ar nozares speciālistiem, 

profesionālajām organizācijām, darba devējiem. Pašvērtēšanas procesā apkopotos rezultātus 

analizē gan mācību gada noslēgumā, akcentējot mācību gada darba rezultātus, gan  mācību gada 

sākumā, pirmajā pedagoģiskajā sēdē. Pamatojoties uz visiem iegūtajiem analīzes materiāliem 

tiek rakstīts iestādes Pašvērtējuma ziľojums, kas izskatīts augusta darbinieku kopsapulcē, 

pedagoģiskās padomes sēdē un Pašvērtējuma ziľojums par katru mācību gadu tiek ievietots 

skolas mājas lapā http://apvs.lv/par-mums/pasnovertejums/.  Gatavojoties izglītības programmu 

akreditācijai, tiek veikta pašvērtējuma ziľojuma aktualizācija. Ar aktualizēto pašvērtējuma 

ziľojumu tiek iepazīstināts konvents un, pamatojoties uz priekšlikumiem, papildināts un 

precizēts. 

Visus iegūtos rezultātus skola izmanto, lai veiktu korekcijas attīstības plānā un 

izstrādājot katra mācību gada darba plānu. Darba plāni ir izstrādāti, apkopojot visus izvērtētos 

ieteikumus, analīzes materiālus, pašvērtējumus, nosakot stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus.  Skolas vadība ne tikai plāno darbu, bet nodrošina sistemātisku kontroli par plānu 

izpildi, izvērtēšanu, veic korekcijas un organizē darbu.  Informācijas uzkrāšana notiek visu 

mācību gadu, atbilstoši ―Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju 

stratēģija 2015. – 2020. gadam‖, mācību gada prioritātēm un darba plānam. Skolas darbs tiek 

analizēts, sadarbojoties Skolas administrācijai, pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem, kā arī 

atbalsta personālam. 

Nepārtraukti un sistemātiski notiek materiāltehnisko resursu atjaunošanas plānošana. 

Materiāltehnisko resursu atjaunošanu katrs pedagogs apraksta un plāno mācību gada noslēguma 

pašvērtējumos. Katram mācību gadam Skolai ir izstrādāts darba plāns, ar to tiek iepazīstināti 

pedagogi, izglītojamie un viľu vecāki. Katram mēnesim tiek izstrādāts pasākumu precizētais 
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plāns, tas apstiprināts Administrācijas sēdē un ievietots skolas mājas lapā. Visi plānošanas 

dokumenti pieejami visām ieinteresētajām pusēm.  

  

Secinājumi: 

1. Skolas pašvērtēšanas sistēma ir pārdomāta un strukturēta. Pašvērtēšanu veic ikviens Skolas 

darbinieks atbilstoši savai darbības jomai. 

2. Pašvērtēšanas sistēmas ieviešana dod iespēju izvērtēt gan pedagogu, gan metodiskā darba, gan 

administrācijas sniegumu mācību gadā. 

  

Turpmākā attīstība: 

1. Pedagogu novērtēšanas sistēmā plānots iesaistīt izglītojamos (pielietojot anketēšanas metodi). 

Vērtējums kritērijā Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Ir izstrādāta un Izglītības un zinātnes ministrijā saskaľota skolas struktūra, kas aptver 

visas skolas darbības jomas un atspoguļo darbinieku tiešo padotību. Skolas direktore regulāri 

plāno un vada skolas darbu, direktora vietniekiem ir deleģēti viľu jomai atbilstoši pienākumi. 

Skolas vadība savā darbā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātiskās vērtības, tajā skaitā lojalitāti 

Latvijas Republikai un satversmei, ievēro ētikas normas un Skolas ētikas kodeksā noteikto. 

Skolā ir izveidotas demokrātiskas pārvaldības institūcijas- Konvents, Padome, pedagoģiskā 

padome un izglītojamo pašpārvalde. Pašpārvaldes darbu koordinē direktora vietniece praktisko 

mācību un audzināšanas jomā. Pašpārvaldes jaunieši piedalās pasākumu organizēšanā un 

vadīšanā, sniedz informāciju izglītojamiem par savu darbu un ierosinājumiem.  Katru pirmdienu 

notiek administrācijas sēdes, to norise un pieľemtie lēmumi tiek protokolēti.  Katru pirmdienu 

notiek visu izglītojamo darba līnija, kurā direktore un vietnieki informē par plānotajām 

aktivitātēm, par iepriekšējās nedēļas labajiem darbiem, apsveic uzvarētājus, uzteic gan 

pedagogus, gan izglītojamos. Reizi mēnesī notiek pedagogu kopsapulces. Atbilstoši 

ciklogrammai, reizi mēnesī tiekas grupu audzinātāji. Ir izveidota Audzināšanas komisija, kas 

izskata būtiskus audzināšanas jautājumus, sniedz atbalstu izglītojamiem, meklē risinājumus 

sareţģītās saskarsmes problēmās. Vadība nodrošina informācijas apriti visos līmeľos, sekmē 

vienotību un sadarbību. Visās sēdēs, atbilstoši dalībnieku kompetencei, tiek risināti skolas 

attīstības jautājumi, aktuāli mācību un audzināšanas jautājumi, līdzekļu piesaistes un racionālas 

un efektīvas izlietošanas jautājumi. Sanāksmju dalībnieki analizē skolas darba rezultātus un 

izsaka priekšlikumus turpmākai attīstībai. Īpaša vērība tiek veltīta darba devēju ieteikumiem, lai 

izglītojamos sagatavotu atbilstoši darba tirgus prasībām. Aktualitāte skolas turpmākā darbībā ir 
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sadarbības pilnveidošana ar visām ieinteresētajām pusēm. Ļoti labi darbu 2015.gadā ir uzsācis un 

turpina skolas konvents, kas aktīvi iesaistās iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 

Praktiski visus skolas darbības aktuālus jautājumus izskata konvents, sniedzot savus 

ierosinājumus un priekšlikumus. No tā dibināšanas dienas (2015.gada 30.jūnijā) konventu vada 

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs. Regulārus pārskatus par darbu direktore sniedz skolas 

padomei un divas reizes gadā skolas kopsapulcē. Vairākas reizes ir praktizētas apvienotās skolas 

padomes un konventa sēdes. 

Mācību gadā plānotas divas pedagoģiskās padomes sēdes, kurās izskata mācību un 

audzināšanas darba jautājumus, izglītības procesa organizācijas inovācijas un rezultātus, 

piemēram, pirmā kursa izglītojamo adaptācijas gaita, interešu izglītības pulciľu darbības 

kvalitāte un atbilstība izglītojamo individuālajām vajadzībām, patriotiskā audzināšana un valsts 

svētki, kā savas piederības apziľas veidotāji. Nepieciešamības gadījumos pedagoģiskās padomes 

sēdes notiek bieţāk. 

Skolā ir izveidotas trīs metodiskās komisijas, kuras darbojas saskaľā ar skolas iekšējiem 

noteikumiem „Metodisko komisiju darbības kārtība‖. Sanāksmes tiek organizētas reizes mēnesī 

un tiek protokolētas. Metodisko komisiju darbs tiek atspoguļots izglītības jomas gada darba 

plānā. 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, t.sk. pedagoģiskā procesa 

organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, personāla amatu apraksti. Darba līgumi ir 

noslēgti ar visiem darbiniekiem un atrodas darbinieku personas lietās. Darba līgumi tiek 

numurēti, reģistrēti „Darba līgumu reģistrā‖ un sastādīti pēc LR Darba likumā un citos ārējos 

normatīvos aktos noteiktajā kārtībā 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darbinieka, otrs 

pie Darba devēja. Visas vienošanās par grozījumiem darba līgumos tiek reģistrētas. Visi 

dokumenti tiek kārtoti atbilstoši Skolas  ―Lietu nomenklatūrai‖, kura  reizi trijos gados tiek 

saskaľota ar Jēkabpils zonālo valsts arhīvu.  

Pedagogu tarifikācija sastādīta atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi‖ un Skolas Iekšējiem noteikumiem Nr. 42 ―Pedagogu darba samaksas 

noteikšanas kārtība‖, kura tiek aktualizēta, atbilstoši izmaiľām ārējos normatīvajos aktos. Ar 

katru pedagogu individuāli direktore ir pārrunājusi papildus pedagoģiskā darba pienākumus, 

vienojusies par pienākumiem, atbilstoši darba slodzei astronomiskajās stundās, lai sekmētu katra 

pedagoga ieinteresētību skolas attīstībā un sava personīgā ieguldījuma palielināšanā.  

Grāmatvedības uzskaite ir organizēta saskaľā ar likuma „Par grāmatvedību‖, MK 

noteikumiem „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti‖, likuma „Par 

budţeta un finanšu vadību‖ un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un skolas izstrādāto 
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grāmatvedības politiku. Budţeta līdzekļu izlietojumu, visas saistības un prasības uzskaita vienā 

kopējā bilancē. Visa finanšu un grāmatvedības dokumentācija tiek kārtota ar programmas 

„Horizon Start‖ palīdzību. 2016.gadā skolā pārbaudi veica Valsts kontrole. Tai nebija 

aizrādījumu vai ieteikumu finanšu disciplīnas uzlabošanā, personāla lietvedībā u.c.  

Skolas vadība ir pieejama darba laikā visās darba dienās. Visiem administrācijas 

darbiniekiem ir noteikti pieľemšanas laiki. Ir izstrādāta un noteikta kārtība darbinieku un 

direktora aizvietošanai. Ja skolas direktore risina darba jautājumus ārpus skolas, tad par skolas 

darbu un aktuālu jautājumu risināšanu atbild direktores vietnieces. Izglītojamie ar direktori bieţi 

pārrunā savas problēmas, lūdz palīdzību vai atbalstu. Direktore ir Humānās pedagoģijas zelta 

nozīmītes bruľinieks un cenšas humānās pedagoģijas idejas īstenot savā darbā.  

Direktore ir piedalījusies Iespējamās misijas direktoru kursos un Direktoru kluba darbā, 

kur iepazinusies ar Latvijā vadošu uzľēmumu perspektīvās attīstības plānu izstrādi, staţējusies 

daţādos nozares uzľēmumos, kur iepazinusies gan ar plānošanas procedūru, gan sasniegumu 

analīzes matemātiskajām metodēm, gan personāla politikas jautājumiem, gan kvalitātes vadības 

organizāciju un sertifikāciju. Daudzas idejas tagad tiek īstenotas skolas darbībā, tai skaitā- 

kvalitātes vadības nepārtrauktu pilnveidošanu, sistemātisku pašvērtēšanu, datu analīzi  un plānu 

korekciju. Pamatojoties uz šo pieredzi direktore jau vairākus gadus īsteno pedagogu individuālo 

pieľemšanu uz 30-50 minūšu sarunu par pašvērtējumā ietverto informāciju, par darba 

apstākļiem, emocionālo inteliģenci, organizācijas kultūru, par paveikto un individuālo attīstības 

plānu turpmākajam periodam. Direktore, lai sekmētu kolektīva sadarbību, attīstību un labvēlīgu 

mikroklimatu ir noorganizējusi skolas darbinieku ekskursijas uz Valsts mākslas muzeju, 

Motormuzeju (atbilstoši skolas īstenotajām IP), Universitātes botānisko dārzu. Īpašs notikums 

bija iespēja noklausīties lekciju par brīvības pieminekļa tapšanu, simboliem , ieiet piemineklī un 

uzkāpt Brīvības piemineklī.  Kolektīva stiprināšanai un Latvijas iepazīšanai katru gadu kolektīvs 

dodas divās ekskursijās. Darbinieki labprāt piedalās kopējos pasākumos ar izglītojamiem, kas 

veltīti valsts svētkiem, gadskārtu ieraţām, svin nozīmīgas dzīves jubilejas. 

Skolas vadība katru gadu līdz 20.septembrim pārskata visus nepieciešamos grozījumus 

iekšējos noteikumos. Ja nepieciešams, tad tos aktualizē, atbilstoši izmaiľām ārējos normatīvos 

aktos, arī mācību gada laikā. 

  

Secinājumi: 

1. Skolā vadība ir komanda, kas darbojas saskaľoti, redz mērķus un nodrošina nemitīgu attīstību 

un pilnveidošanos. 

2. Skolā aktīvi  darbojas visas nepieciešamās demokrātiskās pārvaldes struktūras. To darbs dod 

reālu pienesumu Skolas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 

3. Skolā tiek nodrošināta informācijas pieejamība un atvērtība. 
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4. Vadība ir ieinteresēta un atsaucīga darba procesā un rezultātā. 

 

Turpmākā attīstība: 

1. Paplašināt informācijas apmaiľas iespēju, izveidojot sadaļu „Pedagogiem‖ mācību iestādes 

mājas lapā.  

2. Jāprecizē vietnieku pienākumu sadale, saistībā ar atsevišķu projektu koordināciju. 

Vērtējums kritērijā Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība un darbinieki sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Zemgales plānošanas reģionu. 

Dibinātājs- IZM pārstāvis ir deleģēts dalībai skolas konventā. Regulāri skola nosūta dibinātājam 

informāciju par plānoto noteiktam laika periodam un par plānotā izpildi. Visās skolas konventa 

sēdēs ir piedalījies pārstāvis no Zemgales plānošanas reģiona, kas sniedz informāciju par 

prioritātēm, izvērtē skolas prioritāšu atbilstību plānošanas reģiona prioritātēm. Lieliska sadarbība 

ir izveidojusies ar Aizkraukles novada domi, Aizkraukles pilsētas un novada uzľēmēju 

apvienību. Katru gadu skola piedalās pašvaldības un Rūpniecības kameras organizētajās 

―Uzľēmēju dienās‖. Direktore regulāri informē vietējos uzľēmējus par skolas aktivitātēm, par 

jaunākajiem projektiem, par iespējamo sadarbību. Skolā ir notikušas ―Uzľēmēju brokastis‖, 

novada domes Izglītības komisijas izbraukuma sēde.  

Tiek organizēta mērķtiecīga sadarbība ar Aizkraukles pašvaldību daţādos ar izglītību un 

kultūru saistītos jautājumos - katru gadu skola piedalās Aizkraukles pilsētas mākslas un vēstures 

muzeja rīkotajā pasākumā „Muzeju nakts‖, un citos Aizkraukles novadpētniecības muzeja 

„Kalnaziedi‖ rīkotajos pasākumos. 

Notiek sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenojot tālākizglītības 

programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Skolai ir ilggadēja sadarbība ar Aizkraukles 

Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru (PIIAC). Pedagogu tālākizglītības īstenošanai 

skola sadarbojas ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils 

universitāti un Tehnisko universitāti 

Skolas pedagogi sadarbojas ar Aizkraukles novada izglītības pārvaldi un tās 

izveidotajām metodiskajām apvienībām. Skolas sociālais pedagogs ļoti veiksmīgi koordinē un 

pati sadarbojas ar novadu bāriľtiesām, sociālajiem darbiniekiem. Palīdz grupu audzinātājiem šīs 

sadarbības stiprināšanā.  

Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām – Latvijas 

Kokapstrādes uzľēmēju un eksportētāju asociāciju; Latvijas Auto asociāciju; Latvijas Auto 

tirgotāju asociāciju, A/S Latvijas autoceļu uzturētājs, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 
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Lauksaimniecības universitāti. Veiksmīgi sadarbojamies ar daudzām profesionālās izglītības 

skolām. Kolēģi ir lieliski padomdevēji un veicina attīstību.  

Skola daudz strādā pie sava tēla veidošanas. Skolas direktore daudzas labas idejas ir 

ieguvusi, piedaloties iespējamās misijas Direktoru klubā. Tās nav palikušas tikai ideju līmenī, bet 

ir iemiesotas skolas darbā- vienotais skolas noformējums, skolas vērtības kā pamats darba 

organizācijā, individuālās pārrunas ar darbiniekiem. 

Ir paplašināts sadarbības partneru loks Baltijas valstu starpā- noslēgti sadarbības līgumi 

ar Lietuvas un Igaunijas skolām. Ļoti vērtīga bija atkārtotā vizīte Pērnavas un Vīlandes 

profesionālās izglītības centros (2019.gada jūlijs), Erasmus+ projekta ietvaros. Erasmus+ 

projektā ir apstiprināta sadarbība arī ar Dānijas, Somijas skolām. Projektu īstenošana ir ļoti 

nozīmīgs uzdevums arī turpmākajam darbības periodam.  

Sadarbībā ar nozares uzľēmumiem, Skolā tiek rīkoti semināri priekš profesionāļiem 

(InterCar, McRolls). Šos seminārus vada starptautiski atzīti speciālisti, dīleru pārstāvji. Seminārā 

piedalās skolas pedagogi, labākie izglītojamie un tuvākās apkārtnes nozares uzľēmumu pārstāvji. 

Skola aktīvi darbojas AMI Sporta klubā. 31.janvārī Skola organizēja AMI reģionālās 

spēles profesionālo izglītības iestāţu darbiniekiem. Tajās piedalījās 6 komandas — Birţu 

tehnoloģiju un biznesa apmācības centrs, Rokišķu tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības 

skola, Kupišķu tehnoloģiskās un biznesa skola (Lietuva), Smiltenes tehnikums, Valmieras 

tehnikums un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums. 

 

Secinājumi: 

1. Izglītotāju un darba devēju kopīgi organizētie pasākumi veicina darba devēju un Skolas 

sadarbību daţādās jomās. 

Turpmākā attīstība:  

1. Turpināt uzsākto sadarbību ar darba devēju asociācijām, piesaistot visām īstenotajām 

izglītības programmām atbilstošo nozaru darba devējus. 

2. Turpināt uzsākto sadarbības līgumu slēgšanu ar darba devējiem. 

3. Turpināt aktīvu darbību Erasmus+ projekta mērķu sasniegšanā. 

4. Noorganizēt atbildes vizītes Kauľas, Rokišķu kolēģiem un izglītojamiem.  

Vērtējums kritērijā Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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Vadības ziņojums pie finanšu pārskata par 2019.gadu 

 

          Aizkraukles Profesionālās vidusskolas (turpmāk – Skola) vadība un skolas 

kolektīvs darbojas ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus un to 

grozījumus u.c. Skolas darbību regulējošus ārējos normatīvos aktus, Skolas Nolikumu, uz ārējo 

normatīvo aktu bāzes izdotos iekšējos noteikumus. Iekšējie noteikumi tiek regulāri pārskatīti un 

precizēti, atbilstoši izmaiľām ārējos normatīvajos aktos. Ar skolas direktores rīkojumu ir norādīti 

tie darbinieki, kuri atbild par aktuālās versijas sagatavošanu un nodošanu apstiprināšanai. Skola 

katru gadu uz 1.septembri sagatavo pašvērtējuma ziľojumu un to publicē mājas lapā 

(www.apvs.lv). Katru gadu skolas vadība informē padomi un konventu par skolas darbu kopumā 

un par finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu. Skola savu darbību plāno, un darba 

plāns jaunajam mācību gadam tiek izstrādāts, pamatojoties uz iepriekšējā mācību gada darba 

analīzi. Darba plānā tiek precizēti uzdevumi visās skolas darbības jomās un norādīti skolas 

galvenie darba uzdevumi konkrētajam mācību gadam. Skolā notiek plānveidīgs darbs pie 

izvirzīto uzdevumu īstenošanas. Skola ir akreditēta līdz 2021.gada 1.oktobrim. 

2019. gadam tika izvirzīts uzdevums- izanalizēt izglītības programmu (turpmāk – IP) 

īstenošanai nepieciešamās un skolā esošās materiālās bāzes atbilstību, noteikt nepieciešamos 

prioritāri iegādājamos mācību līdzekļus, būtiski atjaunināt mācību materiāli tehnisko 

nodrošinājumu visās programmās. 2019.gadā veikti būtiski ieguldījumi drošas un mācību 

saturam atbilstošas darba vides pilnveidē. Atbilstoši pedagogu iesniegumiem par mācību 

materiālās bāzes papildināšanu, tika nopirkti mācību līdzekļi visās IP. IP Ēdināšanas 

pakalpojumi materiālā bāze papildināta par EUR 7933,61, IP Autotransports EUR 1503, IP 

Celtniecības un ceļu būve EUR 1108,87, IP Kokapstrāde EUR 8814,51, IP Metālapstrāde EUR 

8420,10, IP Administratīvie un sekretāra pakalpojumi EUR 400, informācijas tehnoloģiju 

atjaunināšanai EUR 8050 (11 datori, 2 projektori, kopētājs, 5 personālie datori, lāzerprinteris, 

atskaľošanas iekārta). Kā katru gadu, arī 2019.gadā ieguldīti līdzekļi dienesta viesnīcas 

labiekārtošanai EUR 5321 (56 galdi, 112 krēsli, 50 drēbju skapji), mīkstais inventārs par EUR 

1331. Sporta inventārs papildināts par vairāk kā EUR 2000. 

Katru gadu tiek izvērtēti darba vides drošības riski. Izvērtējuma akti kalpo par pamatu 

darbu plānošanai, izdevumu pamatošanai, aprēķinu veikšanai. Katru gadu skolas vides atbilstību 

ārējo normatīvo aktu prasībām pārbauda Vides veselības centrs un ugunsdrošības speciālisti.  

2019.gadā izglītojamie piedalījās vairākās mācību ekskursijās, kas sekmēja karjeras 

izvēles jautājumu risināšanu, nodrošināja labāku mācību vielas apguvi. Lai sekmētu izglītojamo 

mācību motivāciju, labākie izglītojamie balvā saľēma ekskursiju pa Latviju. Izglītojamie 

piedalījās profesionālajos konkursos, kuri tika organizēti gan savā skolā, gan daţādos 

profesionālās izglītības kompetences centros. Katru gadu skolas izglītojamie piedalās angļu 

valodas un krievu valodas olimpiādēs novadā, kurās tiek iegūtas godalgotas vietas un atzinības. 

Izglītojamie ar panākumiem piedalījās AMI sporta kluba un Aizkraukles novada organizētajās 

sporta sacensībās. Pēc visiem konkursiem un sacensībām labākie izglītojamie tiek apbalvoti. Uz 

plānotajām sacensību, konkursu norises vietām izglītojamie tiek vesti ar skolas autobusu un 

skola apmaksā izglītojamo ēdināšanu. Ļoti veiksmīgi startēja Skolas kartinga komanda un 

elektrokartingu klasē tika iegūta pirmā vieta Latvijā. Skola noorganizēja vairākas profesiju 

dienas, atbilstoši skolā apgūstamajām profesijām, kurās piedalījās vietējo uzľēmumu pārstāvji - 

darba devēji, profesionālo asociāciju pārstāvji, kolēģi no citām skolām. Skolā ļoti veiksmīgi 

darbojas konvents. Konventa priekšsēdētājs ir Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs. 

Visi izglītojamie tika iesaistīti projektā ―Iniciatīva Skolas soma‖, kura ietvaros 

izglītojamie gan apmeklēja pasākumus un izstādes Rīgā, gan noskatījās filmas un teātra izrādes 

uz vietas skolā. Projektā apgūtie līdzekļi ir EUR 3920.  
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Skola ir tiesīga veikt ārpusformālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu 8 kvalifikācijās. 2019.gadā profesionālā kompetence novērtēta 6 pretendentiem. 

Skola iesaistās arī bezdarbnieku apmācībā. 2019. gadā kvalifikāciju ieguvuši 17 bezdarbnieki. 

Skola aktīvi darbojās projektā Erasmus +. 2018./2019.m.g. apgūti EUR 65 039,00, 

piedalījās 30 audzēkľi un 8 pedagogi un 2019./2020.m.g. plānots apgūt EUR 105 259,00. 

Izglītojamie un pedagogi piedalījās mācību praksēs un praktiskajās mācībās Vācijas, Portugāles, 

Itālijas, Lietuvas atbilstošas nozares uzľēmumos. Prakses īstenošanas izvērtēšana notiek 

atbilstoši ECVET kritērijiem. Noslēgti 8 jauni sadarbības līgumi: 

- Erasmus Partner (Vācija); 

- Societa cooperativa sociale "New Service" (Itālija); 

- E.P.D. – European Project Development (Portugāle); 

- Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija); 

- Vīlandes profesionālās izglītības centru (Igaunija); 

- Marijampoles profesionālās izglītības centru (Lietuva); 

- Kupišķu tehnoloģisko un biznesa skolu (Lietuva); 

- Giovani per l‘Europe (Itālija) 

Veikta izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un civiltiesiskā 

apdrošināšana uz prakses laiku EUR 1055. 

2019.gada 1.janvārī skolā mācījās 305 izglītojamie no valsts budţeta un 23 no Eiropas, 

Savienības struktūrfondiem, 2019.gada oktobrī skolā mācījās 358 izglītojamie no valsts budţeta, 

strādāja 60 darbinieki, t.sk. 38 pedagogi. 

Valsts budţeta izpilde pārskata periodā ir EUR 1059068, pašu ieľēmumi EUR 78514, 

saľemtais finansējums ESF projektiem EUR 75079, ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļi 

EUR 88328. 

Budţeta līdzekļi izmantoti racionāli un efektīvi, atbilstoši plānotajam izlietojumam. 

Darba algas aprēķinātas un koriģētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

2019.gadā skola ir nomaksājusi visus komunālos maksājumus un tai nav kavēto 

maksājumu. 

CITI SASNIEGUMI 

Nostiprinot mācību metodisko darbu esošajās izglītības programmās, tiek nepārtraukti 

strādāts pie to paplašināšanas saskaľā ar nozaru ekspertu padomju, sociālo partneru un darba 

devēju vajadzībām esošajos un nākotnē prognozējamos darba tirgus apstākļos. Šie jautājumi 

regulāri tiek izskatīti konventa sēdēs. 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 211 „Noteikumi par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu‖, veikti būtiski grozījumi vidējās 

profesionālās izglītības, arodizglītības un tālākizglītības programmu mācību plānos. 

Viena no Skolas darba prioritātēm ir veidot drošu, estētisku un mācību saturam 

atbilstošu darba vidi. Skola ir mājīga, gaiša un vienotā stilā estētiski noformēta. 

Pilnveidojot mācību formas un metodes, Skola aktīvi īsteno darba vidē balstītas 

mācības. Darba vidē balstītas mācības ļauj ľemt vērā katra izglītojamā individuālās mācību 

vajadzības un iespējas. 
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Skola ir ieguvusi Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu, kas 

pierāda spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkľiem un 

personālam, nodrošināt mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas 

skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju.  

Skolas dalība projektos: 

1) ESF projekts ―Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros‖  

2) ESF projekts ―Profesionālās izglītības iestāţu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide‖ (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 

3) ESF projekts ―Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai‖ kā sadarbības partneris.  

4) Erasmus+ projekts „Profesionālo kompetenču pilnveide audzēkľiem un personālam―. 

Nr.2018 -1-LV01-KA116-046867 

5) ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāţu audzēkľu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzľēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 

6)  ESF projekts ― Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide‖ Nr. 

8.4.1.0/16/I/001  

7) ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 – sniegts atbalsts 45 izglītojamiem. 

8) ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai― Nr.7.1.1.0/15/I/00 

9) Iniciatīva „Latvijas skolas soma― 

2019./2020.m.g. sagatvotie projekti, kuru īstenošana uzsāksies 2020./2021.m.g.: 

1) Erasmus+ projekts „Digital ambassadors of cultural heritage― Nr.2020-1-TR01-

KA229-093487_3 

2) Erasmus+ projekts „Vērtīga profesionālā pieredze izglītojamiem un personālam― 

Nr.2020-1-LV01-KA116-077194 

3) Erasmus+ projekts „Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanā kā pamats veiksmīgai 

skolas modernizācijai un internacionalizācijai― Nr.2020-1-LV01-KA101-077208. 

4) NORDPLUS projekts „ New educators in the school system - a benefit and a 

challenge― Nr. NPJR-2020/10073 
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Secinājumi 

1. Skolā iekšējās vērtēšanas veikšanai ir izveidota pašvērtēšanas procesa darba grupa, kas 

savlaicīgi plāno, sagatavo un organizēti virza pašvērtēšanas procesu, iesaistot visu kolektīvu,  

atbilstoši katra kompetencēm. 

2. Pašvērtēšanas procesā iegūtie dati tiek analizēti, iegūtie rezultāti atspoguļoti pašnovērtējuma 

ziľojumā. Dati tiek izmantoti, plānojot izglītības iestādes turpmāko darbu.  

3. Pašnovērtēšanas ziľojumā ietverti priekšlikumi turpmākajai attīstībai, aptverot visas 

izvērtējamās jomas.  

4. Skolā attīstības procesi ir vērsti uz nepārtrauktu izglītības iestādes darbības un izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanu, atbilstoši iestādes vīzijai, misijai un 

mērķiem (noteikti Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 

2015.- 2020. gadam).  

5. Visas skolas īstenotās izglītības programmas izstrādāts sadarbībā ar darba devējiem, tās tiek 

regulāri analizētas, veikti grozījumi atbilstoši darba devēju priekšlikumiem.  

6. Izglītības programmu īstenošanā iesaistās darba devēji, gan nodrošinot prakses vietas, gan 

ierosinot daţādus jauninājumus mācību priekšmetu programmās. Programmu īstenošana tiek 

veikta atbilstoši profesijas standartiem . 

7. Darba devēji atzinīgi novērtē skolas īstenotās izglītības programmas, norāda, ka tās atbilst 

darba tirgus vajadzībām. Viľi akcentē, ka lielāka vērība jāvelta izglītojamo sagatavošanai 

darbam kolektīvā, pozitīvas attieksmes veidošanai, jebkura darba īstenošanai nepieciešamo 

vispārcilvēcisko vērtību ieaudzināšanai.  

8. Konventa sēdēs ir analizētas, izvērtētas  visas skolas īstenotās profesionālās izglītības 

programmas, to atbilstība Zemgales plānošanas reģiona prioritātēm. Īpaša vērība veltīta 

izglītības kvalitātes indikatoru noteikšanai, to analīzei un uzdevumiem šai jomā turpmākajam 

periodam.  
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5. Turpmākā attīstība 

1. Joma - Mācību saturs:  

1.1.Turpināt darbu pie modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 

pilnveidošanas un ieviešanas.  

1.2.Turpināt attīstīt- veicot korekcijas un grozījumus īstenotajās profesionālās izglītības 

programmās un sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt jaunas, darba tirgū konkurētspējīgas 

profesionālās izglītības programmas.   

1.3.Turpināt uzsākto sadarbību ar darba devēju apvienībām, piesaistot visām īstenotajām 

izglītības programmām atbilstošo nozaru darba devējus. 

1.4.Regulāri atjaunot izmantojamo literatūru mācību priekšmetu programmās un pedagogiem 

veikt papildinājumus mācību līdzekļu t.sk. arī interneta resursu norādē konkrētajām IP. 

 

2. Joma - Mācīšana un mācīšanās:. 

2.1.Mācību procesu balstīt uz pedagoģisko pieeju daţādību, akcentējot izglītojamo radošuma, 

sadarbības kompetenču, uzľēmējdarbības kompetenču, prasmes mācīties kompetenču 

attīstību. 

2.2.Veicināt mūsdienīgu, radošu un daudzveidīgu mācību metoţu izmantošanu, sevišķi 

eksaktajos mācību priekšmetos, lai rosinātu interesi un lielāku izpratni.  

2.3.Analizēt profesionālās svešvalodas apguves mācību metodes un izstrādāt konkrētus 

priekšlikumus tēmu apguvei (izmantojot jauniešus motivējošākus mācību paľēmienus). 

2.4.Turpināt paplašināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, aizvien plašāk 

izmantojot IT sniegtās iespējas.  

2.5.Pilnā apjomā nokomplektēt mācību materiālus e- mācību vidē. 

2.6.Veikt korekcijas stundu plānojumā, nodrošinot individuālas konsultācijas arī sestdienās, 

ľemot vērā DVB izglītojamo vajadzības. 

3. Joma - Izglītojamo sasniegumi: 



Aizkraukles Profesionālā vidusskola 2020. gada septembris Pašnovērtējuma ziľojums 

74 

3.1.Veicināt izglītojamo pašrealizācijas kompetenču attīstību, individuālo sasniegumu plānošanu 

un īstenošanu. 

3.2.Aktualizēt un maksimāli attīstīt darba vidē balstītu mācību ieviešanu. 

3.3.Turpināt uzľēmējspēju attīstīšanu jauniešos. 

3.4.Pilnveidot ļoti plašās  interešu izglītības jomas nodarbību kvalitāti.  

3.5.Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem un likumīgajiem pārstāvjiem panāk neattaisnoto 

kavējumu samazināšanu. 

4. Joma – Atbalsts izglītojamajiem: 

4.1.Mērķtiecīgi motivēt izglītojamos apzinīgai profesijas apguvei un tālākai karjerai. 

4.2.Stiprināt kontaktus ar pilsētas un reģiona karjeras konsultantiem.  

4.3.Sadarbībā ar nozaru asociācijām un uzľēmējiem organizēt informatīvus pasākumus karjeras 

izvēles jautājumos. 

4.4.Attīstīt esošo un paplašināt starptautisko sadarbību, organizējot starptautiskās mācību prakses 

ārzemēs daţādu projektu ietvaros, uzľemot izglītojamos no citām valstīm praksēs skolā.   

5. Joma – Iestādes vide: 

5.1.Turpināt darbu pozitīva psiholoģiskā mikroklimata uzturēšanā, veidojot kopīgus pasākumus, 

ekskursijas, izglītojošus seminārus skolotājiem un darbiniekiem. 

5.2.Ar pašu ieľēmumu līdzekļiem turpināt darbu pie dienesta viesnīcas telpu labiekārtošanas un 

skolas telpu estētiskā noformējuma pilnveidošanas. 

5.3.Saglabājot vienotu pieeju telpu noformēšanā, akcentēt vērtīborientējošu vizuālo 

noformējumu. 
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6. Joma – Iestādes resursi: 

6.1.Pēc nepieciešamības papildināt pedagoģisko kolektīvu ar gados jauniem profesionālo mācību 

priekšmetu pasniedzējiem no darba devēju vides. 

6.2.Veicināt pedagogu svešvalodu apguvi, lai pēc iespējas vairāk pedagogu varētu iesaistīties 

starptautiskos projektos. 

6.3.Turpināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, piedaloties profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmās ārvalstīs,  piedaloties apmācībās un pieredzes apmaiľu 

projektos, staţējoties nozaru uzľēmumos. 

6.4.Katru gadu papildināt materiāli tehnisko, metodisko bāzi atbilstoši pieejamajiem resursiem. 

6.5.Prioritāte – IT resursu atjaunošana.  

7. Joma – Iestādes darba organizācija: 

7.1.Nodrošināt pedagoģiskajam personālam tematiskas lekcijas, kā rīkoties daţādās nestandarta 

situācijās. Sekmēt personāla attīstību, nodrošinot iespēju apmeklēt teātra izrādes, 

noklausoties kvalificētu lektoru uzstāšanos. Veicināt pedagogu radošumu, veselības 

saglabāšanu un pozitīvas gaisotnes uzturēšanu- vingrošana, interešu nodarbības, semināri. 

7.2.Panākt skolas darbinieku aktīvāku iesaisti skolas kopējo problēmu atklāšanā, risinājumu 

meklēšanā un labākās pieredzes pārnesē. 

7.3.Pilnveidot informācijas apriti skola- pašvaldība-uzľēmēji-potenciālie izglītojamie. 

2020. gada 1. septembrī 

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktore    Ruta Krūkle 

SASKAĽOTS 

 

(dokumenta saskaľotāja pilns amata nosaukums) 

    

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 

(datums) 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 



 

 

PIELIKUMI 

  1.pielikums  

Vērtējumu līmeņu apkopojums 

Kritērijs Ļoti labi Labi Pietiekami Nepietiekami 

1.1.Iestādes īstenotās izglītības 

programmas 
X 

   

2.1. Mācīšanas kvalitāte  X   

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X   

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 
 

X   

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā  
Aprakstoši  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos  
Aprakstoši 

3.3. Izglītojamo sasniegumi profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos  
Aprakstoši 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais atbalsts  
X  

  

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 
X 

   

4.3. Atbalsts personības veidošānā X    

4.4. Atbalsts karjeras izglītībai X    

4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai  X   

4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 
Aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni X    

5.1. Mikroklimats X    

5.2. Fiziskā vide X    

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi X    

6.2. Personālresursi X    

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 
 X 

  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 
X 

   

7.3. Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 
X 

   

Kopā:  12 5 - - 
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2.pielikums  

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES INDIKATORI 

1. Profesionālo izglītību ieguvušie 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie profesionālās vidējās izglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 

Absolventu 

skaits  

2017./2018.m.g 

Absolventu 

skaits  

2018./2019.m.g 

Absolventu 

skaits  

2019./2020.m.g 

Automehāniķis 14 12 13 

Būvizstrādājumu galdnieks 9 2 5 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 18 16 12 

Klientu apkalpošanas speciālists 6 12 10 

Celtniecības un ceļu būves mašīnu 

mehāniķis 
7 9 11 

Kopā: 54 51 51 

 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie arodizglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 
Absolventu skaits 

2017./2018.m.g. 

Absolventu skaits 

2018./2019.m.g. 

Absolventu skaits 

2019./2020.m.g. 

Konditors/ Konditora palīgs, 

2.kval.līm. 
7 5  

Pavārs/ Pavāra palīgs, 2.kval.līm. 10   

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG)  

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG), 2.kval.līm. 

14 9 18 

Kokapstrādes iekārtu operators, 

2.kval.līm. 
  18 

Kopā: 31 14 36 

 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušie tālākizglītības programmās 

Profesionālā kvalifikācija 
Absolventu skaits 

2017./2018.m.g. 

Absolventu skaits 

2018./2019.m.g. 

Absolventu skaits 

2019./2020.m.g. 

Konditora palīgs, 1.kval.līm.  6 (NVA) 5 (NVA)  

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG), 2.kval.līm. 

2 (NVA) 

 

 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG), 2.kval.līm. 

8 (NVA) 

5 (Pieaugušo 

izglītība) 

11 (NVA) 

5 (Pieaugušo 

izglītība) 

13 (NVA) 

Lietvedis, 2.kval.līm. 10 (NVA)   

Virpotājs, 2.kval.līm. 
5 (Jēkabpils 

cietums) 

3 (Jēkabpils 

cietums) 

10 (Jēkabpils 

cietums) 

Klientu apkalpošanas operators, 

2.kval.līm. 

 
6 (NVA) 
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Galdnieks/ Kokapstrādes iekārtu 

operators, 2.kval.līm. 

6 (Jēkabpils 

cietums) 

8 (Jēkabpils 

cietums) 

3 (Jēkabpils 

cietums) 

Apdares darbu strādnieks, 

2.kval.kīm. 

6 (Jēkabpils 

cietums) 
 

 

Kopā: 48 38 26 

 

Kvalifikāciju ieguvušie ārpus formālā izglītībā 

Kvalifikācija/ Kvalifikāciju 

ieguvušo skaits 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020.gads Kopā 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG), 2.kval.līm. 

16  12  28 

Automehāniķis, 3.kval.līm. 4    4 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists, 3.kval.līm. 

4 6   10 

Pavārs, 3.kval.līm.    7 7 

 24 6 12 7 49 

 

2. Izglītību ieguvušo nodarbinātība 

Absolventu nodarbinātība, 2017./2018.m.g. 

Izglītības programma 
Iegūtā profesionālā 

kvalifikācija 

S
tr

ād
ā 

p
ro

fe
si

jā
 

T
u

rp
in

a 
iz

g
lī

tī
b

u
 

n
o

za
rē

 

T
u

rp
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a 
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g
lī

tī
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ci
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S
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ā 
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tā
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S
tr

ād
ā 
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ze

m
ēs

 

N
av

 z
iľ

u
 

C
it

s 

K
o

p
ā 

Mašīnzinības 

Celtniecības un ceļu 

būves mašīnu 

mehāniķis 

4 1   1 1     7 

Autotransports Automehāniķis 7     5 2     14 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 
6   2   1     9 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
5       1     6 

Ēdināšanas  

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

11 

 
1 3 1 1 1 

 
18 

Ēdināšanas 

 pakalpojumi 
Pavārs 6 2    1 1 10 

Ēdināšanas  

pakalpojumi 
Konditors 5     2   

 
  7 

Metālapstrāde 
Metinātājs 

MIG/MAG 
12       1   1 14 
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Absolventu nodarbinātība, 2018./2019.m.g. 

Izglītības programma 
Iegūtā profesionālā 

kvalifikācija 

S
tr
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ā 

p
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jā
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u
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C
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s 

K
o

p
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Mašīnzinības 

Celtniecības un ceļu 

būves mašīnu 

mehāniķis 

4 2   1 1 1    9 

Autotransports Automehāniķis 6 3   2 1     12 

Koka izstrādājumu 

izgatavošana 

Būvizstrādājumu 

galdnieks 
2             2 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
6 1 1 2     2 12 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

10   4 
 

2     16 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Konditora palīgs 4 1 

 
        5 

Metālapstrāde 
Metinātājs 

MIG/MAG 
8     1       9 

 

0

2

4

6

8

10

12

Strādā
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izglītību
nozarē
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Nav ziņu Cits
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1 1 
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Aizkraukles Profesionālās vidusskolas  

absolventu nodarbinātība 

2017./2018.mācību gads 

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks Klientu apkalpošanas speciālists

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Pavārs
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81 

3. Apgūto prasmju izmantošana darba vietā 

 Izglītojamo pašvērtējums par savām zināšanām un prasmēm pirms darba uzľēmumā 

 Darba vietas raksturojums 

 Prakses vietas pārbaudes (tikšanās ar praktikantu, prakses vadītāju) 

 Izglītojamo pašvērtējums par savām zināšanām un prasmēm pēc darba uzľēmumā 

 Prakses aizstāvēšanā gūtā informācija 

 Darba devēju vērtējums praktikanta raksturojumā 
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Darba devēju vērtējums un izglītojamo pašvērtējums  

 

Darba devēju vērtējums

Izglītojamā pašvērtējums
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4. Riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā 

Mācību gads 
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2017./2018. 32 3 10 8 5 6 16 

2018./2019. 28 4 10 5 2 7 86 

2019./2020. 27 4 5 2 2 14 57 
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5. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

Profesionālās pilnveides pasākumi 
Mācību gads 

2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

1. Skolas organizētie profesionālās kompetences 

pilnveides kursi (skaits) 
3 1 1 

2. Dalība VISC, profesionālo asociāciju 

projektos organizētajos kursos, semināros, 

konferencēs (pedagogu skaits) 

33 32 29 

Profesionālās kompetences pasākumi (pasākumu 

skaits) 
99 100 51 

Pedagogi, kuri studē augstāka līmeľa 

programmās (pedagogu skaits) 
3 3 3 

Staţēšanās uzľēmumos (pedagogu skaits) - 2 1 

Dalība profesionālajos konkursos (pedagogu 

skaits) 
4 -  

 

1. Pirms katra mācību gada (augusta mēnesī) skola organizē darbinieku apmācību šādos 

jautājumos: 

a. Pirmās palīdzības sniegšana (1 reizi 3 gados); 

b. Ugunsdrošība un rīcība ekstremālās situācijas – teorija un praktiskās nodarbības 

(1 reizi 3 gados); 

c. Bērnu tiesību aizsardzība (1 reizi 3 gados); 

d. Likumdošana un izmaiľas iekšējos normatīvos aktos (katru gadu). 

2. Katru gadu decembra beigās vai janvāra sākumā (atbilstoši plānotajam darba grafikam) 

Skola organizē pedagogu apmācību pedagoģijas, psiholoģijas, ētikas, saskarsmes u.c. 

jautājumos. 

3. Katrs pedagogs individuāli plāno profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām, par ko iesniedz administrācijai iesniegumu ar lūgumu norīkot 

uz plānoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu, norādot nepieciešamo finansiālo atbalstu 

(ceļa izdevumi, dalības maksa u.c.). 
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6. Izglītojamo dalība profesionālās izglītības programmās 

Izglītojamo skaits profesionālās vidējās izglītības programmās 

Piešķiramā kvalifikācija 
Izglītojamo skaits 

10.01.2018. 

Izglītojamo skaits 

10.01.2019. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas 

Automehāniķis 82 67 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 77 27 

Pavārs 23 32 

Konditors 
 

21 

Būvizstrādājumu galdnieks 29 32 

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis/ 

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis 
52 43 

Klientu apkalpošanas  

speciālists 
61 61 

Arodizglītības programmas 

Kokapstrādes iekārtu operators - 23 

Metinātājs MIG/MAG 12 19 

Konditora palīgs 9 - 

Tālākizglītības programmas 

Virpotājs 17 16 

Kokapstrādes iekārtu operators 16 16 
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7. PI programmu pieejamības veicināšana 

Profesionālās vidējās 

IP 

Profesionālās tālākizglītības 

programmas 
Arodizglītīb

as 

programmas  

Neformālās 

IP 

pieaugušajie

m 

nodarbinātaj

iem 

Ieslodzījum

a  

vietā 

NVA 

Pieaugušo 

izglītība 

nodarbināt

ajiem 

Autotransports     

Atsevišķi 

moduļi  

Autodiagnosti

ka 

Metālapstrāde Virpotājs Metinātājs 
 Metinātājs 

MAG 

Metinātājs 

MIG/MAG 
 

Būvniecība 

Mašīnzinības 

Apdares 

darbu 

strādnieks 

    

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavāra 

palīgs 
     

Jaunākās 

tendences 

ēdienu 

gatavošanā 

Jaunākās 

tendences 

konditorejas 

izstrādājumu 

gatavošanā 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi 
  

1. Lietvedis 

2.Klientu 

apkalpošan

as 

operators 

     

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

 Kokapstrād

es iekārtu 

operators 

    

 Kokapstrāde

s iekārtu 

operators 

Kokapstrādes 

iekārtu 

operators 
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8. PI programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū 

Skolas stratēģiskās attīstības prioritātes 2015. – 2020.gadam izstrādātas atbilstoši 

Zemgales ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Zemgale – 2030  prioritātei: „Kvalitatīva 

cilvēkresursu izglītošana un attīstīšana reģionam perspektīvajās nozarēs – kokapstrāde, 

metālapstrāde, autotransports un mašīnzinības. 

 
• Profesiju dienas ar nozares pārstāvju piedalīšanos.  

• Piedalīšana novadu karjera dienās 

• Dalība pašvaldības organizētajos pasākumos. 

 

 


