
 

 
 

 

 

 
 

Profesionālās izglītības 
uzlabošanas plāns 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts “Future Improvement of Vocational Education”   

Erasmus+ stratēģiskā partnerība profesionālajai izglītībai un apmācībai 

Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA202-060419 

 

 

 

 

Pateicības projekta “Future Improvement of Vocational Education” komandai. 

 

Partnerorganizācijas, kuras piedalījās Profesionālās izglītības uzlabošanas plāna izstrādē: 

SIA mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME” (Latvija), bit Schulungscenter GmbH (Austrija), 
EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY (Itālija), ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK 
ANADOLU LISESI (Turcija), EUROPA TRAINING (UK) (Apvienotā Karaliste). 

 

 

Kontaktinformācija: five.erasmus@gmail.com  

  

 

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tāda satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 



 

SATURS 

PAR PROJEKTU ......................................................................................................................... 4 

PIA SISTĒMU UN POLITIKU SALĪDZINĀJUMS ............................................................................ 6 

KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS ................................................................. 10 

1. TELPAS/PIEEJAMĪBA/PAKALPOJUMI ........................................................................... 11 

2. IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI (KVALIFIKĀCIJAS U.C.) ............................................................ 14 

3. KURSI ........................................................................................................................... 15 

4. REKLĀMA ..................................................................................................................... 16 

5. SADARBĪBAS TĪKLS ....................................................................................................... 18 

6. PIEEJA IZGLĪTOJAMAJIEM ............................................................................................ 19 

7. NOVĒRTĒŠANA ............................................................................................................ 20 

8. PAPILDU PAKALPOJUMI .............................................................................................. 21 

9. VIDES ILGTSPĒJA .......................................................................................................... 22 

10. TIEŠSAISTES IZGLĪTĪBA ............................................................................................... 23 

KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA IZGLĪTĪBAS DARBINIEKIEM ........................................................ 25 

1. TELPAS/PIEEJAMĪBA/PAKALPOJUMI ........................................................................... 26 

2. IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI (KVALIFIKĀCIJAS U.C.) ............................................................ 27 

3. KURSI ........................................................................................................................... 28 

4. REKLĀMA ..................................................................................................................... 29 

5. SADARBĪBAS TĪKLS ....................................................................................................... 30 

6. PIEEJA IZGLĪTOJAMAJIEM ............................................................................................ 31 

7. NOVĒRTĒŠANA ............................................................................................................ 32 

8. PAPILDU PAKALPOJUMI .............................................................................................. 33 

9. VIDES ILGTSPĒJA .......................................................................................................... 34 

10. Izglītība tiešsaistē ...................................................................................................... 35 

SECINĀJUMI ........................................................................................................................... 37 



 

 

 

5 VALSTIS 
  

 

  
 

5 PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
 

 

 

 

 
  

  
KOPĀ RADĪJA ERASMUS+ PROJEKTU 

 



 

PAR PROJEKTU 

Projekta “Future Improvement of Vocational Education” [Profesionālās izglītības turpmāka 
uzlabošana] (turpmāk tekstā – projekts FIVE) mērķis ir veicināt izpratni par profesionālo 
izglītību un apmācību un nostiprināt viedokli, ka tā ir noderīga, kā arī veicināt tās pievilcību. 
Projektā FIVE piedalās piecas profesionālās izglītības iestādes, kas strādā ar cilvēkiem ar zemu 
kvalifikāciju un bezdarbniekiem piecās dažādās valstīs – Latvijā, Austrijā, Itālijā, Turcijā un 
Apvienotajā Karalistē. 

Projekta galvenais mērķis ir pētīt dažādus profesionālās izglītības aspektus, lai veicinātu 
izpratni par profesionālo izglītību un apmācību un nostiprinātu viedokli, ka tā ir noderīga, kā 
arī veicinātu tās pievilcību. 

Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns iekļauj pētījumu, secinājumus un projekta laikā 
izstrādātos ieteikumus par to, kā veicināt profesionālās izglītības un apmācības pievilcību.  

Projekts tiek īstenots starpvalstu mērogā, apmainoties ar informāciju par dažādām izglītības 
pieejām un salīdzinot šo informāciju, kā arī informāciju par noteikumiem saistībā ar izglītības 
jomas prasībām katrā partnervalstī, jo izmaiņas izglītībā var sasniegt tikai tad, ja visi strādā pie 
tā Eiropas līmenī. Viena no projekta aktivitātēm ir izpēte, lai pārvarētu pieaugošo plaisu starp 
izglītības saturu, izglītības tehnoloģiju un izglītības sfēras struktūru. Tādēļ ir svarīgi pētīt 
profesionālās izglītības problēmas tieši Eiropas līmenī. Atsaucoties uz Eiropas izglītības 
stratēģiju, visās Eiropas valstīs ir nepieciešams veicināt profesionālās izglītības un apmācības 
pievilcību. Visām partnervalstīm ir vienādi izaicinājumi, un šis projekts sniedz iespēju uzlabot 
profesionālo izglītību ne tikai organizāciju līmenī, bet arī reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.  

Izglītības kvalitātes uzlabošana ir nepieciešama, lai sasniegtu profesionālās izglītības un 
apmācības (turpmāk tekstā – PIA) galveno mērķi – sniegt prasmes un zināšanas, kas būs 
nepieciešamas darba vietā pat tad, ja vēl nemaz nav zināms, kur persona strādās. Turklāt 
profesionālās izglītības kvalitātes novērtējums darba tirgū ir diezgan zems. Tieši tādēļ ir 
nepieciešams uzlabot profesionālās izglītības sistēmu, un kopā mēs varam panākt izmaiņas. 
Visnozīmīgākās lietas vienmēr sākas ar izmaiņām izglītībā. Izglītības pieeju inovācijas varētu 
veicināt profesionālās izglītības iestāžu atbildību par sniegtās izglītības kvalitāti. 

Projekta laikā tika izstrādāta veicināšanas stratēģija, un tās pamatā ir kontrolsaraksts, kas 
palīdzēs uzlabot izglītības iestāžu kvalitāti un pieejamību. Kvalitātes kontrolsaraksta pieeja ir 
balstīta uz ieteikumiem, kas veicinās izglītības iestādes pievilcību – īsi un skaidri ieteikumi, kas 
izglītības iestādi izglītojamo acīs padarīs pievilcīgu.  

Projekts FIVE apkopoja partneru zināšanas, pieredzi un inovatīvas idejas par to, kā palielināt 
PIA lomu un ietekmi, cīnoties ar bezdarbu, kā arī par to, kā veiksmīgi izskaust pastāvošos 
aizspriedumus par PIA. 

Projekta rezultāts ir Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns – tas tika izstrādāts izglītības 
iestādēm, pasniedzējiem un izglītības darbiniekiem, bet to var izmantot arī citas izglītības 
sektora ieinteresētās puses, nevalstiskās organizācijas, ierēdņi un jebkurš, kam tas varētu 
noderēt.  
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PIA SISTĒMU UN POLITIKU SALĪDZINĀJUMS 

Projekta pamatideja bija palielināt profesionālās izglītības pievilcību. Aizspriedumi, kas pastāv 
par profesionālo izglītību, bieži vien attur jauniešus no mācībām profesionālās izglītības 
iestādēs. Turklāt daudzās attīstības valstīs jaunieši un viņu vecāki izvairās no profesionālās 
izglītības, jo uzskata, ka tā ir otršķirīga. Tās zemais statuss ir saistīts ar apmācībām, ko saņem 
mazāk kvalificēti darbinieki. Un tādēļ tikai neliels skaits izglītojamo izvēlas profesionālo 
izglītību. Daudzi cilvēki saista profesionālo izglītību ar zemu akadēmisko sniegumu, sliktu 
izglītības kvalitāti un ierobežotām nākotnes iespējām. Palielinot PIA pievilcību, ir iespējams 
samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un bezdarba līmeni. 

Izglītība Eiropas Savienībā ir nozīmīgs jautājums, un pastāv kopīgs izglītības, tostarp 
profesionālās izglītības, mērķis. Lai šo mērķi īstenotu, katrai valstij profesionālās izglītības 
jomā ir savi noteikumi un stratēģijas. 

PIA pievilcība Latvijā tikai pieaug, jo īpaši to cilvēku vidū, kuri ir agri pametuši mācības. 
Profesionālās izglītības kvalitāte un efektivitāte ir palielinājusies, un daudzi mazie 
pakalpojumu sniedzēji tika apvienoti reģionālajos PIA un kompetences centros, kas piedāvā 
plašu kvalifikāciju un citu pakalpojumu klāstu. Darba vidē balstītās mācības ir kļuvušas arvien 
izplatītākas un pieejamākas, ir ieviesta profesionālās izglītības programmu modulārā shēma, 
jauni arodstandarti, kā arī nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūras atbalsta mācību rezultātu 
izmantošanu. 
Sākotnējā PIA ir centralizēta, un to regulē valsts. Lielākā daļa profesionālo skolu pieder valstij, 
taču profesionālās izglītības apmācību centri lielākoties ir privāti. Tie ne tikai piedāvā 
profesionālās izglītības programmas, bet arī apstiprina neformālo un ikdienējo izglītību, 
nodrošina mūžizglītību un skolotāju tālākizglītību. Ir izveidota Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūra, un tajā iekļautas atsauces uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI). Tajā ir 
iekļautas visas formālās kvalifikācijas. Ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo 
kompetenču apstiprināšanas sistēma ļauj tieši iegūt profesionālās kvalifikācijas EKI 2. līdz 4. 
līmenī. 

 PIA Austrijā ieņem augstu vietu; apmēram 70 % no katras vecuma grupas pēc obligātās 
izglītības pabeigšanas izvēlas PIA; priekšlaicīga mācību pārtraukšana ir salīdzinoši zema – 
7,3 % 2018. gadā, kā arī daudzus gadus ir izveidots “drošības tīkls” jauniešiem. 2017. gadā tika 
ieviestas obligātās apmācības līdz 18 gadu vecumam: visiem jauniešiem, kuri neapgūst 
izglītību un apmācības vai kuri nestrādā, jāpiedalās vispārējās skolas programmās, jāiziet 
stažēšanās vai cita veida atzītas apmācības; pastāv skolās balstīta PIA un stažēšanās (divējādas 
apmācības). Darba vidē balstītām mācībām ir galvenā loma PIA, īpaši stažēšanās praksēs, kur 
izglītojamie 80 % sava mācību laika pavada uzņēmumā. Skolās balstīta PIA ir arī orientēta uz 
praksi, tostarp mācīšanos darbnīcās, laboratorijās, apmācību restorānos un prakses firmās, kā 
arī obligāto praksi uzņēmumos. Piecu gadu PIA programmas (EKI 5) projektu un diplomu 
uzdevumus noslēguma eksāmena ietvaros bieži nosaka uzņēmumi vai tie tiek veikti sadarbībā 
ar šiem uzņēmumiem. Orientēšanās uz kompetenci ir galvenais PIA princips, un izglītojamo 
stažieru skaitu nosaka uzņēmumu pieprasījums. Pabeidzot obligāto izglītību, jaunieši piesakās 
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stažieru vietām uzņēmumos un noslēdz ar tiem mācību līgumus. Stažieri tiek piešķirti arī 
attiecīgajai skolas programmai, kas ir obligāta, un daudzas PIA programmas tiek piedāvātas 
ārpus formālās izglītības sistēmas. Daudzveidīgs iestāžu klāsts piedāvā tālākizglītības un 
kvalifikācijas celšanas iespējas, lai papildinātu vai paaugstinātu cilvēku sākotnējo kvalifikāciju. 

PIA Itālijā ir valsts un reģionu jurisdikcijā. Valsts nosaka vispārīgus noteikumus un izglītības 
pamatprincipus; reģioniem ir likumdošanas vara pār PIA. Izglītība ietilpst gan valsts, gan 
reģionu darbības jomā, izņemot izglītības iestāžu autonomiju. Dažādo jurisdikciju dēļ Izglītības 
un darba ministrija un reģioni noslēdz oficiālus nolīgumus, lai definētu kopīgu interešu 
jautājumus, arī dažādos atbildības līmeņos. 

Itālijā ir trīs stažēšanās veidi, un viens no šiem veidiem neatbilst nevienam izglītības līmenim, 
bet tikai nodrošina darba tirgū atzītu profesionālo kvalifikāciju. PIA galvenokārt ir paredzēta 
nodarbinātiem cilvēkiem. 
Jāatzīmē sociālo partneru loma, kuri veicina aktīvas nodarbinātības politikas definēšanu un 
izveidi, īpaši saistībā ar PIA (jo īpaši mūžizglītību). 
 
PIA Turcijā tiek nodrošināta arodskolu programmās, kas ietver praksi un stažēšanos; darba 
devējiem ir aktīva loma. Sistēmu galvenokārt finansē valsts ar papildu finansējumu no: 
ienākumiem, kas paredzēti likumā Nr. 3308; darba devējiem; starptautiskiem projektiem; 
sabiedrības; NVO; un “apgrozāmajiem līdzekļiem” (skolas gūst ienākumus, ražojot un 
pārdodot preces un pakalpojumus). Darba vidē balstīts mācību process tiek piedāvāts dažādos 
formātos un laikos, un to var veikt arī brīvdienās un nedēļas nogalēs. Diplomi un apliecības 
tiek izsniegtas izglītojamajiem, kuri profesionālo un tehnisko izglītību ieguvuši formālās 
izglītības iestādēs, bet Nacionālās izglītības ministrijas apstiprināts sertifikāts tiek piešķirts 
tiem, kuri ir pabeiguši profesionālo izglītību neformālās izglītības ietvaros.  

Salīdzinājumam – PIA Lielbritānijā piedāvā prasmju attīstību, un tā visu piecu valstu starpā ir 
galvenā prioritāte. Pieaug stažēšanās un prasmju darbam pieprasījums. Visā Lielbritānijā 
pieaugušo izglītībā un tālākizglītībā ir augsts dalības līmenis (66 %). Apvienotās Karalistes 
valdība lēmumu pieņemšanas pilnvaras vairākās politikas atbildības jomās, tostarp PIA 
pārvaldībā, ir nodevusi Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas administrācijām. Lai gan Anglijā, Velsā 
un Ziemeļīrijā pastāv līdzības, reformas izraisa lielākas atšķirības, un Skotijas sistēma vienmēr 
ir daudzējādā ziņā bijusi atšķirīga no pārējās Lielbritānijas sistēmām. Apvienotās Karalistes PIA 
nozarē ir sarežģīta institucionālā sistēma, un Anglijā PIA politikas veidošanas iestāde ir 
Izglītības departaments. Kvalifikāciju tirgu Lielbritānijā kopīgi virza valdības politikas un 
privātās intereses. Tas ir izraisījis lielu kvalifikāciju un piešķirošo organizāciju izvēli. 

Balstoties uz salīdzinājuma rezultātiem, profesionālās izglītības un apmācības pievilcība un 
reputācija partnervalstīs tiek vērtēta kā vidēji zema Itālijā, vidēji augsta Turcijā un Latvijā, 
vidēja Lielbritānijā un augsta Austrijā. 

Veicot PIA shēmu salīdzināšanu partnervalstīs, tika secināts, ka izglītības sistēmas nozīme 
visās piecās valstīs ir novērtēta augstā līmenī. 

Iepriekšminētais salīdzinājums ļauj secināt, ka PIA pārvalde ir daļēji centralizēta Itālijā un 
Latvijā, tā ir centralizēta Austrijā un Turcijā, bet decentralizēta Apvienotajā Karalistē. 
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Visas projekta partnerorganizācijas ir vienojušās, ka ārējie fondi ir nozīmīgi PIA līmeņa 
uzlabošanai un tālākai PIA programmu attīstībai. 

Veicot salīdzinājumu, tika konstatēts, ka PIA shēma katrā partnervalstī ir atšķirīga, un arī 
cilvēku attieksme pret PIA nav vienāda. Katrā valstī profesionālā izglītība tiek organizēta īpašā 
veidā, taču visas partnerorganizācijas ir vienisprātis, ka PIA ir svarīga izglītības sastāvdaļa un 
ir svarīgi paaugstināt tās pievilcību potenciālo izglītojamo vidū.. 
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KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

Šis kontrolsaraksts palīdzēs PIA centriem, izglītības iestādēm un citām organizācijām kļūt 
pievilcīgākām potenciālo izglītojamo acīs. Tas ir sadalīts pa tēmām, un katrā no tām ir iekļauti 
vairāki ieteikumi, kurus var īstenot, lai uzlabotu iepriekšminēto organizāciju pievilcību.  

 

Kvalitātes novērtēšanas rezultātu kontrolsaraksts:  

Saskaitiet, cik daudz ieteikumu esat jau ieviesuši un cik no tiem jūs varētu ieviest tuvākajā 
nākotnē.  
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1. TELPAS/PIEEJAMĪBA/PAKALPOJUMI 

 Sabiedriskais transports, autostāvvietas, velonovietnes 

Ir nodrošinātas autostāvvietas/velonovietnes – ja tas nav iespējams, varbūt var 
vienoties ar tuvējiem veikaliem, ka izglītojamie var izmantot viņu 
autostāvvietas/velonovietnes  
Ir veiktas pārrunas ar vietējo transporta pakalpojumu sniedzēju, lai autobusu 
kustības grafiku pielāgotu atbilstoši pieprasījumam 

 Pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti (iespējams piekļūt ēkai un iekļūt tajā) 

Visa ēka ir pieejama – sazinieties ar vietējo pašvaldību un kādu cilvēku ar 
invaliditāti, lai pārliecinātos, ka tiek ņemtas vērā visu cilvēku ar invaliditāti 
vajadzības 

 Visiem ir iespēja piedalīties apmācībās (izglītojamajiem, kas nav darba tirgū, 
cilvēkiem ar invaliditāti, dažādu tautību un vecumu cilvēkiem)  

Tiek nodrošinātas daudzveidīgas klases – visi jebkura dzimuma un jebkādas 
kultūras piederības cilvēki var pieteikties apmācībām un var tās apgūt, un 
izglītojamie netiek sadalīti grupās, ņemot vērā viņu invaliditāti vai citus faktorus 

 Piekļuve jaunajiem tehniskajiem risinājumiem (zināšanu nodošana tiem, kuri vēl nav 
strādājuši ar jaunajiem tehniskajiem risinājumiem/rīkiem) 

Ir nodrošināti datori, klēpjdatori, licences, planšetes, austiņas u.c. 

 Apmācību/mācību telpas 

Tiek izmantotas sabiedriskās telpas un izglītojamajiem ir iespēja izmantot telpas 
pirms un pēc kursiem 

Ir pieejamas dažādas zonas vairākām mācību vajadzībām (piemēram, klusā telpa, 
grupu aktivitāšu telpa utt.) 

Ir pieejamas ne tikai tradicionālās telpas, bet arī pielāgojamas telpas un 
aprīkojums (viegli mainīt iestatījumus) 

 Labierīcības 

Labierīcību skaits ir atbilstošs izglītības iestādē esošo cilvēku skaitam 

Telpu uzkopšana tiek nodrošināta vienreiz dienā vai nepieciešamības gadījumā arī 
biežāk 

Labierīcības ir pieejamas ikvienam, un tās ir arī pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti 
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 Tīra ēka/telpas 

Uzkopšanas personāls ir pietiekoši liels 

Uzkopšana tiek organizēta reizi dienā vai nepieciešamības gadījumā arī biežāk 

Telpas tiek izvēdinātas pēc katras nodarbības 

 Kafejnīca/uzkodas un dzērieni (bezmaksas ūdens) 

 Izglītojamie un darbinieki viegli un jebkurā brīdī var iegūt ēdienu/uzkodas 

Ja iestādē nav kafejnīcas, labs variants ir vietējie ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēji 

 Bezmaksas bezvadu internets 

Visiem un visā izglītības iestādes teritorijā ir pieejams labs bezmaksas bezvadu 
internets 

 Labs apgaismojums 

Apgaismojums ir atbilstošs mācību videi, ir pieejama dabiskā gaisma, kā arī 
mākslīgais apgaismojums, ja tāds ir nepieciešams 

 Ergonomiski krēsli 

Ir nodrošināts pietiekams skaits krēslu, un, ja nepieciešams, tiek iegādāti jauni 

 Vēdināšana un apkure 

Tiek nodrošināta funkcionāla vēdināšana un apkure/dzesēšana; tiek nodrošināta 
laba gaisa kvalitāte 

 Bibliotēka 

Ir pieejama moderna bibliotēka. Tās darba laiks ir pielāgots vajadzībām un 
pieejamajiem kursiem 

 Centru drošība (žogi, tikai piederošās personas drīkst atrasties izglītības iestādes 
teritorijā, ugunsgrēka trauksme, avārijas izejas, kameras utt.) 

Tiek nodrošināta centru drošība (žogi, tikai piederošās personas drīkst atrasties 
izglītības iestādes teritorijā, ugunsgrēka trauksme, avārijas izejas, kameras utt.); 
visi cilvēki izglītības iestādē (darbinieki un izglītojamie) ir informēti par avārijas 
izejām un kur meklēt informāciju. Par šīm tēmām vienu reizi gadā tiek rīkotas 
apmācības 
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 Pirmā palīdzība 

Izglītības iestādēs ir izstrādātas ārkārtas situāciju stratēģijas. Pasniedzējiem tiek 
vadītas pirmās palīdzības un ārkārtas situāciju apmācības. Ir pietiekami daudz un 
atjauninātu pirmās palīdzības materiālu, kas nepieciešami dažādās situācijās; 
katrs darbinieks un izglītojamais tiek informēts par pirmās palīdzības materiāliem; 
tiek iecelta vismaz viena atbildīgā persona; tiek nodrošināti kontakti ar vietējo 
ārstniecības iestādi/slimnīcu. Informācija par vietējiem neatliekamās palīdzības 
numuriem tiek sniegta ikvienam, un šāda informācija ir pieejama visās izglītības 
iestādes telpās 

 Datu drošība 

Tiek iecelts vismaz viens datu aizsardzības inspektors, kurš apmāca darbiniekus, 
nodrošina drošu mākoni/sistēmu, pārbauda visu esošo datu glabāšanu un 
pielāgošanu jaunajām sistēmām, kā arī saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem 
izveido izglītības iestādes VDAR dokumentāciju un lūdz darbiniekus un 
izglītojamos iepazīties ar šo dokumentāciju un parakstīties par to 

 Atpūtas zonas (iekštelpās un ārtelpās) 

Atpūtas zonas ir iekārtotas gan iekštelpās, gan ārtelpās 

 Tehniskie un profesionālie resursi (dators, spraudņi, projektors u.c.) 

Resursi tiek nodrošināti atbilstoši piedāvātajām profesijām un kursiem 
(piemēram, 3D printeri, frizieru aprīkojums u.c.) 

 Izglītojamo skapīši 

Ir pieejami dažādu izmēru slēdzami skapīši/uzglabāšanas vietas 

 Diennakts palīdzība/mentori/atbalsta pakalpojumi 

Tiek nodrošināta diennakts palīdzība/mentori/atbalsta pakalpojumi; problēmas 
tiek risinātas nekavējoties, un ikviens zina, kā dažādās situācijās rīkoties 

 Apkope (IT, aprīkojums u.c.) 

Viss darbojas un/vai ir kāda persona, kas visu nekavējoties pārbauda un salabo; 
tehnoloģijas un aprīkojums ir atjaunināts (piemēram, krēsli, ja tie ir salauzti) 

 

Sadaļas “Telpas/pieejamība/pakalpojumi” novērtējums                      / 21 
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2. IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI (KVALIFIKĀCIJAS U.C.) 

 Kvalificēti darbinieki 

Darbiniekiem ir dažādiem kursiem nepieciešamā kvalifikācija; tiek piedāvāti kursi 
jaunajiem darbiniekiem, lai atvieglotu darba gaitu uzsākšanu iestādē 

 Darbinieku kvalifikācijas celšana; papildu kompetenču apgūšana 

Darbiniekiem tiek piedāvātas papildu iekšējās vai ārējās apmācības, lai uzlabotu 
viņu zināšanas un pieredzi 

 Izglītības iestādes sertifikācija (piemēram, ISO) 

Iestāde ir sertificēta, un tas uzlabo iestādes pievilcību un pārredzamību 

 Dažādas valodas (darbinieku pārzinātās un kursu valodas) 

Lai būtu lielāka mērķauditorija, kursus piedāvā dažādās valodās, un pasniedzēju 
valodas prasmes tiek ņemtas vērā, veidojot kursu piedāvājumu 

 Mācību pasākumi pārrobežu apmaiņu un sadarbības jomā 

Erasmus+ KA1 un KA2, kā arī Erasmus akreditācija tiek piemērota PIA jomā, lai 
apliecinātu, ka organizācijā jau ir ieviesti atbilstoši un efektīvi procesi un 
pasākumi, lai vairākus gadus īstenotu augstas kvalitātes mācību mobilitātes 
aktivitātes 

 Sadarbības tīkls nacionālā un starptautiskā līmenī 

Lai uzlabotu piedāvātās aktivitātes un iespējas pasniedzējiem un izglītojamajiem, 
tiek izveidota sadarbība ar citām izglītības iestādēm/skolām/organizācijām u.c., 
kas darbojas dažādās jomās 

 Izglītības iestādes sertifikācija vietējā un/vai nacionālā līmenī 

Izglītības iestāde atbilst organizatoriskajiem un metodiskajiem standartiem, kas 
noteikti valsts vai reģionālā līmenī 

 Sekošana līdzi jaunajām Eiropas līmenī nepieciešamajām prasmēm 

Apmācības pasniedzējiem tiek organizētas atbilstoši aktuālajām jomām, lai viņi 
varētu nodot zināšanas izglītojamajiem 

 Sekošana līdzi jaunajām apmācību metodēm un rīkiem 

Tiek organizēti koučinga pulciņi/prāta vētras, lai katrs darbinieks varētu dalīties ar 
savām zināšanām par metodēm un rīkiem 

 

Sadaļas “Izglītības darbinieki (kvalifikācijas u.c.)” novērtējums                      / 9 
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3. KURSI 

 Ievadpasākumi (darbiniekiem un jauniem izglītojamajiem) 

Izglītojamajiem tiek sagatavota pārdomāta informācijas pakete (drošība, avārijas 
izejas, veselība utt.), kā arī tiek organizēta ekskursija darbiniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem/izglītojamajiem 

 Jauni kursi atbilstoši darba tirgus vajadzībām 

Darba tirgus vajadzības tiek ņemtas vērā, lai nodrošinātu, ka tiek piedāvāti tādi 
kursi, kas nepieciešami mērķauditorijai un ieinteresētajām personām 

 3. Jauni kursi atbilstoši darbiniekiem un viņu pieredzei 

Tiek veikta pastāvīga esošo kursu un iespējamo jauno kursu (kas saistīti ar darba 
tirgus vajadzību analīzi) novērtēšana, lai kursi izglītojamajiem būtu interesanti un 
saistoši 

 Dažādas valodas (darbinieku pārzinātās un kursu valodas) 

Lai būtu lielāka mērķauditorija un vairāk interesantu kursu, kursus piedāvā 
dažādās valodās, un pasniedzēju valodas prasmes tiek ņemtas vērā, veidojot kursu 
piedāvājumu 

 Plašs dažādu kursu piedāvājums vienā ēkā 

Lai ieinteresētu plašāku izglītojamo loku (un arī darbiniekus), būtu lietderīgi 
piedāvāt vairāk kursu – piedāvā vairākus mazāka apjoma kursus 

 Izglītības iestādē ir pieejami materiāli, kas nepieciešami dažādu profesiju 
pārstāvjiem 

Tiek nodrošināta atbilstoša vide un praktiskajām aktivitātēm nepieciešamie rīki un 
instrumenti. Ir iegādāti materiāli, kas nepieciešami dažādu profesiju pārstāvjiem 

 Jaukta veida mācības 

Jaukta veida mācības tiek piedāvātas izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešami 
elastīgāki kursi (piemēram, tiem, kas dzīvo tālu)  

 Atklātība sociālajos tīklos (cenas, programma/saturs, kursu rezultāti) 

Tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos ir pieejama visa informācija 

 Atbilstošas atpūtas pauzes darbiniekiem, pasniedzējiem un izglītojamajiem 

Veselīgu darba vidi nodrošina, starp nodarbībām plānojot pietiekami daudz 
pārtraukumu 

 

Sadaļas “Kursi” novērtējums                      / 9 0 
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4. REKLĀMA 

 Darbinieki aktīvi iesaistās visās procedūrās 

Darbinieki pārzina visas procedūras un ir izgājuši apmācības par saskarsmi ar 
izglītojamajiem 

 Informācijas par kursiem, aprīkojumu un jaunumiem izplatīšana un veicināšana 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos 

Informācija par jaunākajiem kursiem tiek publicēta sociālajos plašsaziņas tīklos 

 Informācijas par kursiem, aprīkojumu un jaunumiem utt. veicināšana klātienē, 
piemēram, gadatirgos, citās skolās, kaimiņvalstīs utt. 

Izglītības iestāde un/vai organizācija ir iesaistīta gadatirgos, starptautiskos tīklos, 
ES iniciatīvās vai pasaules mēroga iniciatīvās, lai būtu aktīva ne tikai vietējā līmenī, 
bet arī visā pasaulē 

 Lietotājam draudzīga tīmekļa vietne un skaidra sociālo plašsaziņas līdzekļu 
lietošanas stratēģija 

Ir nozīmēts darbinieks, kas veic ar tīmekli saistītas darbības un nodrošina, ka 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos vienmēr tiek publicēta jaunākā informācija 

 Reģistrācija tiešsaistē 

Tīmekļa vietnē ir sadaļa, kurā ir iespējams kursiem pieteikties elektroniski 

 Saprotama reklāma 

Reklāmas valoda un saturs ir saprotams visiem potenciālajiem izglītojamajiem. 
Tiek izmantoti svītrkodi, lai potenciālos pretendentus novirzītu uz jebkuru vizuālu 
materiālu, ierakstītu skaņu vai citu noderīgu materiālu 

 Atklātība sociālajos tīklos (cenas, programma/saturs, kursu rezultāti) 

Potenciālie izglītojamie var atrast telefona numuru vai saiti uz tīmekļa vietni, kur 
iespējams iegūt informāciju par kursu cenām 

 Reklāmas/informācija par kursiem ir pieejama dažādos formātos, tā ir pielāgojama 
cilvēkiem ar invaliditāti (Times New Roman vietā Arial); viegli saprotama 
informācija/atslēgvārdi 

Ir ieviesti tādi pasākumi, kas nodrošina, ka kursi ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti 
un ka viņi gūst labumu no kursa satura gan kursa laikā, gan pēc tam 
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 Cilvēku iedvesmošanai tiek rādīti labās prakses piemēri 

Tiek sniegta informācija par iepriekšējiem kursiem, lai iedvesmotu cilvēkus 
mācīties un piedalīties (fotoattēli, plakāti, saites uz tīmekļa vietni, sociālo mediju 
kanāliem, uz YouTube utt.) 

 Multivides izmantošana (video, fotoattēli utt.) 

Informācija par veiksmīgiem kursu beidzējiem tiek sniegta, izmantojot dažādus 
formātus, un to izmanto kā reklāmu potenciālo izglītojamo piesaistīšanai 

 Saziņa 

Tiek sniegtas norādes uz sociālo tīklu lapām, YouTube kanālu un tīmekļa vietni, 
tostarp jebkādu multivides saturu. Ir noteikti visi saziņas kanāli, kas būtu jāiekļauj 
reklāmās 

 Visu kursu, arī darbiniekiem paredzēto iekšējo kursu, popularizēšana, lai tos varētu 
piedāvāt potenciālajiem izglītojamajiem 

QJautājumi, lūgumi un ieteikumi tiek risināti nekavējoties (piemēram, pa e-pastu, 
Facebook) 

 

Sadaļas “Reklāma” novērtējums / 12 
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5. SADARBĪBAS TĪKLS 

 Nacionālie un starptautiskie partneri 

Izglītības iestāde un/vai organizācija ir reģistrēta dažādos tīklos (gan nacionālos, 
gan starptautiskos) 

 Eiropas projekti (sadarbības projekti) 

Izglītības iestāde un/vai organizācija iesaistās Erasmus+, Nordplus un centralizētās 
un decentralizētās iniciatīvās 

 Eiropas projekti (izglītojamo apmaiņas/pasniedzēju apmācības) 

Prakse ārzemēs un aktīva iesaistīšanās mobilitātēs tiek nodrošināta, izmantojot 
visas finansēšanas iespējas, piemēram, Erasmus+, Nordplus, centralizētas vai 
decentralizētas iniciatīvas 

Studenti tiek uzņemti no ārvalstīm Erasmus+, EroVET, EroVET+, NETinVET, Euclid, 
ERRIN utt. programmu ietvaros, kā arī tiek izmantotas citas līdzīgas sadarbības 
iespējas 

 Citas informācijas iegūšana 

Tiek nodrošinātas iespējas apmainīties ar labo praksi par projektiem, kas tiek 
īstenoti nacionālā un starptautiskā līmenī; tādējādi ir iespējams iegūt informāciju 
par projektiem, kas īstenoti citās valstīs 

 Jau no pirmsskolas – informācijas sniegšana partnerskolām/iestādēm 

Ar izplatīšanu saistītas darbības tiek veiktas centralizētās iestādēs (piemēram, 
pašvaldībā, reģionālajā direktorātā utt.), lai sniegtu iespēju mijiedarboties ar 
visiem potenciālajiem izglītojamajiem, sākot no pamatizglītības līdz PIA centriem 

 Skola un darba devēji 

Tiek nodrošināta mijiedarbība ne tikai starp skolām un darba devējiem, bet arī 
starp skolas un darba devēju pārstāvjiem (piemēram, arodbiedrībām, sociālās 
drošības dienestiem, karjeras centriem, reģionālajiem izglītības direktorātiem 
utt.) 

 Sadarbība ar reģionālajām ieinteresētajām pusēm 

Reģionālās ieinteresētās puses ir iesaistītas sociālos, akadēmiskos, kopienas 
projektos vai aktivitātēs 

 

Sadaļas “Sadarbības tīkls” novērtējums / 7 
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6. PIEEJA IZGLĪTOJAMAJIEM 

 Individuāls apmācību ceļš 

Tiek izveidoti un izglītojamajiem tiek piedāvāti periodiski atskaites punkti un 
dažādi mācību veidi 

 Neformālo kompetenču novērtējums 

Tiek īstenota izglītojamo progresa pašnovērtēšana, apmierinātības anketas, 
individuālas intervijas; izglītojamie tiek aicināti izmantot EUROPASS1 un 
YOUTHPASS2, lai strukturēti novērtētu savas iegūtās zināšanas un prasmes, un 
mācīšanās mērķus; uzņēmējdarbības prasmju novērtēšanai tiek izmantota 
ENTRECOMP sistēma; digitālo prasmju novērtēšanai tiek izmantots DIGCOMP 2.1 
ietvars3 

 Zināšanu pielīdzināšana, piemēram, ja izglītojamais vēlas mācīties citur 

Ir pieejama informācija par citu izglītības iestāžu mācību piedāvājumiem un 
programmām; izsniegtie sertifikāti ir viegli pielāgojami un saprotami. 
Izglītojamajiem tiek piedāvāti karjeras un zinātniskie konsultanti 

 Vienkāršota birokrātija 

Pakalpojumi un informācija tiek piedāvāti internetā. Dažāda veida informācija 
(pieteikumi, reģistrācija u.c.) ir pieejama sertificētā tiešsaistes portālā vai tīmekļa 
vietnē (to nodrošina izglītības iestāde) 

 Satura vizualizācija 

Nodarbībās izmantojamus interaktīvus rīkus piedāvā un tie ir pieejami 
izglītojamajiem un darbiniekiem 

 Izglītojamo un pasniedzēju iesaiste 

Ir radīta pozitīva mācību vide, kas veicina konstruktīvas nodarbības 

 Sadarbības un savstarpējās mācīšanās veicināšana 

Mācību procesā tiek izmantota virtuālā un paplašinātā realitāte, lai izglītojamie 
varētu apgūt jaunus un praktiskus mācīšanās veidus, tādējādi ļaujot 
izglītojamajiem iepazīt ekspertus un praktiskus gadījumu pētījumus, piemēram, 
Mozilla Hubs 

 

Sadaļas “Pieeja izglītojamajiem” novērtējums / 7 
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7. NOVĒRTĒŠANA 

 Apmierinātība/novērtēšana: izglītojamie un darbinieki regulāri sniedz savu 
vērtējumu (vismaz reizi gadā) 

Ir izstrādāta anketa, kuru izmanto, lai darbinieki/pasniedzēji novērtētu apmācības 

 Darbinieki: sertifikāti/testi, apmācību satura novērtējums, izmantotās metodes un 
kopējais apmierinātības līmenis 

Ir izstrādāta anketa, kuru izmanto, lai dalībnieki novērtētu apmācības 

 Izglītojamie: sertifikāti/testi, apmācību satura novērtējums, izmantotās metodes un 
kopējais apmierinātības līmenis 

Ir izstrādātas konfliktu risināšanas stratēģijas, lai izskatītu sūdzības 

 Sūdzību izskatīšana (pieredze), konfliktu risināšana 

Darbiniekiem tiek piedāvātas regulāras apmācības par konfliktu risināšanu 

 Darba devējiem: novērtēšanas atbilstība tirgum/pastāvīgi atjauninājumi, darbinieku 
uzraudzība, ikgadējas darbinieku intervijas 

Ir izstrādāta stratēģija pastāvīgai tirgus vajadzību uzraudzībai: kas, kad un kā 

 

Sadaļas “Novērtēšana” novērtējums                         / 5 
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8. PAPILDU PAKALPOJUMI 

 Sociālās aktivitātes (apmaksātas gan darbiniekiem, gan izglītojamajiem) 

Sociālās aktivitātes tiek rīkotas, lai veicinātu sociālo prasmju attīstību. Iepazīšanās 
ar cilvēkiem, sarunas uzturēšana, sadarbība ar vienaudžiem, norādījumu 
ievērošana un problēmu risināšana ir dažas sociālās prasmes, kas tiek apgūtas 
profesionālajā izglītībā 

 Sacensības (piemēram, prasmju nedēļa, robotu sacensības utt.) (apmaksātas gan 
darbiniekiem, gan pasniedzējiem) 

Pasniedzējiem, administratoriem un citiem izglītības profesionāļiem tiek piedāvāti 
labi strukturēti un apzināti izstrādāti konkursi, lai veicinātu sadarbību un 
komandas darbu. Šādās izglītojošās komandu sacensībās gan darbiniekiem, gan 
pasniedzējiem ir jāveic sarežģīti uzdevumi, kuru pamatā ir laba komunikācija, 
sadarbība un komandas darbs  

 Brīvprātīgo darbība 

Brīvprātīgie pasniedzēji piedāvā dažādas aktivitātes, lai jaunie profesionāļi gūtu 
vērtīgu ieskatu mācīšanas procesā. Brīvprātīgajiem tiek nodrošinātas zināšanas 
par valsts mācību programmu/izglītības sistēmu, par praktiskiem klasē balstītiem 
piemēriem, piemēram, mazu grupu mācīšana un stundu plānošana 

 Psiholoģiskā un emocionālā atbalsta sniegšana darbiniekiem un pasniedzējiem 

Psiholoģiskais un emocionālais atbalsts izglītības darbiniekiem tiek nodrošināts 
garīgās veselības, labklājības un fizisko aktivitāšu veicināšanai izglītības iestādēs 

Darbiniekiem piedāvātais profesionālais atbalsts tiek regulāri īstenots un 
uzraudzīts 

 

Sadaļas “Papildu pakalpojumi” novērtējums                       / 4 
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9. VIDES ILGTSPĒJA 

 Enerģijas taupīšanas stratēģija 

 Ir ieviesta enerģijas taupīšanas stratēģija – tiek izmantoti videi draudzīgi produkti 
un, ja nepieciešams, tiek iegādātas jaunas ierīces, kam ir enerģijas taupīšanas 
režīmi 

 Atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas 

Ir izstrādāta un ieviesta atkritumu apsaimniekošanas stratēģija. Materiāli tiek 
šķiroti otrreizējai pārstrādei: papīrs, plastmasa, stikls, elektronika, metāls. 
Vienreizlietojamu produktu izmantošanas apjoms ir samazināts 

 Vietējo produktu izmantošana, lai atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību 

Lai atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību, tiek izvēlēti vietējie piegādātāji 

 Kampaņas vides problēmu izpratnes veicināšanai 

Labās prakses un risinājumi tiek veicināti ar bildēm, karikatūrām, zīmējumiem, jo 
tie piesaista uzmanību. Koncentrēta informācija tiek ilustrēta un izvietota ēkā, lai 
iedvesmotu izglītojamos, darbiniekus un izglītības iestāžu viesus praktizēt 
ilgtspējīgu uzvedību (izmantojot attēlus/karikatūras/zīmējumus) 

 Apmācību par vidi sniegšana darbiniekiem 

Pasniedzēji un darbinieki ir izgājuši apmācības par labajām praksēm vides jomā 

 

Sadaļas “Vides ilgtspēja” novērtējums / 5 
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10. TIEŠSAISTES IZGLĪTĪBA 

 Kursu piedāvāšana tiešsaistē 

Ir radīta saprotami strukturēta, lietotājam draudzīga un interesanta tīmekļa 
vietne/apmācību platforma 

 Piemērots tiešsaistes apmācību saturs 

Izglītojamajiem tiek piedāvātas mūsdienīgas apmācības, kuru pamatā ir darba 
devēja pieprasījums, aptverot gan sociālās prasmes, gan vispārīgās prasmes 

 Aprīkojums: atbilstošas programmatūras izmantošana un piegāde (pasniedzējiem 
un mērķauditorijai) 

Ir pieņemts darbā vismaz viens darbinieks, kurš ir atbildīgs par to, lai tiktu 
veicināta izpratne par jaunāko aprīkojumu un par tā izmantošanu. Pasniedzēji ir 
apmācīti izmantot dažādas apmācībai noderīgas platformas, piemēram, Moodle, 
Zoom, Skype u.c.  

 Aprīkojums: atbilstošas aparatūras izmantošana un piegāde (pasniedzējiem un 
mērķauditorijai)  

Ieinteresētās puses tiek informētas par atjauninātu aparatūru, kas jāizmanto (gan 
pasniedzēji, gan izglītojamie) 

 Aprīkojums: serveru/mākoņu nodrošināšana 

Izglītības iestādei ir risinājumi (piemēram, serveri), kuros tiek uzglabāta 
informācija; tiek izmantoti arī mākoņa pakalpojumi, lai dublētu informāciju 

 Darbinieku apmācību nodrošināšana (digitālie pasniedzēju kursi – sertifikāti) 

Darbā tiek pieņemti tādi darbinieki, kuri ir kvalificēti, kuriem ir atbilstošas 
zināšanas un kuri izmanto modernas apmācību metodes 

 Saziņa starp iestādēm un pasniedzējiem, IT atbalsts izglītojamajiem 

Pasniedzējiem tiek nodrošināts nepārtraukts atbalsts (darba laikā) 

 Dažādas valodas (darbinieku pārzinātās un kursu valodas) 

Apmācību saturs tiek atjaunināts atbilstoši ārvalstu izglītojamajiem; apmācības 
tiek piedāvātas vairākās valodās 

 Datu drošība 

Tiešsaistes vidē saskaņā ar VDAR prasībām tiek izmantoti jaunākie šifrēšanas 
sertifikāti 

 

Sadaļas “Tiešsaistes izglītība” novērtējums / 9 0 

24 

KV
AL

IT
ĀT

ES
 N

O
VĒ

RT
ĒŠ

AN
A 

IZ
G

LĪ
TĪ

BA
S 

IE
ST

ĀD
ĒS

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA IZGLĪTĪBAS DARBINIEKIEM 

Šis kontrolsaraksts palīdzēs izglītības darbiniekiem novērtēt mācīšanās procesā izmantotās 
metodes. Tas ir sadalīts dažādās tēmās, un katrā no tām ir iekļauti vairāki ieteikumi, kurus var 
īstenot, lai uzlabotu apmācību procesu. 

 

Kvalitātes novērtēšanas rezultātu kontrolsaraksts:  

Saskaitiet, cik daudz ieteikumu esat jau ieviesuši un cik no tiem jūs varētu ieviest tuvākajā 
nākotnē.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

           3     /5 



 

1. TELPAS/PIEEJAMĪBA/PAKALPOJUMI 

 Piekļuve jaunajiem tehniskajiem risinājumiem – zināšanu nodošana tiem, kuri vēl 
nav strādājuši ar jaunajiem tehniskajiem risinājumiem/rīkiem 

Zināšanas par darba gaitu uzsākšanu izglītības iestādē – spēja izmantot jaunos 
tehniskos risinājumus un citus apmācību procesā izmantotos rīkus 

 Atjauninātu materiālu izmantošana 

Apmācībās tiek izmantoti atjaunināti materiāli, un mācību materiālu atbilstība 
jaunākajām metodēm un paņēmieniem tiek pārbaudīta pirms katra jauna kursa 
uzsākšanas 

 Apmācības par drošību un pirmo palīdzību 

Darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, zina, kur atrast pirmās palīdzības 
aptieciņu un kā sniegt pirmo palīdzību, kā arī zina, kur atrast atbilstošus 
speciālistus un ārkārtas numurus 

 Apmācības par iestādē pieejamajiem tehniskajiem resursiem 

Darbinieki zina, kur meklēt izglītības iestādē pieejamos tehniskos resursus, un 
zina, kā tos izmantot apmācību procesā. Ja nepieciešams, darbinieki lūdz izglītības 
iestādi iegādāties atjauninājumus vai jaunākus modeļus 

 Apmācības par cilvēku ar invaliditāti mācīšanu un par darbu ar viņiem 

Darbinieki zina, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti un kā viņus mācīt. Darbinieki 
ir elastīgi, organizē iekļaujošus pasākumus, iedrošina radošumu un komandas 
darbu 

 Datu drošība 

Darbinieki īsteno datu aizsardzības prasības, neizpauž nekādu personisko vai 
profesionālo informāciju 

 Zināšanas par ēku, spēja pastāstīt izglītojamajiem par izglītības iestādi 

Darbinieki pārzina visu izglītības iestādes teritoriju un var izglītojamajiem pastāstīt 
par tās iekārtojumu un par galvenajām vietām un arī avārijas izejām  

 Darbinieki zina cilvēkus, kas ir atbildīgi par svarīgākajām lietām (piemēram, bezvadu 
internets nedarbojas – kam zvanīt)  

Darbinieki zina, kam lūgt palīdzību, ja tāda nepieciešama. Pasniedzēju telpā ir 
saraksts ar atbildīgajām personām 

 

Sadaļas “Telpas/pieejamība/pakalpojumi” novērtējums / 8 
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2. IZGLĪTĪBAS DARBINIEKI (KVALIFIKĀCIJAS U.C.) 

 Kvalificēti darbinieki/sertifikācija 

Pasniedzēji zina, kāda kvalifikācija viņiem nepieciešama, lai vadītu kursus, un 
pasniedzēji iesaistās mūžizglītībā, lai būtu konkurētspējīgi 

 Būtisku digitālo kompetenču attīstīšana 

Atbilstība DigComp Edu4 ietvaram  

 Būtisku starpnozaru kompetenču attīstīšana (personiskās, sociālās kompetences un 
spēja apgūt kompetences) 

Atbilstība LifeComp5 ietvaram 

 Būtisku uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšana 

Atbilstība EntreComp6 ietvaram 

 Dažādas valodas (darbinieku pārzinātās un kursu valodas) 

Pasniedzēju valodas prasmes tiek ņemtas vērā, veidojot kursu piedāvājumu; 
pasniedzējiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dažādus kursus 

 Sertifikācija specifiskās starpnozaru jomās 

Papildus galvenajam apmācību piedāvājumam pasniedzējiem ir atļauts 
specializēties noteiktās jomās (piemēram, mākslas terapija digitālā tūrisma kursā), 
jo tādējādi tiek bagātināts apmācību piedāvājums 

 

Sadaļas “Izglītības darbinieki (kvalifikācijas u.c.)” novērtējums / 6 
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3. KURSI 

 Zināšanas par visu, kas jāzina jaunajiem pasniedzējiem, par 
ievadpasākumiem/drošību un praktiskajām darbībām (kā kaut ko darīt) 

Pasniedzēji ir ieguvuši vai pieprasījuši nepieciešamo informāciju (iepazīšanās ar 
izglītības iestādi utt.) no izglītības iestādēm un/vai viņi piedalās ekskursijās un 
apmācībās par šo jautājumu 

 Jauni kursi atbilstoši pasniedzējiem un viņu pieredzei 

Pasniedzēji ir vienmēr gatavi attīstīties un uzlabot savas zināšanas un pieredzi 

 Dažādas valodas (darbinieku pārzinātās un kursu valodas) 

Pasniedzēji ir apmācīti par dažādām digitālajām mācīšanas un apmācību vidēm, 
rīkiem 

 Zināšanas par jauktu mācību vidi 

Trainers are trained in different digital teaching and training settings, tools and 
situations 

 Darbinieki zina, kā strādāt ar iekšējiem materiāliem, kas paredzēti dažādām 
profesijām 

Kad pasniedzēji uzsāk pasniegt jaunu kursu, viņiem ir pieejams ļoti labs darba 
gaitu uzsākšanas process, lai viņi spētu strādāt ar pieejamajiem materiāliem 

 Satura pārredzamība  

Pasniedzēji skaidri pārzina savas kompetences, tādējādi nodrošinot, ka viņi 
pasniedz tikai kursus, kas atbilst viņu zināšanām un kompetencēm 

 

Sadaļas “Kursi” novērtējums / 6 
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4. REKLĀMA 

 Zināšanas par reģistrāciju apmācībām un kursiem tiešsaistē 

Pasniedzējam ir atbilstoša informācija par reģistrāciju tiešsaistē. Nepieciešama 
tieša informācijas apmaiņa ar attiecīgo vadītāju vai kontaktpersonu izglītības 
iestādē 

 Labi informēti darbinieki spēj reklamēt izglītības iestādi arī neformālā vidē 

Darbinieki regulāri iegūst atjauninātu dokumentāciju par uzņēmumu un 
piedāvātajiem pakalpojumiem un kursiem. Tādā veidā informāciju par 
jaunākajiem kursiem var nodot savam profesionālajam un privātajam tīklam 

 

Sadaļas “Reklāma” novērtējums                       / 2 
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5. SADARBĪBAS TĪKLS 

 Nacionālie un starptautiskie partneri 

Darbiniekiem ir sniegtas iespējas iesaistīties dažādos ar viņu profesiju saistītos 
tīklos 

 Pasniedzēju apmācības ārzemēs 

Apmācības pasniedzējiem ir nodrošinātas arī ārzemēs, lai uzlabotu pasniedzēju 
kompetences un sniegtu viņiem jaunu pieredzi 

 Dalība un tīklu veidošana 

Darbinieki ir reģistrēti dažādos tīklos, kuros kā dalībnieces piedalās vairākas 
iestādes, kas sniedz vienādus pakalpojumus 

 Atjaunināta informācija 

Darbinieki apzinās, kāda ir jaunākā informācija kādā jomā, un šādu informāciju 
iegūst no vairākiem uzticamiem avotiem 

 Skola un darba devēji 

Darbinieki ir iesaistīti dažādos tīklos, kur viņi pārstāv izglītības iestādi 

Skola tiek iesaistīta vairākos tīklos, un skolu pārstāv tās darbinieki 

 

Sadaļas “Sadarbības tīkls” novērtējums      / 5 
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6. PIEEJA IZGLĪTOJAMAJIEM 

 Individuāls apmācību ceļš 

Tiek izveidoti un izglītojamajiem tiek piedāvāti periodiski atskaites punkti un 
dažādi mācību veidi 

 Neformālo kompetenču novērtējums 

Tiek īstenota izglītojamo progresa pašnovērtēšana, apmierinātības anketas, 
individuālas intervijas; izglītojamie tiek aicināti izmantot EUROPASS1 un 
YOUTHPASS2, lai strukturēti novērtētu savas iegūtās zināšanas un prasmes, un 
mācīšanās mērķus; uzņēmējdarbības prasmju novērtēšanai tiek izmantota 
ENTRECOMP sistēma; digitālo prasmju novērtēšanai tiek izmantots DIGCOMP 2.1 
ietvars3 

 Nepastāv hierarhija: pasniedzēji un izglītojamie ir vienlīdzīgi 

Pasniedzējs ir apmācīts sociālajās kompetencēs un/vai emocionālajā inteliģencē 
un zina, kā komunicēt ar izglītojamajiem kā vienlīdzīgiem 

 Satura vizualizācija 

Saturu “atdzīvina", izmantojot interaktīvus rīkus 

 Saišu veidošana ar izglītojamajiem 

Pasniedzējs ir līdzjūtīgs un ņem vērā izglītojamo intereses, un apvieno mācīšanos 
ar reālās dzīves pieredzēm un situācijām 

 Sadarbības un savstarpējās mācīšanās veicināšana 

Pasniedzēji ir iemācījušies mācību vidē izmantot virtuālo un paplašināto realitāti 
un arī saistītas metodes un rīkus, viņi aicina ekspertus, kā arī atrod un piedāvā 
dažādas iespējas 

 

Sadaļas “Pieeja izglītojamajiem” novērtējums                       / 6 
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7. NOVĒRTĒŠANA 

 Sūdzību izskatīšana (pieredze), konfliktu risināšana 

Pasniedzēji ir ieinteresēti un izrāda vēlmi iziet apmācības par konfliktu risināšanu 

 Darbinieki: sertifikāti/testi 

Izglītības darbinieki apzinās, kādi sertifikāti un/vai testi viņiem ir nepieciešami, lai 
varētu vadīt konkrētas apmācības. Turklāt izglītības iestādes palīdz darbiniekiem 
uzlabot prasmes individuālam progresam. Izglītības iestādēm ir organizatoriska 
struktūra, kas nosaka, kādi sertifikāti ir nepieciešami katram kursam, un, ja šīs 
prasības mainās, tad pasniedzēji zina, pie kā vērsties, lai uzlabotu savas prasmes 

 Izglītojamie: sertifikāti/testi 

Pasniedzējiem ir zināšanas par dažādiem sertifikātiem, ko izglītojamie ir ieguvuši 
citu izglītības sistēmu ietvaros, vai arī viņi zina, kur par tiem atrast informāciju 

 Izglītojamo vērtēšanas anketas par viņu apmierinātību, izmantotajām metodēm un 
iemācīto saturu 

Pasniedzēji zina, kur un kā no izglītojamajiem iegūt vērtēšanas anketas 

 Regulāras darbinieku un vadītāju sanāksmes 

Izglītības darbinieki pieprasa regulāras tikšanās ar savu vadītāju, lai varētu iegūt 
informāciju par aktuālo. Šāda veida iespējošana veicina gan darbinieku, gan 
iestādes attīstību 

 

Sadaļas “Novērtēšana” novērtējums / 5 
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8. PAPILDU PAKALPOJUMI 

 Vēlme ieviest sociālās aktivitātes 

Darbinieki zina, kur noris sociālās aktivitātes, kā tajās piedalīties un kā tās ieviest  

 Vēlme piedalīties sacensībās 

Izglītības darbinieki zina par sacensībām, kas pieejamas iestādes, vietējā, 
nacionālā un starptautiskā līmenī, un zina, kā tām pieteikties vai kā tajās 
iesaistīties. Ja nepieciešams, darbinieki lūdz izglītības iestādi sniegt informāciju 
par to pieejamību  

 Psiholoģiska un emocionāla atbalsta sniegšana izglītojamajiem, piemēram, 
uzraudzība/mediācija 

Izglītības darbinieki veicina labklājības programmas un aktivitātes. Pasniedzēji 
zina, kā komunicēt ar izglītojamajiem un kā tiem sniegt vajadzīgo atbalstu. 
Psiholoģiskās un emocionālās labklājības uzraudzībai tiek nodrošinātas regulāras 
sarunas. Ja nepieciešams, darbinieki lūdz izglītības iestādi sniegt papildu atbalstu 
no citām iestādēm un aģentūrām  

 

Sadaļas “Papildu pakalpojumi” novērtējums                          / 3 
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9. VIDES ILGTSPĒJA 

 Enerģija 

Pasniedzēji izplata un ievēro izglītības iestādes enerģijas taupīšanas stratēģijas – 
pēc darba pabeigšanas datori tiek izslēgti, gaismas tiek izslēgtas pēc aiziešanas no 
klases utt. 

 Atkritumu apsaimniekošana 

Pasniedzēji izplata un ievēro izglītības iestādes atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģijas 

 Labas prakses piemēri vides jomā 

Pasniedzēji ievēro izglītības iestādes vides stratēģijas un izglītojamajiem rāda 
labās prakses piemērus (darbs ar digitāliem materiāliem, pārstrāde, 
daudzreizlietojamo pudeļu, krūžu lietošana utt.) 

 

Sadaļas “Vides ilgtspēja” novērtējums                       / 3 
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10. Izglītība tiešsaistē 

 Apmācības par digitālajiem rīkiem, programmatūru  

Pasniedzēji iegūst vai pieprasa nepieciešamo informāciju, lai varētu vadīt 
tiešsaistes apmācības, izmantojot rīkus un programmatūru, ar kuriem viņi vēl nav 
strādājuši 

 Apmācības par sociālajām prasmēm (laika pārvaldība tiešsaistē, elastīgums utt.) 

Pasniedzēji ir apmācīti par sociālajām prasmēm (laika pārvaldība tiešsaistē, 
elastīgums utt.). Ja viņi nav apmācīti konkrētajās jomās, viņi ir pabeiguši dažas 
apmācības par šīm prasmēm – pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšana 

 Zināšanas par digitālajiem interaktīvajiem rīkiem 

Pasniedzēji zina, kā tiešsaistes izglītībā izmantot dažus digitālos interaktīvos rīkus, 
lai apmācību procesu padarītu interesantāku. Informāciju par šādiem rīkiem var 
apkopot paša izglītības iestādē, ar kolēģu palīdzību, izmantojot tiešsaistes 
meklēšanu vai specializētu kursu laikā, piemēram, Miro Board7 

 Pasniedzēju vēlme izmantot jaunos tehnisko risinājumus 

Pasniedzēji ir gatavi izmantot jauno tehnisko risinājumu sniegtās iespējas un 
iekļaut tās apmācībā (piemēram, datora animācijas, datorspēles, cilvēka un datora 
saskarnes, interaktīvas datoru instalācijas, tīmekļa vietnes un virtuālās pasaules) 

 Atbilstošas tiešsaistes apmācību struktūras nodrošināšana (starpbrīži, 
spēles/iesildošās aktivitātes, īsa apjoma saturs) 

Pasniedzēji spēj īstenot tiešsaistes apmācības, izmantojot vispiemērotāko 
metodisko un didaktisko pieeju. Ja nepieciešams, pasniedzēji pārkvalificējas vai 
veic kvalifikācijas paaugstināšanu un/vai saņem informāciju par vispiemērotāko 
pieeju no kolēģiem vai izglītības iestādes 
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SECINĀJUMI 

Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns sniedz ieteikumus un idejas izglītības iestādēm un 
to darbiniekiem par to, kā palielināt profesionālās izglītības pievilcību. Šie ieteikumi un idejas 
aptver plašu jomu loku, kas ir nozīmīgas profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, un 
izglītības iestādes no to ieviešanas gūtu labumu. 
 
Projekta komanda cer, ka šajā plānā iekļautā informācija izglītības iestādēm ir noderīga un 
palīdz novērtēt to praksi, kā arī ieviest dažas izmaiņas, lai padarītu tās pievilcīgākas izglītojamo 
acīs. 
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ATSAUCES 

1. Europass sastāv no dažādiem tiešsaistes rīkiem, kas palīdz mācību un karjeras attīstības 
gaitā.  
Sīkāka informācija: https://europa.eu/europass/lv 
 
2. Youthpass ir sertifikāts, ko izsniedz personām, kas piedalās Erasmus+ programmas 
sniegtajās iespējās programmā “Jaunatne darbībā”, un tā mērķis ir apliecināt apgūtās 
prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē.  
Sīkāka informācija: https://www.youthpass.eu/lv/ 
 
3. DigComp Framework 2.1: Eiropas digitālās kompetences ietvars ir rīks, kura mērķis ir 
uzlabot pilsoņu digitālās kompetences. DigComp Framework 2.1 ir DigComp Framework 2.0 
uzlabotā versija. 
Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-
levels-and-examples-use 
 
4.  DigCompEdu Framework: Eiropas pedagogu digitālo kompetenču struktūra. DigCompEdu 
struktūras mērķis ir apzināt digitālās kompetences, kas ir nepieciešamas tieši pasniedzējiem. 
Struktūra ietver sešas kompetenču jomas: 
1. Profesionālā vide 
2. Digitālo resursu iegūšana, veidošana un dalīšanās ar tiem 
3. Digitālo rīku pārvaldība mācību procesā 
4. Novērtējuma uzlabošanas stratēģijas 
5. Digitālie rīki izglītojamo iespēju stiprināšanai 
6. Izglītojamo digitālo kompetenču veicināšana 
Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 
 
5. LifeComp Framework: Eiropas struktūrietvars personīgajām, sociālajām un mācīšanās 
mācīties pamatkompetencēm. 
LifeComp piedāvā konceptuālu ietvaru, kas sastāv no 3 kompetencēm – personīgās, sociālās 
un mācīšanās mācīties –, katra no tām sadalīta vēl 3 kompetencēs. Šo kompetenču mērķis ir 
palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar izaicinājumiem un izmaiņām viņu privātajā un profesionālajā 
dzīvē. 
Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/lifecomp-european-framework-personal-social-and-learning-learn-key-
competence 
 

6. EntreComp Framework: Eiropas Uzņēmējdarbības kompetenču ietvars. EntreComp definē 
uzņēmējdarbību kā starpnozaru kompetenci, kas sastāv no 3 savstarpēji saistītām jomām. 
Katrai no šīm 3 jomām (idejas un iespējas, resursi un darbība) ir noteiktas 5 saistītās 
kompetences. 
Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 

7. Miro Board  
Sīkāka informācija: https://miro.com/ 


