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1. PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN PILNVEIDES
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības  iestāde  ,,Drošam  darbam”
(turpmāk – izglītības iestāde) ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Guna BSK” (turpmāk –
dibinātājs) dibināta izglītības iestāde.

  Profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības  iestāde  ,,Drošam  darbam”
2011.gada 25.jūlijā  ir  reģistrēta Izglītības  kvalitātes  valsts  dienesta  pārraudzītajā  Izglītības
iestāžu reģistrā. 

Profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības  iestāde  ,,Drošam  darbam” ir
juridiska persona,  kurai  ir  savs zīmogs,  noteikta  parauga veidlapa un savs norēķinu konts
bankā. 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti un
Izglītības iestādes Nolikums, kuru apstiprina dibinātājs.

Profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības  iestāde  ,,Drošam  darbam”
juridiskā adrese - ,,Saulaine” 21-29, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV 3901. Mācību
procesa teorētiskās nodarbības notiek Bauskā, Pilskalna ielā 14, LV 3901 nomātās telpās.  

Ņemot vērā, ka profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes ,,Drošam
darbam” (turpmāk- izglītības iestāde) dibinātājs ir SIA Guna BSK - kompetenta institūcija
darba aizsardzībā, izglītības iestādei, plānojot un organizējot mācību procesu, vieglāk apzināt
dibinātāja klientu vajadzības un organizēt nepieciešamās apmācības.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir pieaugušo profesionālās tālākizglītības un
pilnveides, kā arī  neformālās izglītības programmu īstenošana Latvijas iedzīvotājiem.
Izglītības iestādes  darbību nosaka:

- SIA “Guna BSK” statūti, izglītības iestādes nolikums;
-LR Izglītības likums;

-Profesionālās izglītības likums;
-citi ar izglītību saistīti Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izglītības iestādē strādā pedagogi ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju
saskaņā ar  Ministru kabineta  2014.gada  28.oktobra  noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi  par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību”.

Izglītības iestāde izglītības programmu īstenošanai pieaicina pieredzējušus, prasmīgus
un   kompetentus  vieslektorus,  ar  augstu  atbildības  sajūtu  pret  izglītojamajiem,  lai  varētu
sasniegt izglītības iestādes darbības pamatmērķus un uzdevumus.

Dibinātājam ir  izveidota mājas  lapa,  kurā ir  sadaļa  izglītības  iestādei.  Tajā  jebkurš
interesents var gūt informāciju par iespējamām apmācībām.

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

Izglītības iestāde ir  veidota ar  mērķi,  lai  profesionālās pilnveides izglītības mācību
programmas varētu apgūt ikviens iedzīvotājs ar iepriekš iegūto izglītību, kas vēlas gūt jaunas
zināšanas,  pilnveidot  vai  papildināt  savas  jau  esošās  zināšanas  un  prasmes,  lai  spētu
veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.

Lapa 2. no 17



2016./2017.mācību gada izvirzītās prioritātes, to rezultāti:

• Mācību programmu klāsta paplašinājums
Papildus akreditēt Metālapstrādes  programmas : Rokas lokmetinātājs (MMA),  Lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

• Pedagoģiskā sastāva pilnveidošana
Ir  pilnveidots  pedagoģiskais  sastāvs,  lai  izglītības  programmās  būtu  kompetenti  mācību
priekšmetu pasniedzēji ar atbilstošu izglītību.

• Aktualizēt plašsaziņas līdzekļos informāciju par izglītības iestādi un tās piedāvātajām
izglītības programmām

Izglītības  iestāde  un  tās  piedāvājums  tiek  reklamēts  gan  laikrakstā,  gan  tiek  izvietotas
reklāmas pilsētā un novadā, dažādos portālos.

• Iesaistīties NVA izsludinājumos 
.Licencētās  izglītības  programmas;  rokas  lokmetinātājs  (MMA)  (480  st.),  lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (480 stundas) tiek pieteiktas
akreditācijai,  lai  turpmāk  būtu  iespēja  piedalīties  arī  Nodarbinātības  Valsts  aģentūras
piedāvātajos izsludinājumos.

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi ir:

 sniegt  izglītojamiem  kvalitatīvas  teorētiskās  zināšanas  un  praktiskās  iemaņas,
sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;

 radīt  atbilstošus  priekšnosacījumus  izglītojamo  radošai  izaugsmei  un  meistarības
celšanai;

 pieaicinot  vieslektorus,  organizēt  tematiskus  seminārus  izglītojamo  zināšanu
paplašināšanai;

 veidot  izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītību,  kas  nodrošinātu  izglītības
programmā noteikto mērķu sasniegšanu;

 veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt tālākizglītībai un
mūžizglītībai, apzinātai karjerai; 

 sniegt  attiecīgas  zināšanas,  attīstīt  izglītojamā  spējas  un  prasmes  izvēlētajā
profesionālās pilnveides izglītības virzienā; 

 radīt izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlmi līdzatbildīgi iesaistīties
ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā; 

 sagatavot  izglītojamos,  kuri  spēs  izvērtēt,  izprast  un  uzdrošināties  veikt  dažādus
darbus apgūtajai profesionālās pilnveides izglītības programmai. 

Lai  sniegtu  kvalitatīvus  darba  vides  prasībām atbilstošus  pakalpojumus,  izglītības  iestāde
regulāri  analizē  mācību  procesu,  tā  saturu,  izstrādā  rīcības  plānus  tā  pilnveidošanai  un
papildināšanai atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē un darba tirgū.
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Izglītības iestādes darbības izvērtējuma dalībnieki, metodes

Dalībnieki Metodes

Izglītojamie
Anketas,  aptaujas,  sarunas,  novērojumi,
pašvērtējumi

Pedagogi, tehniskais personāls
Anketas,  sarunas,  diskusijas,  aptaujas,
novērojumi

Vadība
Dokumentu materiālu analīze,  iekšējā  kontrole,
pašanalīze, statistikas datu bāze, aptauja

Pašvaldība, Latvijā esošie uzņēmumi Sarunas – formālas un neformālas

Izglītības kvalitātes valsts dienests Kontroles akti, piezīmes, sarunas

Valsts  darba  inspekcija,  Veselības
inspekcija u.c. inspekcijas

Akti, slēdzieni, sarunas

Sabiedrība
Novērojumi,  sarunas,  masu  mediju  viedoklis,
komentāri

3. IEPRIEKŠĒJO VĒRTĒŠANAS PERIODU IETEIKUMU IZPILDE

Iepriekšējās izglītības iestādes akreditācijas notika  2015.gadā
1) laikā no 12.janvāra līdz 16.janvārim 2 (divās) izglītības programmās:
1.1) Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā;
1.2) Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem;
2) laikā no 13.jūlija līdz 17.jūlijam 4 (četrās) izglītības programmās:
2.1) Apsardzes darbs,
2.2)  Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem;
2.3) Elektrokāra vadīšana,
2.4) Autokrāvēja vadīšana.

 Tika ņemti vērā ekspertu komisijas ieteikumi un veikti uzlabojumi izglītības iestādes
darbības pilnveidei:

Kritēriji Akreditācijas ekspertu
komisijas ieteikumi

Izpildījums

1. Mācību  priekšmetu  programmas
jāpapildina ar civilās aizsardzības
jautājumiem (Civilās  aizsardzības
likums)  un  jautājumiem  par
atbildību  par  darba  aizsardzību
savā  uzņēmumā  (MKN  nr.  749.,
Administratīvais  pārkāpumu
kodekss u.c.)

Izpildīts.  Mācību  priekšmetu  programmas
ir  papildinātas  un  izglītojamie  apgūst
zināšanas  par  civilās  aizsardzības
jautājumiem un  jautājumiem par  atbildību
par darba aizsardzību savā uzņēmumā. 

2.2. Noslēgt  sadarbības  līgumu  ar
pilsētas  bibliotēku,  lai
izglītojamiem  būtu  iespēja
izmantot  pēc  iespējas  plašāku
informāciju par izvēlēto pilnveides
programmu.

Izpildīts.  Noslēgts  sadarbības  līgums  ar
Bauskas  Centrālo  bibliotēku,  lai
izglītojamiem  būtu  iespēja  izmantot  pēc
iespējas  plašāku  informāciju  par  izvēlēto
pilnveides programmu.
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6.1. Jāpaplašina  mācību  literatūras
klāsts,  vairāk  jāizmanto  Valsts
darba  inspekcijas  piedāvātie
bezmaksas  informatīvie  materiāli
par  darba  aizsardzību,  par
elektrodrošību, par standartiem.
Jāizmanto  Latvijas  Tehniskās
universitātes,  Latvijas
universitātes  darba  aizsardzības
fakultātē izmantojamos materiālus
(piem. V.Ziemelis  Elektrodrošība)
u.c.

Daļēji  izpildīts.  Izglītības  iestādē  tiek
papildināts mācību literatūras klāsts, Valsts
darba  inspekcijas  piedāvātie  bezmaksas
informatīvie  materiāli  par  darba
aizsardzību,  par  elektrodrošību,  par
standartiem.
Priekšmetu  pedagogi  individuāli
iegādājušies   Latvijas  Tehniskās
universitātes,  Latvijas  universitātes  darba
aizsardzības  fakultātē  izmantojamos
materiālus.

7.1. Mācību  iestādes  darba
aizsardzības  pasākumu  plānā
jāparedz konkrēti  veicamie darbi,
to  izpildes  termiņi  un  par  izpildi
atbildīgās personas.
Jāpapildina  pašvērtējuma
ziņojums  ar  izglītības  iestādes
pašas  novērtēto  vērtējumu
vērtēšanas kritērijos.
Izstrādāt  attīstības  plānošanas
dokumentu,  kurā  ietverta  analīze
par iepriekšējiem periodiem. 

Izpildīts.  Mācību  iestādes  darba
aizsardzības  pasākumu  plānā  paredzēti
konkrēti veicamie darbi, to izpildes termiņi
un par izpildi atbildīgās personas.
Papildināts  pašvērtējuma  ziņojums  ar
izglītības  iestādes  pašas  novērtēto
vērtējumu vērtēšanas kritērijos.
Izstrādāts attīstības plānošanas dokuments,
kurā  ietverta  analīze  par  iepriekšējiem
periodiem.

1. Profesionālās   pilnveides
izglītības  programmā  norādītā
toksikomānijas  līmeņa
sasniegšanai  un ievērojot  nozares
attīstības  tendences,  izglītības
programmas  saturā  iekļaut
praktiskās  nodarbības  mācības
mācību  priekšmetos  ‘’Apsardzes
darbības  tiesiskais  regulējums’’
‘’Apsardzes  taktika’’  ,
‘’Saskarsmes  psiholoģija’’,
‘’Tehniskie līdzekļi apsardzē’’. 

Daļēji  izpildīts.  Nākošām  nodarbībām,
pasniedzēji  izglītības  programmas  saturā
iekļaus praktiskās nodarbības. Uz šo brīdi ir
teorija  ar  video,  uzskates  materiāli  par
praktisko  pielietojumu ‘’Apsardzes
darbības tiesiskais regulējums’’ ‘’Apsardzes
taktika’’,  ‘’Saskarsmes  psiholoģija’’,
‘’Tehniskie  līdzekļi  apsardzē’’.  Ir  noslēgts
līgums Nr. 2015/2 ar Codes pamatskolu par
telpu izmantošanu cīņas sporta zāli speciālo
cīņas  paņēmienu  pielietošanas  pamatos.
Līgums  spēkā  līdz  2020.gada
31.decembrim.  Programmas  ,,Apsardzes
darbs” apmācības pagaidām nav notikušas,
mazā pieprasījumu dēļ.

1. Aktualizēt  izglītības  programmā
iekļauto  mācību  literatūru
atbilstoši  nozares  attīstības
tendencēm, aktualizēta normatīvos
aktus.

Izpildīts.   Mācību priekšmetu programmas
ir papildinātas ar izmantojamo literatūru.

2.1. Pilnveidot   izglītības  iestādes
esošos  mācību  stendu  ar
apsardzes  tehniskiem  līdzekļiem,
iekļaujot  ugunsaizsardzības
līdzekļus,  lai  izglītojamie  varētu
iegūt  izpratni  par  iekārtu
ekspluatāciju  un  reglamentēto

Daļēji  izpildīts. Mācību  programmas
pasniedzēji,  paši  ņem līdzi uz nodarbībām
Ugunsdzēsības  līdzekļu  materiālus,  lai
izglītojamie varētu iegūt izpratni par dažādo
iekārtu  ekspluatāciju  un  reglamentēto
apkopi.  Mācību  stendu  ar  apsardzes
tehniskajiem  līdzekļiem  nodrošinām
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apkopi. sadarbībā  ar  SIA ArBo,  ar  kuru  noslēgts
līgums  par  stenda  demonstrēšanu
izglītojamiem.

2.3. Pilnveidot  izglītojamo  zināšanu
vērtēšanas  sistēmu  atbilstoši
izglītības  programmā ’’Apsardzes
darbs’’ noteiktajiem  taksonomijas
līmeņiem.  Izglītojamo  zināšanu
līmeņa  noteikšanai  mācību
priekšmetu  programmās  noteikt
efektīvas  un  regulāras  zināšanu
pārbaudes metodes.

Daļēji izpildīts.  Kopš mācību programmas
Apsardzes  darbs  akreditācijas,  nav
notikušas  apmācības  mazā  pieprasījuma
dēļ. Pedagogs  pats  izvēlās  efektīvas  un
regulāras  zināšanu  pārbaudes  metodes.  Iz
izstrādāts  dokuments  ,,Kārtība,  kādā  tiek
vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi”

6.1. Nodrošināt  izglītības  iestādes
specifikai  un  izglītības
programmas  apguvei  atbilstošu
mācību  grāmatu  (arī  elektroniskā
formātā,  ievērojot  autortiesību
aizsardzības normas) pieejamību. 

Izpildīts.   Mācību  grāmatas  un  bukleti  ir
papildināti  un  daļa  pieejama  elektroniskā
formātā.  Materiāli  iegūti  no  Latvijā
organizētiem semināriem un citām vietām.
Materiālus vāc katrs priekšmetu pedagogs,
tos izdala un uzrāda veicot mācību procesu.

6.2. Nodrošināt  izglītības  iestādē
strādājošā  pedagoģiskā  personāla
profesionālo  pilnveidi  un
profesionālās  kvalifikācijas
paaugstināšanu,  piedaloties
nozares  organizētajos  kursos,
semināros.

Izpildīts.   Izglītības  iestādē  strādājošais
pedagoģiskais  personāls  paaugstina
profesionālo  pilnveidi  un  profesionālo
kvalifikāciju,  piedaloties  nozares
organizētajos kursos, semināros. 

7.1. Konkrētāku un precīzāku izstrādāt
attīstības plānu.

Izpildīts. Profesionālās  tālākizglītības  un
pilnveides  izglītības  iestādes  ‘’Drošam
darbam’’·  Attīstības  plāns  konkrētāks  un
precīzāks ir izstrādāts  2016.-2019.gadam

7.2. Kvalitatīva  izglītības  procesa
nodrošināšanai  iesaistīt
profesionālus pedagogus. 

Daļēji  izpildīts.  Pedagogi  tiek  piesaistīti
atbilstoši  izglītības  programmas
realizēšanas nepieciešamībai un kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai. Ir izveidota
pedagogu bāze ar kuriem ir sadarbība.

7.3. Izstrādāt  rīcības  plānu,  izglītības
iestādes   sadarbības  izveidei  ar
nozari  pārstāvošām  sabiedriskām
darba  devēju  un  ņēmēju
organizācijām un darba devējiem.
Veidot  atgriezenisko  saiti  ar
izglītības  absolvējušajiem
izglītojamajiem.

Daļēji  izpildīts. Izstrādāts  rīcības  plāns,
izglītības  iestādes  sadarbības  izveidei  ar
nozari  pārstāvošām  sabiedriskām  darba
devēju un ņēmēju organizācijām un darba
devējiem.  Telefoniski  notiek  atgriezeniskā
saite  ar  izglītības  absolvējušajiem
izglītojamajiem,  piedāvājot  kvalifikāciju
paaugstinošus seminārus un citas apmācību
programmas.
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6.1. Iestādei  nepieciešams  izgatavot
ugunsdrošības  signalizācijas
stendu,  kas  ļautu  izprast
ugunsgrēka  atklāšanas  un
trauksmes  signalizācijas  sistēmas
sastāvdaļu  pielietojumu  un
funkciju,  kā  arī  ļautu  izprast
darbības  principu,  kas,  savukārt,
ļautu  kvalitatīvāk   veikt  sistēmas
uzraudzības  procesu  iestādēs/
uzņēmumā,  kurā  izglītojamais
strādās.

Izpildīts.  Bauskas ugunsdzēsēju  biedrība 
nodrošināt šīs programmas praktisko daļu 
apmācību, papildus uzskates līdzekļi tiek 
nodrošināti gan ar prezentāciju, gan citu 
uzskates līdzekļu palīdzību.

6.1. Rast iespēju izglītojamos 
iepazīstināt ar lielās noliktavās 
izmantojamo moderno tehniku.

Daļēji  izpildīts.  Ir  veikta  izpēte,  kuros
uzņēmumos  varētu  izglītojamiem  parādīt
dažādu  un  modernu  tehniku  atbilstošai
mācību plānam.
Līdz  ar  jaunu  apmācību  grupu  ieteikumi
tiks realizēti

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS
AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS

KRITĒRIJOS 

4.1. MĀCĪBU SATURS- IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Izglītības iestādes dibinātājs ir kompetenta institūcija darba aizsardzībā SIA Guna BSK
ar  ilggadēju  pieredzi.  Lielu  daļu  izglītojamo  sastāda  izglītības  iestādes  dibinātāja  klientu
darbinieki, kuriem nepieciešams paaugstināt kompetences un praktiskās iemaņas. Izglītības
programmu  apgūšana  notiek  darba  dienās  pa  dienu  un  vakarā,  izņēmuma  gadījumos,
saskaņojot ar izglītojamajiem, mācību process notiek brīvdienās, ne ilgāk kā 8 stundas dienā.

Dotajā  brīdī  Profesionālās  tālākizglītības  un  pilnveides  izglītības  iestādē  ‘’Drošam
darbam’’ tiek īstenotas 5 profesionālās pilnveides izglītības programmas:

1. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundas.

2. Pamatlīmeņa  zināšanu  programma  par  objekta  ugunsdrošību  atbildīgajiem
darbiniekiem 160 stundas.

3. Apsardzes darbs 160 stundas.

4. Elektrokāra vadīšana 160 stundas.

5. Autokrāvēja vadīšana 160 stundas. 

Izglītības iestāde iesniegusi akreditācijai sekojošas licencētās izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums Kods Licences Nr.

1.  Darba  aizsardzības  pamatlīmeņa  zināšanu
izglītības programma 20P 862 00 1 P-10938

2. Rokas lokmetinātājs (MMA) (480 stundas) 20T 521 01 1 P-11660

3.  Lokmetinātājs  metināšanā  ar  mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (480 stundas) 

20T 521 01 1 P-11661
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Mācību procesu īstenojot Darba aizsardzībā, atbilstoši licencētām izglītības programmām
vēlas atkārtoti pie akreditēt šādas licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas:
1.  Specializēto  zināšanu  apguve  darba  aizsardzības  jomā “Slimnīcu  darbība  un  sociālā
aprūpe ar izmitināšanu” (40 stundas). Licence Nr. P-11730 no 2015.gada 7.maija.
2. Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Transports un uzglabāšana” (40
stundas). Licence Nr. P-11729 no 2015.gada 7.maija.
3. Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Elektroenerģija, gāzes apgāde,
siltumapgāde,  gaisa  kondicionēšana,  ūdens  apgāde,  notekūdeņu  savākšana,  atkritumu
apsaimniekošana” (40 stundas). Licence Nr. P-11728 no 2015.gada 7.maija.
4. Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Metālapstrāde, elektrisko iekārtu,
automobiļu,  dzelzceļa  lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana,  kuģu un laivu būve” (40
stundas). Licence Nr. P-11727 no 2015.gada 7.maija.
5.  Specializēto  zināšanu  apguve  darba  aizsardzības  jomā  “Ķīmisko  vielu,  gumijas,
plastmasas, un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana” (40 stundas). Licence Nr. P-
11726 no 2015.gada 7.maija.
6. Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Kokapstrāde, mēbeļu ražošana,
papīra un papīra izstrādājumu ražošana” (40 stundas). Licence Nr. P-11725 no 2015.gada
7.maija.
7.  Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Tekstilizstrādājumu un apģērbu
ražošana, mazgāšana un tīrīšana” (40 stundas). Licence Nr. P-11724 no 2015.gada 7.maija.
8.  Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Pārtikas produktu, dzērienu un
tabakas izstrādājumu ražošana” (40 stundas). Licence Nr. P-11723 no 2015.gada 7.maija.
9. Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība
un karjeru izstrāde” (40 stundas). Licence Nr. P-11722 no 2015.gada 7.maija.
10.  Specializēto  zināšanu  apguve  darba  aizsardzības  jomā  “Lauksaimniecība,
mežsaimniecība  un  zivsaimniecībā”  (40  stundas).  Licence  Nr.  P-11721  no  2015.gada
7.maija.

Profesionālās  izglītības  programmas  izstrādātas  un  aktualizētas  atbilstoši  valstī
noteiktajiem  profesiju  standartiem  un  prasībām  profesionālajām  kompetencēm.  Izglītības
programmu saturs tiek aktualizēts atbilstoši likumdošanas izmaiņām un darba tirgus prasībām.

 Nodarbības tiek plānotas un mācību laiks tiek noteikts atbilstoši iestādes nolikuma
prasībām. 

Mācību  priekšmetu  nodarbību  saraksti  pirms  mācību  uzsākšanas  tiek  izstrādāti  un
apstiprināti  atbilstoši  licencētām  izglītības  programmām.  Stundu  saraksti  tiek  veidoti
pārskatāmi,  pilnam  mācību  periodam.  Izglītības  programmas  īstenošanā  ievēro  mācību
priekšmetu, t.sk.teorētisko un praktisko mācību, tematiskā satura pēctecību. Nodarbību sarakti
ir  izglītības  iestādes  direktora  apstiprināti,  ja  nepieciešams,  tad  tiek  veiktas  korekcijas
nodarbību sarakstā,  iepriekš brīdinot izglītojamos un pedagogus.  Stundu saraksts izglītības
iestādē atrodas izglītojamajiem un pedagogiem pieejamā vietā. Par izmaiņām pedagogi un
izglītojamie  ir  savlaicīgi  informēti.  Katrs  pedagogs  ir  izstrādājis  mācību  vielas  sadales
tematisko plānu visam periodam, mācību plānojums ir izstrādāts, ievērojot mācību priekšmetu
pēctecību un mācību priekšmetu savstarpējo mijiedarbību, kuros tiek atspoguļots mācību tēmu
sadalījums.  Nodarbību  sarakstos  tiek  atspoguļots  mācību  procesu  plānojumus,  kurā  tiek
norādīts mācība plāna sadalījums pa dienām un laikiem.  Izglītības iestādes vadība seko līdzi
izglītības procesu norisei, lai tiktu ievērotas normatīvo dokumentu prasības.

 Mācību tēmu sadalījumi priekšmetu programmās ir pieejami mācību centra vadībai. Ja
tematiskajam  plānam  ir  novirzes  no  mācību  programmas,  pasniedzēji  iesniedz  veiktās
korekcijas izglītības iestādes direktorei.

Izglītības  iestāde  nodrošina  ar  izglītības  programmas  īstenošanai  nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem.
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Pedagogi  aktualizē  mācību  priekšmetu  programmās  norādīto  izmantojamo  avotu
sarakstus.

Pašnovērtējums: labi

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

 Izglītības iestādes direktore seko līdzi izglītības procesu norisei, lai tiktu ievērotas normatīvo
dokumentu prasības.

Izglītības iestādē regulāri analizē mācību procesu. Izstrādātas aptaujas anketas izglītojamiem,
kuras  tiek  aizpildītas  apmācības  noslēdzot.  Visas  anketas  tiek  apkopotas  un  veikta  darba
analīze.

2017.gadā  profesionālās  pilnveides  un tālākizglītības  programmām pedagogiem ir  ieviesta
veidlapa sava darba pašvērtējumam. 

Mācību  nodarbību  uzskaites  žurnāli  tiek  aizpildīti  atbilstoši  metodiskajiem norādījumiem
žurnāla  aizpildīšanai  (skat.grupas  žurnālā),  mācību  plānam,  stundu  sarakstam  un
tematiskajam  mācību  priekšmetu  plānojumam.  Pedagogi  ikdienas  darbā  aizpilda  grupu
mācību nodarbību uzskaites žurnālu. Žurnālu aizpildīšanu uzrauga iestādes direktore.

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši prasībām, izglītojamie tiek reģistrēti
izglītojamo registrācijas un uzskaites grāmatā.

Regulāri tiek analizēts gan mācību process, gan pedagogu darba kvalitāte.

Mācību saturs atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un reālai darba videi. Pedagogu
stāstījums, skaidrojumi un uzdotie darbi ir saprotami un atbilstoši izglītojamo sagatavotības
līmenim,  pietuvināti  reālai  darba  videi,  ievērojot  darba  vides  specifiku.  Pedagogs rosina
apmācāmos  iesaistīties  diskusijās,  dalīties  ar  savu  pieredzi,  analizēt,  patstāvīgi  risināt
mācību procesā radušās problēmas. Pedagogi konsultē apmācāmos grupu vai individuālo
darbu laikā. 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību un tehniskos līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās
iekārtas, uzskates un izdales materiālus.

Mācību  praksi  organizē  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām (sagatavoti  mācību  prakses
dokumenti,  iecelts  prakses  vadītājs,  atbilstoši  mācību  prakses  līgumi).  Izglītojamie  ir
iepazīstināti ar mācību prakses dokumentu noformēšanas prasībām.

Mācību procesā izmanto pedagogu izstrādātos mācību materiālus, izglītojamiem ir iespēja
iegūt nepieciešamo mācību materiālu kopijas.

Notiek mācību satura integrācija praktisko mācību īstenošanā.

Ir nodrošinātas mācību prakses, praktisko nodarbību iespējas. Noslēgti sadarbības līgumi
par mācību prakses un praktisko nodarbību organizēšanu.

Pedagogu  izmantotās  mācību  metodes  ir  daudzveidīgas  un  atbilst  mācību  priekšmeta
specifikai  un mācību satura prasībām.  Mācību procesā tiek  izmantotas  dažādas  mācību
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metodes:  verbālās,  uzskatāmības,  pētnieciskās,  praktiskās.  Teorētiskām  un  praktiskām
mācībām  izmanto  internetā  pieejamo  informāciju,  prezentācijas  un  uzskates  līdzekļus,
izdales  materiālus;  praktisko  mācību  īstenošana  ir  maksimāli  tuvināta  reālās  prakses
situācijai. 
Pedagogi mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību procesa
saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.

Izglītības iestāde savu profesionālās izglītības programmu apmācīšanai nomā telpas, tajās
pastāv noteikta kārtība interneta resursu un datortehnikas izmantošanai izglītības procesā.
Izglītojamie  ir  iepazīstināti  ar  darba organizāciju,  kārtību un noteikumiem. Izglītojamie
zina,  ka viņu darbs tiek pozitīvi  vērtēts un jebkurā gadījumā viņi saņems nepieciešamo
palīdzību no personāla. 

Pašnovērtējums: labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Izglītības iestāde informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, rosina
mācību  procesā  izmantot  izglītojamo  rīcībā  esošos  resursus  (informācijas  tehnoloģijas,
uzskates līdzekļus, izdales materiālus).

Lielākā  daļa  izglītojamo  izmanto  izglītības  iestādes  piedāvātos  resursus  mācību  mērķu
sasniegšanai. Izglītības iestādē izglītojamiem pieejama mācību literatūra.

Izglītojamie  apmeklē  mācību  nodarbības,  notiek  apmeklējumu  uzskaite,  grupas  mācību
nodarbību uzskaites žurnālā.

Visiem izglītojamajiem ir iespējas parādīt savas zināšanas un darbu citiem izglītojamiem,
savstarpēji daloties pieredzē, piedalīties grupu darbā. 

Izglītojamie  ir  motivēti  mācībām,  jo  līdz  ar  papildus  prasmju  apguvi,  apzinās  savas
konkurētspējas pieaugumu.

Pašnovērtējums: pietiekami

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, vērtējumus atspoguļo izglītības
iestādes dokumentos, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītojamos regulāri iepazīstina
ar vērtējumiem.

Mācīšanas un mācīšanās procesā jebkurā laikā tiek nodrošināta atgriezeniskā saite; dažādos
veidos tiek nodrošināta izglītojamo sadarbība savā starpā un ar pasniedzēju; tiek pielietotas
dažādas apmācību metodes; apmācību metodes tiek balstītas uz sadarbības veicināšanu, un
informācijas sniegšanu.

Valsts  noteiktā  vērtēšanas  sistēma  ir  pareizi  izprasta,  korekti  pielietota  vai  atbilstoši
piemērota. Vērtēšana ir sistemātiska, vienkārša un saprotama. Uzsākot darbu, izglītojamie
zina  vērtēšanas  kārtību,  kritērijus  katrā  apmācību  priekšmetā.  Programmas  apguves
vērtēšanā  tiek  izmantoti  dažādi  pārbaudes  veidi  (mutiska  atbilde,  ieskaite).  Pārbaudes
darbos izglītojamajiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās
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spējas, apgūto zināšanu lietošanas prasme.

Pirms pārbaudes darba izglītojamie tiek iepazīstināti ar izvirzītajām prasībām. Izglītojamo
vērtēšana, izglītības programmu apgūstot, ir 10 ballu sistēmā, uz kā pamata tiek saņemta
apliecība par profesionālās izglītības programmas apgūšanu. Atsevišķi mācību priekšmeti
tiek vērtēti ieskaišu formā.

Izveidota vērtēšanas sistēma atbilstoši izglītības programmas specifikai un mācību plānam.
Secinājumi un izvirzītie uzdevumi izmantoti mācību procesa pilnveidei.

Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Izveidota
vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. 

Pašnovērtējums: labi

4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

Visi  izglītojamie,  kuri  apguvuši  izglītības  iestādē  īstenotās  profesionālās  pilnveides
programmas,  saņem  vērtējumus  mācību  priekšmetos,  kā  arī  apliecības  par  profesionālās
pilnveides programmas apguvi katra izvēlētajā apmācību programmā. Izglītojamie regulāri
apmeklē ieplānotās nodarbības, aktīvi piedalās tajās ar saviem jautājumiem un komentāriem.
Izglītojamie  atsaucīgi  izmanto  iespēju  iegūt  papildus  informāciju  par  interesējošiem
jautājumiem.
1. attēls Vidējais vērtējums noslēguma pārbaudījumā izglītības programmā ‘’Darba aizsardzības pamatlīmeņa
zināšanu izglītības programma’’ 60 stundas

     Izglītojamie izglītības programmā ,,Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības
programma’’ 60 stundas gūst labus panākumus aizstāvot gala darbus. 2016.gadā apmācību
guvušajām izglītojamo grupām vidējais vērtējums noslēguma pārbaudījumā ir augstāks par 9
ballēm. (skat. 1.attēlu).
  Visās  profesionālās  pilnveides  programmās  izglītojamie  gūst  labus  panākumus  gan
pārbaudes darbos, gan praktiskajos darbos.
   Veidojot atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem, izglītojamie nāk papildus apgūt sev citus
interesējošās mācību programmas, jo ir apmierināti ar pasniegšanas veidu un kvalitāti.  

Pašnovērtējums: labi
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 4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības  iestādes  personāls  problēmu  risināšanā  darbojas  saskaņoti.  Nepieciešamības
gadījumā  tiek  piesaistīti  papildus  resursi  (sociālais  dienests,  psihologa  konsultācijas,
pašvaldības sabiedriskās kārtības darbinieki). 

Pašnovērtējums: pietiekami

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota drošības prasībām
atbilstoša informācija (norādes, drošības noteikumi u.tml.). 

Īrēto telpu īpašnieki regulāri kontrolē sanitāro stāvokli mācību telpās.

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem
un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ir medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņa. Ir noteikta kārtība kā rīkoties traumu un
pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītības iestādes darbinieki, ja ir nepieciešamība, sniedz
izglītojamajiem  nepieciešamo  pirmo  palīdzību,  nodrošina  neatliekamās  medicīniskās
palīdzības  izsaukšanu  un  ziņo  izglītojamo  piederīgajiem  par  traumām  vai  pēkšņām
saslimšanām. 

Pašnovērtējums: labi

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā (nevērtē)

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībai (nevērtē)

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Izglītības  programmas apguvi  īsteno,  diferencējot  mācību metodes  atbilstoši  izglītojamo
iepriekšējai sagatavotībai un mērķauditorijas interesēm.
Lai  pilnveidotu  mācību  procesu  un  palielinātu  apmācāmā  ieguldījumu,  tiek  izmantotas
dažādas mācību metodes: 

 verbālās  –  stāstījums,  lekcijas,  diskusijas,  pārrunas  un  pieredzes  apmaiņa,
skaidrojumi;

 uzskatāmības  –  ilustrācijas,  prezentācijas,  praktiskie  uzskates  līdzekļi,  praktiski
paraugdemonstrējumi;

 pētnieciskās – apmācāmajam tiek izvirzīts patstāvīgi veicams uzdevums, piedāvāti
risinājumi un rezultāts;

 praktiskās –praktiskās mācības reālā darba vietā, darba uzdevumi.

Izglītības  programmas  apguvē  ir  nodrošināta  palīdzības  vai  konsultāciju  pieejamība.
Izglītības  iestādē  tiek  apzinātas  to  izglītojamo  vajadzības,  kuriem  ir  grūtības  mācībās,
nepietiekami vērtējumi.  Šiem izglītojamiem ir  iespēja saņemt konsultācijas,  lai  uzlabotu
mācību  sasniegumus  vai  apgūtu  to  apmācību  saturu,  kas  iekavēts  apmācību  attaisnotu
stundu kavējumu dēļ.

Pašnovērtējums: labi
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4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības iestāde apmāca profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas kuras ir
tehniskas  programmas,  kur  apmācāmajiem  nepieciešama  veselības  stāvokļa  atbilstība
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ņemot vērā izglītības iestādes programmu, tajā
nevar  būt  apmācāmo  ar  īpašām  vajadzībām  kustību  traucējumos  un  psihosomatiskām
problēmām. Varētu būt apmācāmie ar dzirdes problēmām, kuri ikdienā lieto dzirdes aparātu.

Pašnovērtējums: pietiekami

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (nevērtē)
 

4.5. IESTĀDES VIDE
4.5.1. Mikroklimats

Izglītības iestādei sāk veidoties savs mikroklimats, ir iesākts veidot kopīgas tradīcijas un
pasākumus, kas veicina izglītības iestādes tēla veidošanu.

Vadības,  personāla  un  izglītojamo  attiecībās  valda  labvēlība,  savstarpēja  cieņa  un
uzticēšanās.

Izglītības  iestādes  iekšējās  kārtības  noteikumi  ir  izstrādāti  pamatojoties  uz  izglītojamo
darbību izglītības iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem. Uzsākot mācību
procesu izglītojamie un personāls ar noteikumiem tiek iepazīstināti.

Pašnovērtējums: labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Izglītības  iestādē  darbs  tiek  organizēts  tā,  lai  izglītojamie,  pedagogi  un  darbinieki  izjūt
piederības  apziņu  šai  izglītības  iestādei.  Izglītības  iestāde  īsteno  pozitīvu  izglītības  tēla
veidošanu sabiedrībā caur dažādiem masu medijiem.
Izglītības  iestādei  ir  savs  logo,  mājas  lapa  www.drosamdarbam.lv.  Ir  izveidoti  profili
dažādos  sociālajos  tīklos:  https://  www.  facebook.com,  http://  www.draugiem  .  lv,
https://www.twitter.com.
Sanitārhigiēniskie  apstākļi  (apgaismojums,  temperatūra,  uzkopšana  u.tml.)  izglītības
iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Telpu sakopšanu nodrošina īrēto telpu
saimnieki.  Ir  kontroles  institūciju  veikto  pārbaužu aktu  reģistrs,  pārbaužu  dokumenti  ir
pieejami.

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta
labā kārtībā.

Izglītības iestādes īrētās telpas ēkā piebraucamie ceļi ir labā stāvoklī. Pie ēkas ir stāvvieta,
kurā darbinieki un izglītojamie var novietot savas automašīnas. Netālu no izglītības iestādes
ir sabiedriskā autobusa pietura.

Izglītības  iestāde  nodrošina  cieņpilnu  attieksmi  pret  valsts  simboliem  un  to  lietošanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Izglītības iestādes īrētās telpas ēkā redzamā vietā ir novietots valsts karogs, lielais valsts
ģerbonis un valsts himnas teksts. Pašnovērtējums: pietiekami
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4.6.  IESTĀDES RESURSI

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Izglītības  iestādē  ir  izglītības  programmu  īstenošanai  nepieciešamās  telpas.  Telpu
iekārtojums  un  platība  ir  atbilstoša  izglītības  iestādes  īstenojamo  izglītības  programmu
specifikai  un  izglītojamo skaitam.  Lai  realizētu  praktiskās  nodarbības  ar  uzņēmumiem,
pašvaldību ir noslēgti līgumi.

Telpu  nomas  līgumu  termiņi  atbilst  izglītības  programmas  īstenošanas  periodam.  Ir
atbilstoši  sadarbības  līgumi  ārpus  izglītības  iestādes  organizējamo  praktisko  darbu,
praktisko mācību īstenošanai.

Ir  pieejamas  izglītības  iestādes  specifikai  un  izglītības  programmas  apguvei  atbilstošas
mācību  grāmatas  un  mācību  līdzekļi. Mācību  grāmatu  un  mācību  līdzekļu  izvēle  ir
pamatota, regulāri notiek fonda pārskatīšana.

Izglītības programmas apguvē pielieto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās
tehnoloģijas (IT iekārtas). Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības
laikos.

Ir  noteikta  kārtība  telpu  (kabinetu,  datorklases  u.c.)  un  materiāltehnisko  līdzekļu
izmantošanai, to ievēro.

Izglītības iestādei ir pietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums, lai veiksmīgi realizētu
izstrādātās  izglītības  programmas.  Inventārs,  uzskates  materiāli  atbilstoši  programmas
nepieciešamībai un darba tirgus prasībām. Klases mēbeles ir pietiekamā un labā stāvoklī.
iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Sanitārie mezgli ir pieejami
un pietiekamā daudzumā.
Izglītības iestādes izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus gan izdrukas veidā,
gan elektroniski. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir mērķtiecīga, pamatota un
veido  vienotu  sistēmu  visā  izglītības  iestādē,  atbilstoši  izglītības  iestādes  īstenojamo
izglītības programmu mērķiem, izglītības programmu prasībām. Regulāri notiek metodisko
materiālu un mācību līdzekļu aktualizēšana.

Pašnovērtējums: pietiekami

4.6.2. Personālresursi

Izglītības iestādes darbu vada darbinieki ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. Darbinieku
kvalifikācija  atbilst  amatu  apraksta  funkciju  izpildei  un  izglītības  iestādes  darbības
nodrošināšanai. Izglītības iestādes direktoram ir augstākās izglītības: Profesionālā augstākā
izglītība  –  darba  aizsardzības  vecākā  speciālista  kvalifikācijā  un  bakalaura  grāds
pedagoģijā.
Izglītības iestādē ir kvalificēti pedagogi izglītības programmu īstenošanai. Nepieciešamības
gadījumā tiek noslēgti darba līgumi ar pieaicinātiem vieslektoriem.

Izglītības iestādes personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Izglītības iestādē veicina un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi.  Pedagogi piedalās
dažādās  ar  pedagoģisko  un  profesionālo  darbību  saistītās  aktivitātēs.  Iegūto  pieredzi
pedagogi izmanto ieviešot jauninājumus mācību priekšmetos u.c.
Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas normas.

Pašnovērtējums: labi
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4.7.  IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA

4.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības  iestādes  pašnovērtēšanas  sistēma ir  skaidri  strukturēta.  Pašnovērtēšana  aptver
visas  izglītības  iestādes  darba  jomas  un  aspektus.  Lai  uzlabotu  mācību  procesu
izglītojamajiem, izglītības studiju programmas apguvē, tiek ņemti vērā arī pašu izglītojamo
vērtējumi  par  programmu  apguves  rezultātiem,  secinājumiem  un  priekšlikumiem.  Lai
noskaidrotu  izglītojamo  viedokli  par  izglītības  studiju  programmu  efektivitāti  un
izglītojamo apmierinātību ar nodarbībām, tiek veikta anonīma anketēšana izglītojamo vidū.
Anketa  sastāv  no  vairākiem  jautājumiem,  kur  ir  gan  izvēles  jautājumi,  gan  atvērtie
jautājumi,  kur  izglītojamie  var  izteikt  savu  viedokli.  Pēc  anketu  aizpildīšanas  tās  tiek
apkopotas. 

Personāls iesaistās pašnovērtēšanas procesā.

Pašnovērtēšanā atspoguļojas izglītības iestādes darba stiprās puses.

Izglītības iestādes dokumentācija ir sakārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ir sagatavots izglītības iestādes darba plāns kārtējam mācību gadam.

Ir  sagatavots  izglītības  iestādes  attīstības  plānošanas  dokuments  (piemēram,  attīstības
plāns). Attīstības plānošana ir loģiski strukturēta un pārskatāma.

Notiek materiāltehnisko resursu atjaunošanas plānošana.

Regulāra informācija par izglītības iestādes darbību, aktualitātēm ir  atrodama dibinātāja
mājas  lapā  www.drosamdarbam.lv,  https://  www.  facebook.com,  http://  www.draugiem  .  lv,
https://www.twitter.com.

Pašnovērtējums: labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izglītības  iestādē  ir  visa  izglītības  procesa  organizēšanai  nepieciešamā  obligātā
dokumentācija. Ir personāla amatu apraksti.

Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un
ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra.

Izglītības  iestādes  vadītājs  plāno,  organizē  un  vada  izglītības  iestādes  darbu,  deleģē
pienākumus personālam. Pienākumu sadale nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpildi
atbilstoši amatu aprakstiem, personāla pienākumi nedublējas, pienākumu sadale nodrošina
efektīvu informācijas apriti, darbu izpildi un kontroli.

Izglītības iestādes vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.

Izglītības iestādes direktore sniedz metodisku palīdzību un uzņem apmācāmos. Izglītības
iestādes vadība dara visu nepieciešamo, rūpējoties par iestādes tēlu vietējā sabiedrībā.

Pašnovērtējums:labi
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestādei ir regulāra un iestādes darbību veicinoša sadarbība ar dibinātāju.

Izglītības  iestāde  mērķtiecīgi  organizē  sadarbību  ar  valsts  un  pašvaldību  institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem.

Praktiski  visi  darba  devēji  allaž  uzsver  pieredzi  kā  svarīgāko  darba  ņēmēja  parametru,
norādot, ka studentiem un absolventiem tās parasti trūkst, ko varētu vismaz daļēji labot ar
praksi.  Pārskata periodā specifisku interviju vai aptauju nav bijis. Taču ir notikušas daudzas
individuālas  pārrunas  ar  dažādu  nozares  vadītājiem,  kurās  uzklausītas  viņu  vēlmes.
Turpmāk  arī  ir  paredzēts  regulāri  aicināt  un  tikties  ar  darba  devēju  pārstāvjiem,  lai
uzklausīti viņu vēlmes un varētu sadarboties. 

Izglītības  iestāde  arī  veic  sadarbību  ar  dažādām reklāmas  un  tipogrāfijas  iestādēm,  lai
popularizētu un informētu plašu cilvēku loku par iespējām apgūt profesionālās pilnveides
programmas.

Pašnovērtējums: labi
 5. CITI SASNIEGUMI

Sakarā  ar  to,  ka  iestādes  dibinātājs  SIA Guna  BSK ir  kompetenta  institūcija  darba
aizsardzībā,  kura jau desmit gadus strādā ar dažādiem uzņēmumiem. Pēdējo gadu laikā ir
vērojama attīstība, palielinājis klientu skaits, palielinājis darbinieku skaits. Izglītības iestādē
svarīgākais  ir  apmācīt  kvalificētus,  zinošus  speciālistus,  kuri  prasmīgi  strādā  savos
uzņēmumos. Dažādās ar drošību, darba aizsardzību un ugunsdrošību saistītās jomās, kā arī
strādājot ar elektrokāra un autokrāvēja tehniku.

Izglītības  iestāde  nemitīgi  strādā  pie  sniegto  izglītības  programmu  kvalitātes
uzlabošanas, sniedzot izglītojamiem iespēju kvalitatīvi apgūt izglītības programmas, lai būtu
spējīgi konkurēt darba tirgū.

Notiek  sadarbība  ar  nozares  speciālistiem,  lai  izvērtētu  mācību  programmas  saturu,
pedagoģiskā  procesa  organizāciju,  izmantotās  pedagoģiskās  metodes,  lai  uzlabotu  mācību
kvalitāti.

Tiek paplašināta un uzlabota un aktualizēta izglītības iestādes mājas lapa.
Administratīvo darbinieku pozitīvā attieksme, pedagogu profesionalitāte un pārdomātais

mācību process rada pozitīvu priekšstatu par mācību iestādi. Izglītojamiem rodas vēlēšanās
turpināt tālākizglītošanos izglītības iestādē citā mācību programmā, kā arī izglītojamie iesaka
saviem draugiem, paziņām un kolēģiem tieši mūsu izglītības iestādi.

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ,,Drošam darbam” turpmākai 
attīstībai izvirza šādus mērķus:
• palielināt piedāvāto licencēto un akreditēto programmu skaitu;
• strādāt pie jaunu telpu iekārtošanas;
• kļūt  Bauskā  par  lielāko  izglītības  iestādi,  kas  sniedz  apmācības  darba  aizsardzības

jautājumos;
• pilnveidot kursu klāstu, vadoties pēc tautsaimniecība pieprasījuma;
• iesaistīties NVA piedāvātajos  izsludinājumos;
• intensīva un aktīva reklāmas politika mācību programmu nodrošināšanā. 
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Izglītības iestādes galvenie attīstības virzieni:

1. Panākt kvalitatīvu profesionālās izglītības pilnveides programmu zināšanu un prasmju 

apguvi apmācību priekšmetos, modernizējot apmācību saturu, mācību metodes;

2. Paplašināt piedāvāto izglītības programmu klāstu; 

3. Sekmēt profesionālās izglītības pilnveides programmu ieguvušo izglītojamo skaitu; 

4. Modernizēt un papildināt izglītības iestādes nodrošinājumu, kvalitatīvai apmācību 

priekšmetu apguvei

Iestādes vadītājs Guna Gausiņa - Šļahota
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Z.v

  SASKAŅOTS

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Guna BSK” valdes locekle

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Guna Gausiņa - Šļahota

(vārds, uzvārds) (paraksts)

 2017.gada __. martā

(datums)
Z.v.
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