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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Skolas dibinātājs: Latvijas Republikas Ministru kabinets 

Skolas nosaukums: Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Skolas reģistrācijas numurs: Reģ. Nr 1047003153 

Skolas adrese: Pasta ielā 1, Jēkabpils, LV 5201 

Skolas direktors: Rita Pole 

Izglītības iestāde izveidota 2016.gada 1.novembrī, apvienojot Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžu, kas dibināta 1927.gada oktobrī, un Barkavas Profesionālo vidusskolu, kas dibināta 

1981.gada maijā. Izglītības iestāde ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās pakļautības iestāde, 

kurā ir profesionālās vidējās izglītības nodaļa (turpmāk - Nodaļa) un Barkavas struktūrvienība 

(turpmāk – Struktūrvienība). 

Izglītojamo skaits izglītības iestādes profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības 

programmās uz  2017.gada 1.oktobri (statistikas pārskats PROF 2) – 858, t.sk. studiju daļa – 184 

studenti, Jēkabpils nodaļā – 319, Barkavas struktūrvienībā – 224. Barkavas struktūrvienībā 

profesionālo kvalifikāciju iegūst arī ESF līdzfinansētā projekta: „Jauniešu garantijas”-  138 

izglītojamie. 

2017./2018. mācību gadā izglītības iestādē tiek īstenotas šādas licencētas un  akreditētas 

profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas (skat. 1.tabulu). 

 

1.tabula 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā īstenotās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības 

programmas 2017./2018. mācību gadā 

Izglītības programma Profesionālā kvalifikācija Kods 

Grāmatvedība Grāmatvedis 33344021 

Komerczinības Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 33341021 

Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis 33481011 

Programmēšana Programmēšanas tehniķis 33481031 

Multimediju dizains Multimediju dizaina speciālists 33214121 

Viesnīcu pakalpojumi 

(Barkava) 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 33811031 
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Būvdarbi (Barkava) Apdares darbu tehniķis 33582011 

Lauksaimniecība (Barkava) Lauku īpašuma apsaimniekotājs 35b621001 

Lauksaimniecība (Barkava) Lauku īpašuma apsaimniekotājs 33621001 

Būvdarbi (Barkava) Apmetējs 32b582011 

Izglītības iestādes mācību kabinetu aprīkojums ir atbilstošs, lai īstenotu izglītības 

programmas saskaņā ar profesionālās izglītības un profesiju standartu prasībām. Telpas atbilst 

Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 ,, Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumu 

nosaukums MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā) prasībām. 

Izglītības iestādei ir dienesta viesnīca, kas sekmē izglītības iestādes pieejamību 

izglītojamajiem no lauku reģioniem, kā arī no attālām dzīves vietām.  

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības (turpmāk – Struktūrvienība) 

darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

saistoši normatīvie dokumenti, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Struktūrvienības nolikumi. 

Struktūrvienības faktiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads, LV-4834 

Struktūrvienība īsteno 3. un 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas, 

tālākizglītības programmas. Struktūrvienībā ir 3 licencētas profesionālās vidējās izglītības 

programmas ar apmācības laiku 4 gadi, 3 licencētas profesionālās vidējās izglītības programmas ar 

apmācības laiku 1,5 gadi, 1 licencēta arodizglītības programma ar apmācības laiku 3 gadi, 2 

licencētas arodizglītības programmas ar apmācības laiku 1 gads. 

Struktūrvienības kopējā teritorija aizņem 56,1 ha, no tiem: 

4,1 ha – zeme zem ēkām, ceļiem un apbūvei pieguļošā teritorija; 

3,0 ha – inženierbūve - asfaltēts laukums; 

49,0 ha – lauksaimnieciski izmantojamā zeme. 

Uz 2018.gada 8.janvāri Barkavas struktūrvienībā mācās 285 izglītojamie, no tiem 108 mācās 

izglītības programmā “ Lauksaimniecība” (skat. 2.tabulu). 

  

https://likumi.lv/ta/id/275960-grozijumi-ministru-kabineta-2002-gada-27-decembra-noteikumos-nr-610-higienas-prasibas-visparejas-pamatizglitibas-visparejas-vid...
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2.tabula 

Izglītojamo skaits Barkavas struktūrvienībā uz 08.01.2018. 

 

Nr.p.k. Izglītības programma Mācību 

ilgums 

Kurss, 

grupa 

Izglītojamo  

skaits 

1. Viesnīcu pakalpojumi 4 gadi 1,V1 21 

2. Viesnīcu pakalpojumi 4 gadi 2, V2 25 

3. Viesnīcu pakalpojumi 4 gadi 3,V3 13 

4. Viesnīcu pakalpojumi 4 gadi 4, V4 17 

5. Lauksaimniecība 4 gadi 2,L2 6 

6. Lauksaimniecība 4 gadi 3, L3 13 

7. Lauksaimniecība 4 gadi 4, L4 31 

8. Būvdarbi 4 gadi 1, B1 17 

9. Būvdarbi 4 gadi 2, B2 9 

10. Būvdarbi 4 gadi 4, B4 14 

11.  Būvdarbi 3 gadi 3, Ak3 9 

12. Lauksaimniecība 1,5 gadi 1, LA1 35 

13. Lauksamniecība 1,5 gadi 1, LA1a 23 

14. Būvdarbi (ESF) 1,5 gadi 1,BV1 10 

15. Būvdarbi (ESF) 1,5 gadi 2,BV2 10 

16. Skaistumkopšanas 

pakalpojumi(ESF) 

1,5 gadi 1,SPA1 14 

17. Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi(ESF) 

1 gads 1,A1  11 

 

 
1.attēls Izglītojamo skaits valsts budžeta un Eiropas struktūrfondu finansētās grupās no 

2015. – 2018.gadam Barkavas struktūrvienībā 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

MISIJA: Nodrošināt tradīcijās balstītu, mūsdienīgu, uz zināšanām un kvalitāti orientētu 

sākotnējo profesionālo un 1.līmeņa augstāko izglītību, kas atbilstoša Eiropas  darba tirgus prasībām 

un valsts tautsaimniecības pieprasījumam. 

VĪZIJA: Vispusīga un konkurētspējīga izaugsme, kas nodrošina reģionā izglītības 

pēctecību, sadarbojoties ar uzņēmējiem, pašvaldību un izglītības iestādēm, iekļaujoties Eiropas 

Savienības darba tirgū un sniedz plašu iespēju apgūt I līmeņa profesionālo augstāko, profesionālo 

vidējo, tālākizglītību un mūžizglītību. 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI: 

1. Stiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un 

pozīcijas, piedāvājot jaunas studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai. 

2. Modernizēt STEM izglītības programmas un nodrošināt resursu koplietošanu. 

3. Paplašināt profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu un kvalificēties Profesionālās 

Kompetences centra statusam. 

PAMATMĒRĶIS: 

Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai 

valsts izaugsmei. Izglītība visa mūža garumā. Izglītība kā organiska mūsu ikdienas sastāvdaļa – 

apzināta un mērķtiecīga izvēle.  

Izglītības iestādes darbības stratēģiskie virzieni 

 Koledža – mūsdienīga, uz darba tirgu orientēta profesionālās augstākās izglītības Institūcija, 

atpazīstama reģionāli un starptautiski; 

Kvalitatīva vadības sistēma; 

Studējošais un izglītojamais kā prioritāte darba tirgus atjaunināšanā; 

Kompetents personāls, kurš profesionāli nodrošina izglītības programmu īstenošanu; 

Stabila, moderna mācību materiālā bāze; 

Sadarbība – profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

Prioritātes 

✓ Sadarbojoties ar NEP un pašvaldībām izstrādāt jaunas un aktualizēt jau esošās visu līmeņu 

izglītības/studiju programmas darba tirgus pieprasījuma un tautsaimniecības attīstības 

nodrošināšanai Viduslatvijas novados katru gadu; 

✓ Pilnveidot pedagogu un mācībspēku intelektuālo potenciālu, stimulēt personīgo izaugsmi 

un veicināt PII konkurētspēju; 

✓ Īstenot darba vidē balstītu izglītību; 

✓ Organizēt mūžizglītības iespējas interesentiem; 
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✓ Popularizēt profesionālo izglītību valstī; 

✓ Organizēt modulāro programmu īstenošanu. 

Izglītības iestādes galvenie mērķi un uzdevumi: 

✓ Pilnveidot sadarbību visos līmeņos; 

✓ Piedalīties NVA izsludinātajos iepirkumos par profesionālās tālākizglītības programmu 

īstenošanu bezdarbniekiem; 

✓ Pilnveidot pedagogu intelektuālo potenciālu un veikt pedagogu darba rezultātu pašanalīzi 

un pašnovērtējumu; 

✓ Paaugstināt metodisko komisiju lomu, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai; 

✓ Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem; 

✓ Iekļaujošās izglītības principa īstenošana un sociālās atstumtības riska mazināšana; 

✓ Uzlabot skolas vides un izglītības programmu nodrošinājumu; 

✓ Īstenot mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus;  

✓ Sadarboties ar ārvalstu uzņēmējiem un izglītības iestādēm, veicināt koledžas 

✓ internacionalizācijas darbību katru gadu; 

✓ Veicināt esošo un potenciālo izglītojamo motivāciju, lai uzņemtie izglītojamie 

priekšlaicīgi nepārtrauktu mācības un veidotos par savas skolas, novada un valsts patriotiem, kā arī 

kompetentiem speciālistiem savā profesijā; 

✓ Palielināt audzinātāja lomu izglītojamo grupas kolektīva saliedēšanā; 

✓ Iesaistīt darba devējus visos izglītības procesos, ne tikai vērtēšanā, bet arī plānošanā un 

izglītības programmu popularizēšanā; 

✓ Uzlabot infrastruktūru un modernizēt materiāli tehnisko bāzi; 

✓ Organizēt karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumus. 

Izglītības iestāde sekmīgi pilda iepriekšējos gados noteiktos mērķus un uzdevumus: 

✓ Piedalās profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursos un semināros; 

✓ Veic pedagogu darba rezultātu regulāru pašanalīzi un pašnovērtējumu; 

✓ Aktualizē un izstrādā jaunas izglītības programmas; 

✓ Piedalās profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursos un semināros; 

✓ Sadarbojas ar darba devējiem, LDDK un īsteno mācību prakses ārpus PII, plāno pāriet uz 

darba vidē balstītu izglītību(DVB) IP Lauksaimniecība; 

✓ Organizē un piedalās profesionālajos meistarības konkursos; 

✓ Sadarbojas ar ārvalstu skolām un uzņēmumiem starptautisko projektu ietvaros; 

✓ Meklē iespējas ieguldījumiem materiāltehniskās bāzes sakārtošanā un programmu 

aprīkojuma modernizācijā; 
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✓ Sadarbībā ar Jēkabpils kolēģiem uzsākta elektronisko mācību žurnāla Mykoob 

izmantošana; 

✓ Veic iestrādes kopējas mājaslapas www.jak.lv izveidei; 

✓ Sadarbībā ar VIAA īsteno un organizē aktivitātes karjeras izglītības jomā; 

✓ Plāno īstenot ārpus formālās izglītības novērtēšanu. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

Iepriekšējā izglītības programmas “Lauksaimniecība” akreditācija notika 2011.gadā. 

Izglītības programma tika akreditēta uz 6 gadiem. Ekspertu komisija savā atzinumā norādīja uz to, 

kas ir jāuzlabo, lai pilnveidotu skolas darbu. Visi ieteikumi ir izpildīti (skat. 3. tabulu). 

3.tabula 

Ieteikumi Paveiktais 

1. Nepieciešams iegādāties jaunāko 

mācību literatūru, regulāri sekojot 

izmaiņām normatīvajos aktos. 

2. Jāpilnveido mācību materiālu 

atbilstību spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Jāaktualizē izstrādātā kārtība 

‘Praktisko mācību (prakšu) norises 

kārtība ’ saskaņā ar MK 2012. gada 

20.novembra noteikumiem Nr. 785 

‘Mācību prakses organizācijas un 

izglītojamo apdrošināšanas kārtība’ 

4. Pedagogu kvalifikācijas pilnveide 

jāīsteno saskaņā ar izglītības iestādes 

izstrādāto ‘Pedagoģisko darbinieku 

tālākizglītības plānu’, regulāri 

izvērtējot profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides atbilstību spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem 

5. Bibliotēkas fondu papildināt ar 

jaunākajām mācību grāmatām un 

periodisko literatūru lauksaimniecības 

specialitātē. 

1. Regulāri tiek papildināta jaunākā mācību 

literatūra. 

2. Mācību materiāli tiek pilnveidoti regulāri 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

3. Ir izstrādāta “Praktisko mācību (prakšu) 

norises kārtība” saskaņā ar MK 

2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr. 

785  “Mācību prakses organizācijas un 

izglītojamo apdrošināšanas kārtība”. 

4. Tiek izstrādāts katram mācību gadam 

“Pedagoģisko darbinieku tālākizglītības 

plāns”, aktualizēta profesionālā pilnveide 

VIIS sistēmā.  

5. Regulāri tiek papildināti bibliotēkas 

krājumi ar jaunāko literatūru un izziņas 

materiāliem svešvalodās. Laika posmā no 

2015. – 2018.gada janvārim iegādāta 

mācību un metodiskā literatūra 1060.95 

EUR vērtībā. 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR 

KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Barkavas struktūrvienības darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas (skat. 

4.tabulu). 

4.tabula 

Barkavas struktūrvienībā īstenotās izglītības programmas 
Izglītības 

programma 
Piešķiramā 

kvalifikācija 
Kods Licence Akreditācias 

termiņš 
Izglītojamo 
Skaits 
2016.gada 
1.janvāri 

Izglītojamo 
Skaits 
2017.gada 
1.janvāri 

Izglītojamo 
Skaits 
2018.gada 
1.janvāri 

Nr. Datums 

Valsts budžeta programmas 
Būvdarbi Apdares 

darbu 
tehniķis 

33 582 011 P-15191 08.03.2017. 17.12.2020 64 38 41 

Viesnīcu 

pakalpojumi 
Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 031 P-14894 08.11.2016 27.12.2021. 66 69 84 

Lauksaimniecība Lauku  
īpašuma 

apsaimniekotājs 

33 621 001 P-14891 08.11.2016 20.12.2017. 43 51 50 

Lauksaimniecība Lauku  
īpašuma 

apsaimniekotājs 

35b621001 P-14892 08.11.2016 20.12.2017. - - 

 

58 

Būvdarbi Apmetējs 32b582011 P-14899 08.11.2016 17.12.2020. 8 10 9 
KOPĀ 181 168 242 

Jauniešu garantijas projekta programmas 

Būvdarbi Apdares 
darbu 
tehniķis 

35 b 582 

011 

P-14890 08.11.2016 17.12.2020. 16 40 20 

Lauksaimniecība Lauku  
īpašuma 

apsaimniekotājs 

35b 621 

00 1 

P-14892 08.11.2016 20.12.2017. 44 28 - 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Pavārs 32a811021 P-14893 08.11.2016 18.06.2020. 29 10 - 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 
SPA  
speciālists 

35b 81500 

1 

P-14895 08.11.2016 06.12.19. 23 28 14 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Lietvedis 35a346011 P-14886 08.11.2016 31.05.2021. 22 32 11 

KOPĀ      134 138 45 

Struktūrvienībā īstenoto izglītības programmu saturs atbilst attiecīgajiem profesiju 

standartiem vai profesionālās kvalifikācijas prasībām un to īstenošana notiek valsts valodā. 

Regulāri tiek pārskatīts IP saturs, tā atbilstība jaunākajām normatīvo aktu prasībām un 

tendencēm darba tirgū. 

Plānojot mācību procesu visām izglītības programmām tiek ņemta vērā mācību plānā 

paredzētā slodze. 
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Pedagogi strādā pēc pašu izstrādātām mācību programmām. Visi pedagogi pārzina mācību 

priekšmetu standartos izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību saturu, izglītojamo zināšanu un 

prasmju vērtēšanas formas un kārtību. Struktūrvienības metodiskās komisijas izvērtē to, kā 

profesiju standartu prasības ietekmē mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli. 

Izglītības programmas „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju „Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs” īstenošana Barkavas Profesionālajā vidusskolā tika uzsākta 2011.gada 

1.septembrī. 

5.tabula 

Izglītojamo un absolventu skaits IP „Lauksaimniecība” 

2015./2016.māc.g. 2016./2017.māc.g. 2017./2018.māc.g. 

Izglītojamo 

skaits 
Absolventi 

Izglītojamo 

skaits 
Absolventi 

Izglītojamo 

skaits 
Absolventi 

69 37 79 24 87 
27 (2017.g. 

oktobrī) 

Izglītības programmas „Lauksaimniecība” profesionālo priekšmetu apguvei tiek izmantotas 

5 mācību telpas – lauksaimnieku teorētisko mācību kabinets, CSN un kustības drošības kabinets, 

atslēdznieku darbu PM laboratorija, 2 lauksaimniecības tehnikas novietnes, mācību poligons 

(traktortehnikas vadīšanai). Praktisko mācību organizēšanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar LPKS 

“Barkavas Arodi” un LPKS “LatRaps”, ZS “Grāvīšu mājas”, ZS “Ceļmalas”, ZS “Eglīte”, ZS 

“Sābri”, ZS “Ezernieki”, SIA “Auto Flora”, SIA “Agrikula”, Madonas novada pašvaldība 

(mežsaimniecība). 

Praktiskās mācības notiek arī uz Struktūrvienības lauksaimnieciski izmantojamās zemes, 

kuras kopējā platība ir 46 ha, no tiem 2016./2017.māc.g. 36 ha ir graudaugi (vasaras kvieši, ziemas 

kvieši), 14,5 ha ir vasaras rapsis, 1 ha ir kartupeļi un 0, 5 ha ir ābeļdārzs. 

Izglītības programmu “Būvdarbi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, 

“Skaistumkopšanas pakalpojumi”, “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” īstenošanai tiek 

izmantotas 10 PM laboratorijas, 9 profesionālo mācību priekšmetu kabineti, 7 vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu kabineti u sporta zāle. 

Pašreizējais mācību līdzekļu un mācību tehnisko līdzekļu klāsts nodrošina izglītības 

Profesiju standartu un izglītības programmu apguvi.  

Ir uzsākts darbs pie modulārās programmas “Viesnīcu pakalpojumi” izstrādes.  

Tiek strādāts pie izglītības programmas “Lauksaimniecība” pilnveidošanas un 

aktualizēšanas, lai varētu nodrošināt ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 finanšu ietvaros 

darba vidē balstītu mācību īstenošanu jau 2018.gadā. 

Vērtējums: labi 
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4.2.  Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1.  Mācīšanas kvalitāte 

No 2017.gada 1.septembra Struktūrvienība lieto mācību sociālo tīklu “Mykoob”. 

Mācību kvalitātes nodrošināšanai Struktūrvienībā notiek darbs pie mācību stundu kvalitātes 

pilnveidošanas, mācību satura aktualizācijas, pedagogu un izglītojamo sadarbības pilnveides. 

Mācīšanas kvalitātes kritērijs ir pedagoga izglītība un pieredze, ko izglītības iestādē nosaka 

ārējie normatīvie akti un pedagoga darba pienākumu apraksts. 

Uzsākot mācību gadu vai sākot mācību priekšmeta apguvi pedagogi skaidri formulē 

prasības- mācību stundu skaitu, patstāvīgo un pārbaudes darbu skaitu, norisi un vērtēšanu. 

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas, atbilstošas mācību priekšmeta un praktisko 

mācību saturam, kā arī izglītojamo spējām. 

Struktūrvienības darba galvenais elements ir mācību stunda. Mācību stundu saraksts tiek 

sastādīts noteiktam mācību periodam, ņemot vērā izglītojamo mācību stundu slodzi nedēļā. Par 

izmaiņām mācību stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti. Ar mācību 

priekšmetu stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties informācijas stendā 

izglītības iestādē, mājas lapā www.jak.lv un mācību sociālajā tīklā “Mykoob”. 

Teorētiskās nodarbības notiek mācību priekšmetu kabinetos, bet praktiskās nodarbības – 

praktisko mācību laboratorijās. Ir izstrādāti izglītības iestādes mācību kabinetu un praktisko mācību 

laboratoriju izmantošanas noteikumi. 

Izglītojamajiem tiek piedāvātas alternatīvās mācību darba formas- mācību ekskursijas uz 

uzņēmumiem, priekšmetu nedēļas, konkursi, semināri ar praktiskiem paraugdemonstrējumiem. 

Mācību procesā tiek izmantoti mūsdienīgi mācību līdzekļi un tehniskie palīglīdzekļi, CD 

atskaņotāji, video DVD atskaņotāji, projektori, dokumentu kameras, datori, interaktīvās tāfeles. 

Struktūrvienībā ir trīs interaktīvās tāfeles, 5 dokumentu kameras, multimediju projektori, katrā 

mācību kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu, elektroniskais kases aparāts ar aprīkojumu 

(skeneris, karšu lasītājs), kopētājs, faksa aparāts, printeris.  

Izglītības programmas “Lauksaimniecība” īstenošanai ir nodrošināts minimālais tehniskais 

aprīkojums (traktori, t.sk. Volvo BM Valmet), l/s iekārtas un mehānismi (kultivatori, arkli, 

pļaujmašīna, kartupeļu stādāmie un rokamie agregāti, minerālmēslu izkliedētājs, AAL miglotāju 

sprauslu regulēšanas stends, riteņu savirzes slodzes regulēšanas iekārtas u.c. tehn.aprīkojums). 

Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta ar dažādiem instrumentiem (dažādi 

elektroinstrumenti, BAG-115-7  leņķu slīpmašīnas (elektriskās, ar akumulatoru), BACGG-18 

elektriskā solidola smērēšanas ierīce, eļļošanas-smērvielu pistole, elektriskais fēns BHAB 2300E, 

akumulatoru urbmašīna BACSD-14,4 High-Voltage-Killer ierīce, kas pasargā traktortehnikas 

http://www.bavs.lv/
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elektroiekārtu metināšanas laikā, spektometrs FT 2030, tehnikas šķidrumu pārbaudes instrumentu, 

elektrolītu testeri, motoru Stetoskops, dinamiskā atslēga, multimetrs, temperatūras testeris, 

kontrollampa, taustmēri, metāla griezēji, slīpripas, muciņu komplekti, skrūvējamu atslēgu (muciņu) 

komplekti, skrūvgriežu komplekti, leņķa skrūvgriežu komplekts, vīļu komplekti, dažādi savilcēji 

(gultņu, pirkstu), zobzāģis BSS-1000, pneimapistole (skrūvju atskrūvēšanai, pievilkšanai), 

pneimaslīpmašīna, riepu pumpēšanas manometrs, universāls paliktnis-turētājs, tehnisko šķidrumu 

sūknis, servisa lampas, servisa instrumentu ratiņi “Evalution”, guļampaliktņi, sprauslu pārbaudes 

stends, traktoru vadošā riteņa savirzes regulēšanas lineāls, akumulatoru uzlādes ierīce, akumulatoru 

uzlādes, iedarbināšanas ierīce (Booster-Pac), automašīnas lādēšanas ierīce, materiālu uzglabāšanas 

skapji, pagarinātāji (Universal), digitālai metālu un elektrovadu detektors (Finder), spiediena 

pulverizators, pneimatiskais pulverizators DL-5200, filtratslēgas HZ-2170, pneimatiskais 

cauruļvads Eco-Line). 

Mācību priekšmeta “Lopkopība” apguvei ir iegādāts govs makets un slaukšanas iekārta.  

Ar kooperatīvās sabiedrības “LatRaps” tehnikas tirdzniecības pārstāvju atbalstu 

Struktūrvienības laukos tiek demonstrēta lauksaimniecības tehnika. Izglītojamajiem ir atļauts 

izmēģināt jaunāko tehniku (traktori, kultivatori, arkli, miglotāji, frēzes, sējmašīnas). 

Struktūrvienības mācību poligonā tiek organizētas braukšanas praktiskās nodarbības, kurās 

tehnikas tirdzniecības pārstāvji pastāsta, parāda, kādas ir jaunākās tehnikas attīstības tendences 

Eiropas Savienībā un pasaulē. 

Ar sadarbības partneru atbalstu Struktūrvienības mācību laukos tiek organizētas lauku 

dienas. Tiek veidoti dažādi izmēģinājumu lauciņi, kuros tiek sētas dažādu graudaugu un rapša 

šķirnes, stādītas dažādas kartupeļu šķirnes. Labības augšanas procesā tiek izmantoti dažādi 

herbicīdi, insekticīdi, fungicīdi, kā arī veikta mēslošanas materiālu testēšana dažādās kultūrās ar 

dažādām izsējas normām. 

Šajos lauciņos izglītojamie veic salīdzināšanu (pētījumus), rezultātus apkopo, ko pēc tam 

var izmantot savā profesionālajā karjerā. 

BASF un BAYER firmu agronomi lauku dienu ietvaros sniedz konsultācijas, novada 

praktiskās nodarbības, lekcijas, kur ir iespēja iegūt informāciju par jaunākajām un aktuālākajām 

tendencēm agronomijā. 

Tika pasūtīta firmai “Agrikon” atsevišķu Struktūrvienības lauku izpēte un augšņu kartes 

sastādīšana, pēc kuras tiek veikti lauku mēslošanas darbi. Tika demonstrēta firmas “Amazone” 

precīzās izsējas minerālmēslu sējmašīna. Demonstrācijas laikā izglītojamajiem bija iespēja attālināti 

vērot, kā darbojas izkliedēšanas iekārta uz lauka. 

Izglītības programmas “Lauksaimniecība” izglītojamie piedalās semināros, ko piedāvā 

Lauku atbalsta dienests, piemēram, “Piena lopkopības problēmas, pārraudzība un subsīdijas”, 
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“Gaļas lopu pārraudzība”, “Kultūraugu mēslošanas aktualitātes”, “Latvijā modernāko fermu un 

robotizēto slaukšanas iekārtu izvērtēšana”, “Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu 

aizsardzības metodes”, “Ilgtspējīga meža apsaimniekošana un medību saimniecība” u.c. 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei izglītojamajiem ir pieejami materiāli portālā 

„Uzdevumi.lv”.  

Struktūrvienībā ir izstrādāta Praktisko mācību norises kārtība, kas izdota saskaņā ar Ministru 

kabineta (20.12.2012.) noteikumiem Nr.785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 

apdrošināšanas kārtība”. 

Izglītojamie ir nodrošināti ar prakšu vietām, ko apliecina noslēgtie trīspusējie kvalifikācijas 

prakses līgumi, kā arī sadarbības līgumi. Katrs izglītojamais pirms prakses uzsākšanas saņem 

prakses programmu un dokumentāciju. Ar direktora rīkojumu tiek nozīmēts prakses vadītājs, kurš 

atbild par prakses īstenošanu, kontaktējas ar darba devēju, pārbauda praksi. Ir izstrādātas 

kvalifikācijas prakses pārbaudes lapas, kuras aizpilda prakses vadītājs.  

Kvalifikācijas prakses izglītības programmās „Lauksaimniecība” izglītojamajiem notiek 

šādās zemnieku saimniecībās: z/s „Vārpurves”, z/s „Grāvīšu mājas”, z/s „Madaras”, z/s „Zemzari”, 

z/s „Celmiņi”, z/s „Auziņas”, z/s „Jaunaļņi”, z/s „Upītes”, z/s „Līdumi”, z/s „Zīles”, z/s „Agro 

Dzelzava”, z/s „Vēži”, z/s „Vairogi”, z/s „Robežnieki”, SIA „Lauce”, z/s „Ceļmalas”, z/s „Vārpas”, 

SIA „Lakro Plus”, z/s „Apšusala”u.c. 

Pēc izglītojamo atgriešanās no kvalifikācijas prakses, Struktūrvienībā tiek izveidota komisija 

kvalifikācijas prakšu vērtēšanai. Komisijā darbojas vietnieks mācību darbā, kvalifikācijas prakses 

vadītājs, priekšmeta skolotājs un pārstāvis no uzņēmuma. 

Izglītojamie prakses aizstāvēšanai sagatavo prakses dokumentāciju – raksturojumu un 

kvalifikācijas prakses dienasgrāmatu un prezentāciju par prakses gaitu. Prakses vērtējums tiek 

atspoguļots prakses aizstāvēšanas protokolā. 

Informācijas aprite starp pedagogiem notiek veicot saraksti mācību sociālajā tīklā 

“Mykoob”, vienotā e-pastā, metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, regulāri 

informējot pedagogus par veicamajiem uzdevumiem un dažādām aktualitātēm struktūrvienībā. 

Struktūrvienībā ir izveidotas trīs metodiskās komisijas: profesionālo mācību priekšmetu, 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu un audzināšanas darba metodiskā komisija. Metodisko 

komisiju sēdēs tiek analizēti komisiju darba rezultāti kopumā, gan konkrētu izglītības programmu 

mācību uzdevumi. 

  



16 
 

Ārpus struktūrvienības pedagogi iesaistās VISC organizētajās darba grupās kvalifikācijas 

eksāmenu programmu izstrādē un kvalifikācijas eksāmenu satura aktualizēšanā. 

Pedagogi regulāri veido un papildina savu mācāmo priekšmetu metodiskos materiālus, 

saskaņā ar priekšmeta programmā paredzēto, izstrādā darba uzdevumus ar vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtējums: labi 

4.2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

Lai nodrošinātu izglītības procesa kvalitatīvu norisi, izglītojamie mācību sociālajā tīklā 

“Mykoob”, informatīvajā stendā, vai ar grupas audzinātāja vai mācību priekšmeta pedagoga 

starpniecību saņem aktuālo informāciju par notikumiem izglītības iestādē. 

Mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos par mācību priekšmetā apgūstamajām 

tēmām, vērtēšanas kritērijiem, kārtību un sasniedzamajiem mērķiem. 

Pedagogi mācību procesā aktīvi iesaista izglītojamos, rosinot uzņemties līdzatbildību par 

mācību procesa norisi, mācot izvērtēt savus sasniegumus, salīdzinot tos ar pedagogu vērtējumu, 

prognozēt rezultātus, prast pamatot savu viedokli un racionāli izmantot mācībām atvēlēto laiku, 

strādāt radoši un atbilstoši savām spējām. 

Struktūrvienība mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, rosina 

mācību procesā izmantot Struktūrvienības rīcībā esošos, mūsdienīgos resursus: 

✓ attiecīgās nozares tehnoloģijas; 

✓ iekārtas un materiālus; 

✓ informāciju tehnoloģijas; 

✓ bibliotēku; 

✓ lasītavu; 

✓ sporta kompleksu. 

Pedagogi katrā mācību stundā rosina izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē. 

Struktūrvienībā pastāv noteikta kārtība informātikas kabineta, interneta resursu, bibliotēkas, 

mācību priekšmetu kabinetu resursu un dažādu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. 

Struktūrvienībā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību 

priekšmetos. Katra mācību gada sākumā tiek veikta izglītojamo zināšanu diagnosticēšana, 

analizētas izglītojamo zināšanas un plānota turpmākā darbība. Struktūrvienībā pastāv vienota 

kārtība izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaitei un analīzei. Materiāli glabājas pie grupu 

audzinātājiem. 

Mācību sasniegumus apkopo un analizē metodiskajās komisijās, izskata vadības sēdēs ar 

mērķi saskaņot tālākos mācību darbības modeļus. Mācību darba sasniegumi tiek analizēti 

daudzpusīgi un salīdzinoši, semestra beigās, mācību gada noslēgumā. Iegūtie secinājumi tiek 



17 
 

analizēti un izmantoti mācību priekšmeta un izglītojamo mācīšanās un audzināšanas darba 

pilnveidei. Liela daļa izglītojamo savas spējas mācību procesā izmanto viduvēji un atzīst, ka viņiem 

trūkst motivācijas mācīties. Kā galvenos faktorus motivācijas trūkumam viņi atzīst – vājas 

iepriekšējās zināšanas, neredz nepieciešamību mācīties, neprot plānot laiku, mācību stundu 

kavēšana, kā rezultātā nesaprot vielu. 

Struktūrvienībā izglītojamo kavējumi tiek atzīmēti mācību sociālajā tīklā “Mykoob”. Par 

neattaisnotu stundu kavēšanu regulāri notiek sarunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Nepieciešamības gadījumā tiek informēti attiecīgo pašvaldību sociālie dienesti un bāriņtiesas. 

Kavējumi un zināšanu līmeņa rādītāji tiek apkopoti katru mēnesi mācību sociālajā tīklā 

Mykoob un stipendiju aprēķina lapās. Par rezultātiem tiek informēti izglītojamie un viņu vecāki. 

Izglītojamajiem tiek piedāvātas konsultācijas vielas nostiprināšanai, pārbaudes darbu 

rezultātu uzlabošanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība 

starp izglītojamo, grupu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju, jo problēmas, ja tās rodas, 

tiek risinātas kopā. 

Vērtējums: labi 

4.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Struktūrvienībā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un 

profesionāli izvērtēt izglītojamā sasniegumus mācību procesā, kas sekmē katra izglītojamā 

individuālo izaugsmi, attīsta katra individuālās prasmes, iemaņas un veido pozitīvu attieksmi pret 

mācību darbu.  

Mācību procesa laikā pedagogi regulāri vērtē izglītojamo sasniegumus – vērtējums mācību 

mācību sociālajā tīklā “Mykoob” tiek likts reizi 8 stundās. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas 

atbilst izglītojamo vecumposmam un mācību priekšmetu specifikai un valstī noteiktajai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai un pamatprincipiem, tiek ievērotas aktuālo normatīvo aktu prasības. 

Struktūrvienībā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un rezultātu vērtēšanai. 

Izglītojamajiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Par izveidoto 

vērtēšanas sistēmu mācību priekšmetos gada sākumā tiek informēti izglītojamie un viņu vecāki. 

Mācību priekšmetu programmās pedagogi norāda pārbaudes darbus, to veidu, uzsākot mācību 

priekšmeta apguvi, izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. 

Valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un Centralizētie profesionālās 

kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk – CPKE) tiek plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

Ir izveidota kvalifikācijas eksāmenu jautājumu datu bāze. 
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Pedagogi darbojas republikā izveidotajās darba grupās, kuras strādā pie bāzes jautājumu 

izstrādāšanas un eksāmenu programmu sagatavošanas. Gatavojoties kvalifikācijas eksāmeniem, 

struktūrvienība vadās pēc IZM, VISC norādījumiem un kalendārā grafika. 

Ir eksāmeniem nepieciešamās telpas un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti: 

✓ metodisko komisiju sēdēs; 

✓ vadības apspriedēs; 

✓ pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Kā materiāli izglītojamo sasniegumu analīzē tiek izmantoti mācību sasniegumu vērtējumi 

mācību stundās un eksāmenos, izglītojamo un pedagogu aptaujas, atskaites par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. 

Metodisko komisiju sēdēs tiek analizēta mācību prakses programmas izpilde un izvērtēti 

priekšlikumi prakses organizācijas pilnveidei. 

Papildinājumi un uzlabojumi vērtēšanas kārtībā tiek izstrādāti metodisko komisiju sēdēs, 

pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek apspriesti, saskaņoti un iesniegti direktoram apstiprināšanai. 

Vērtēšanas procesu pārrauga Struktūrvienības vadība. 

Izglītojamo vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem un par vērtēšanas 

kārtību izglītības iestādē. Administrācija, mācību priekšmetu pedagogi un grupas audzinātāji tiekas 

ar tiem izglītojamajiem, kuriem vērtējumi mācību priekšmetos ir nepietiekami un zema izglītojamā 

mācību motivācija. Uz sarunu tiek aicināti arī vecāki vai likumiskie pārstāvji.  

Vērtējums: labi 

4.3.  Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1.  Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Struktūrvienībā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē; analīzē. 

Regulāri tiek uzskaitīti izglītojamo mācību sasniegumi, fiksēti prakses dienasgrāmatās, eksāmenu 

protokolos, atzīmju pusgada un gada kopsavilkumos.  

Mācību sociālajā tīklā „Mykoob” pedagogi ir iepazinušies ar tā iespējām uzskaitīt un 

analizēt izglītojamo kavējumus un mācību sasniegumus. 

Lai izvērtētu 1.kursa izglītojamo zināšanu bāzi, vispārizglītojošajos mācību priekšmetos tiek 

organizēti diagnosticējošie darbi: latviešu valodā un literatūrā, svešvalodās, Latvijas un pasaules 

vēsturē un dabaszinībās. 

Diagnosticējošie darbi tiek izstrādāti atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti tiek analizēti kopumā un katram izglītojamajam individuāli.  
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Diagnosticējošo darbu rezultāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos ir pārsvarā gandrīz 

viduvēji un viduvēji, jo vidējais rezultāts ir 4,5 balles. Pēc diagnosticējošo darbu rezultātiem nākas 

secināt, ka 1.kursa izglītojamo zināšanu līmenis ir vājš un nemainīgs. Pēc šo darbu rezultātu 

analīzes tiek noteikti uzdevumi mācību darba plānošanai, lai iegūtu tādas zināšanas, kas dod iespēju 

sekmīgi nokārtot centralizētos eksāmenus. 

Izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešama papildus palīdzība mācībās, ir iespēja apmeklēt 

mācību priekšmetu konsultācijas. Izglītojamajiem ir tiesības, saskaņojot ar mācību priekšmeta 

pedagogu uzlabot sekmīgu ieskaites, pārbaudes darbu vai atestācijas vērtējumu. Pedagogi un grupu 

audzinātāji veic izglītojamo mācību dinamikas izpēti 4 līmeņos: nepieciešams (1 – 3); pietiekams (4 

– 5); optimāls (6 – 7); augsts (8 – 10).  

Lai padziļinātu zināšanas, Struktūrvienības izglītojamie regulāri piedalās dažādos 

konkursos. Literatūras zināšanu padziļināšanai katru gadu piedalās Roberta Mūka jaunrades darbu 

konkursā. Atzinības rakstus ir ieguvušas Zane Gabrusāne (V3 grupa), Kintija Kupča (V2 grupa), 

Bella Grigalka (V1 grupa) un Barbara Smirnova (V1 grupa). 2016./2017. mācību gadā B2 grupas 

izglītojamais Dzintars Smalnieks piedalījās Jāņa Jaunsudrabiņa 140 gadu jubilejai veltītajā literārajā 

konkursā. V1 grupas izglītojamās Karina Avdeviča un Emīlija Rudeviča piedalījās Andreja Upīša 

150 gadu jubilejai veltītajā literārajā konkursā. 

Latvijas un pasaules vēstures zināšanu padziļināšanai izglītojamie piedalījās starptautiskajā 

projektā “Nozīmīgām vēsturiskām personībām pa pēdām”. Jaunsargu nodarbību ietvaros 

izglītojamie apmeklē vēsturiski nozīmīgas vietas Latvijā un piedalās konkursos par Latvijas 

vēstures jautājumiem. 

Katru gadu tiek organizētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu nedēļas. 

Vērtējums: labi 

4.3.2.   Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Struktūrvienība veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu norisei. Pamatojoties uz valsts pārbaudes darbu rezultātiem, mācību priekšmetu 

MK un Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvirzīti uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Tiek ieviestas korekcijas, kā arī uzlabojumi mācību darba plānošanā un mācību procesa 

organizācijā. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek salīdzināti ar rezultātiem iepriekšējos gados un 

vidējiem rādītājiem valstī. 
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2.attēls  Centralizētā eksāmena rezultātu sadalījums procentos angļu valodā triju mācību 

gada griezumā 

Izvērtējot valsts pārbaudījuma „Angļu valoda” rezultātus var secināt, ka pēdējo triju gadu 

laikā rezultāti ir uzlabojušies. Ja 2014./2015.mācību gadā izglītojamie nav kārtojuši pārbaudījumu 

no 41-60%, tad 2016./2017. mācību gadā tie 26%. Samazinājies izglītojamo skaits, kas kārto 

eksāmenu no 5-20% (skat. 2.attēlu). 

 

3.attēls  Centralizētā eksāmena rezultātu sadalījums procentos latviešu valodā triju mācību 

gada griezumā 

Latviešu valodā vislabākie rezultāti bija 2015./2016.m.g., jo no 5% - 20% skalā nebija 

neviens izglītojamais, kā arī 33% izglītojamo eksāmenu nokārtoja skalā no 61-100%. 

2016./2017.m.g. eksāmenu rezultāti ir zemāki, jo 3.kursu izglītojamajiem pietrūka motivācijas 

mācībām, arī bāzes zināšanas bija vājas (skat. 3.attēlu). 
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4.attēls  Centralizētā eksāmena rezultātu sadalījums procentos matemātikā triju mācību gada 

griezumā 

Matemātikas eksāmena rezultāti ir bijuši labāki 2014./2015. mācību gadā. Lielākā daļa 

izglītojamo eksāmenu rezultāti ir no 21% - 40% skalā (skat. 4.attēlu). Vislabāk padodas eksāmena 

pirmā daļa, kur ir tests ar atbildēm un īsie risināmie uzdevumi. Otrajā daļā tiek iegūti punkti, bet ne 

visiem izglītojamajiem padodas darba 3.daļa, kur hipotēzes jāizvirza pašiem. 

Analizējot matemātikas CE rezultātus, rodas pārliecība, ka matemātika ir tas priekšmets, 

kurš lielākajai daļai izglītojamo sagādā grūtības. Šāds rezultāts ir likumsakarīgs, jo pēc 

diagnosticējošo darbu rezultātiem redzams, ka pamatzināšanas ir vājas. Liels darbs jāvelta mācību 

vielas atkārtošanai līdz ar to jaunās mācību vielas apguvei pietrūkst laika. 

 

5.attēls  Centralizētā eksāmena rezultātu sadalījums procentos Latvijas un pasaules vēsturē  

triju mācību gada griezumā 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5-20% 21-40% 41-60% 61-100%

4%

83%

13%

79%

21%

63%

37%

Matemātika

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5-20% 21-40% 41-60% 61-100%

18%

36% 36%

9%

27%

55%

9%
13%

61%

26%

Latvijas un pasaules vēsture

2014/2015

2015/2016

2016/2017



22 
 

Vēstures eksāmena rezultāti 2014./2015. mācību gadā bija zemāki nekā 2015./2016.m.g. un 

2016./2017.m.g. (skat. 10.tabulu). Vājākie rezultāti ir eksāmena 3. daļā, tā ir esejas rakstīšana, jo 

izglītojamie maz lasa, maz interesējas par vēsturiskām lietām un  ir šaurs vārdu krājums.  

Centralizēto eksāmenu rezultātos pārsvarā dominē procentu intervāls no 21%-50%, kas ir 

atbilstoši audzēkņu sagatavotības līmenim pēc pamatizglītības iegūšanas, kā arī atbilstoši stundu 

skaitam, jo vidējās izglītības iestādēs stundu skaits ir lielāks nekā profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

6.attēls  Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti valsts budžeta grupās 

Kvalifikācijas eksāmenu valsts budžeta programmā “Lauksaimniecība ”2015. gadā kārtoja  

9  izglītojamie un 2016.gadā 16.izglītojamie.  2015.gadā rezultāti nedaudz augstāki, vidējais 

vērtējums bija 7,5 balles, bet 2016.gadā 7 balles (skat. 6.attēlu). 
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Salīdzinot kvalifikācijas eksāmenu rezultātus, var secināt, labāk veicies ir 2014./2015. un 

2016./2017. mācību gadā, jo vairāk kā 50% izglītojamo eksāmenu ir nokārtojuši uz 9 un 10 ballēm 

(skat. 12.tabulu). Ja salīdzinām Jauniešu garantijas projekta izglītojamo eksāmenu rezultātus un 

valsts budžeta grupu izglītojamo eksāmenu rezultātus, tad pirmie ir augstāki, jo jauniešiem ar jau 

iegūtu vidējo izglītību ir augstāka motivācija iegūt izvēlēto kvalifikāciju. 

Vērtējums: labi 

4.4.  Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1.  Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Struktūrvienības telpās izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija – evakuācijas 

plāni, drošības zīmes, attiecīgās instrukcijas. Ir izstrādāts evakuācijas plāns, kārtība rīcībai ārkārtas 

draudu situācijās, atbilstoši normatīvajiem aktiem izvietotas medicīniskās aptieciņas un 

ugunsdzēšamie aparāti. 

Darbinieki un izglītojamie regulāri tiek instruēti, kā arī iepazīstināti ar iekšējās kārtības un 

darba kārtības noteikumiem, par ko liecina paraksti „Darba aizsardzības instruktāža darba vietā” 

žurnālos šim nolūkam paredzētajā sadaļā. 

Izstrādāta kārtība rīcībai gadījumos, kad izglītojamajiem nepieciešama neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (stundu laikā, starpbrīžos, dienesta viesnīcā). 

Izstrādātas instrukcijas par kārtību ārpusstundu pasākumos (ekskursijas, atpūtas vakari u.c.). 

Izglītojamajiem nodrošināta dienesta viesnīca ar virtuvi katrā stāvā, siltais ūdens un dušas. 

Dienesta viesnīcā strādā audzinātājs. 

Visās izglītības programmās iekļauts mācību priekšmets „Sabiedrības un cilvēka drošība”, 

kas nodrošina izglītojamajiem pamatzināšanu apguvi šajās jomās. 

Vienu reizi mācību gada laikā tiek organizēta mācību trauksme ugunsgrēka gadījumā.  

Struktūrvienībai ir sadarbība ar Madonas policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem. Policijas 

un Valsts policijas speciālisti regulāri informē izglītojamos par atkarību izraisošo vielu ietekmi un 

lietošanas sekām. 

Katrai grupai tiek izstrādātas ieteicamās audzināšanas stundu tēmas. Audzināšanas darba 

rezultātu analīze notiek semestra noslēgumā pēc noteiktas sistēmas. 

Katrā grupā darbojas grupas aktīvs. Izglītojamie piedalās grupas un izglītības iestādes 

pasākumu organizēšanā un īstenošanā. 

Izglītojamo padomes pārstāvji iesaistās „Madonas novada skolēnu domes” un „Jaunais 

līderis” aktivitātēs un gūst demokrātiskās sabiedrības veidošanas pieredzi. 
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Struktūrvienībā ir ēdnīca, kurā izglītojamajiem ir iespēja paēst pusdienas. Madonas novada 

teritorija deklarētajiem izglītojamajiem ēdināšanas izdevumus sedz novada dome. 

Vērtējums: labi 

4.4.2.  Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam un 2010.gada 10.augusta MK noteikumiem Nr.749 

„Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” vides uzraudzību Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas Barkavas struktūrvienībā veic darba aizsardzības speciālists, kurš atbild arī par 

ugunsdrošību un elektrodrošību Struktūrvienībā. 

Atbilstoši 2010.gada 10.augusta MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba 

aizsardzības jautājumos”, 2009.gada 24.novembra MK noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un 2016.gada 

19.septembra Izglītības un zinātnes ministrijas Iekšējiem noteikumiem Nr.36 „Kārtība, kādā 

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes organizē darba 

aizsardzības sistēmu izglītojamo drošības un veselības nodrošināšanai” izstrādātas darba 

aizsardzības instrukcijas mācību darbnīcās, kabinetos, laboratorijās un telpās, kur izglītojamo 

drošību var apdraudēt iekārtas un vielas, kā arī rīcības plāni ārkārtas situācijās (ugunsgrēka, 

sprādziena draudu gadījumā, gadījumos, kad izglītības iestādē tiek glabāti, izplatīti vai lietoti ieroči 

un atkarību izraisošas vielas, gadījumos, kad tiek atrastas nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeti), izglītojamo personīgās un darba higiēnas noteikumi, instrukcijas par drošību uz ūdens 

un ledus, ceļu satiksmes drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un citas instrukcijas. Izglītojamo 

instruktāža tiek veikta divas reizes mācību gadā. 

Darba vietu un mācību telpu pārbaude 

Atbilstoši 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba 

vietās” un 2002.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, 

kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” tiek veikti darba vides mērījumi 

visās telpās (apgaismojums, troksnis, mikroklimata mērījumi – CO2 līmenis telpās, relatīvais gaisa 

mitrums un temperatūra) un sekots, lai katrs izglītojamais tiktu nodrošināts ar noteikto minimālo 

platību mācību telpās, kabinetos, laboratorijās, ģērbtuvēs, tualetēs un citās telpās. 

Darba vides risku vērtēšana 

Atbilstoši 2007.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības 

veikšanas kārtība” izvērtēti darba vides riski un izstrādāti darba aizsardzības pasākumu plāni, bet 

mācību darba vides riski izvērtēti atbilstoši 2016.gada 19.septembra Izglītības un zinātnes 

ministrijas Iekšējiem noteikumiem Nr.36 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 
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esošās profesionālās izglītības iestādes organizē darba aizsardzības sistēmu izglītojamo drošības un 

veselības nodrošināšanai.” 

Individuālie aizsardzības līdzekļi 

Saskaņā ar 2002.gada 20.augusta MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, 

lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” darbinieki un izglītojamie tiek nodrošināti ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 

Pirmās palīdzības līdzekļi 

Atbilstoši 2010.gada 3.augusta MK noteikumiem Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā 

nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko 

materiālu minimumu” darbiniekiem un izglītojamajiem nodrošināta pirmās medicīniskās palīdzības 

materiāli. Izglītojamie un darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Ir izvietota informācija par 

to, kā izsaukt ātro palīdzību un drošības dienestus. 

Ugunsdrošība 

Atbilstoši 2016.gada 19.aprīļa MK noteikumiem Nr.236 „Ugunsdrošības noteikumi” par 

ugunsdrošību atbild darba aizsardzības speciālists. Izglītojamo instruktāža tiek veikta divas reizes 

mācību gadā. 

Izstrādāta ugunsdrošības instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. 

Ir ierīkota ugunsdrošības automātiskā izziņošanas sistēma abās Struktūrvienības ēkās. 

Ir ierīkota zibens aizsardzības sistēma. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.3.  Atbalsts personības veidošanā 

Sadarbību ar vecākiem koordinē Struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas jomā. 

Sastādīts vecāku sapulču grafiks, pēc kura tiek rīkotas vecāku sapulces. Katru gadu septembrī tiek 

rīkota Struktūrvienības 1.kursa vecāku sapulce, kurā piedalās Madonas policijas pārstāvis, Madonas 

novada pašvaldības domes pārstāvji u.c. 

Izstrādāts audzināšanas un ārpusstundu darba plāns visam mācību gadam. Grupu 

audzinātāju audzināšanas stundas ietver plašu tēmu loku, kas ļauj izglītojamajiem attīstīt pozitīvas 

attieksmes, personības iemaņas un prasmes. 

Izvirzītas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā: 

✓ Pilnveidot izglītojamo savstarpējo attiecību kultūru, mazinot un novēršot 

konfliktsituācijas, attīstot cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem; 

✓ Stiprināt izglītojamo patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu; 
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✓ Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana, drošas izglītības vides 

nodrošināšanai, vienotu vērtību un uzvedības principu izstrādāšana un konsekventa ievērošana 

izglītības iestādē. 

Veicināt izpratni par saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

Struktūrvienībā ir izveidota Izglītojamo padome un noteikti galvenie darba virzieni. 

Struktūrvienībā darbojas interešu izglītības un sporta pulciņi, kas nodrošina izglītojamajiem 

iespējas savu interešu loka paplašināšanai: 

✓ Vokālais ansamblis; 

✓ Jaunsargi; 

✓ Sporta sekcijas; 

✓ Tautisko deju kolektīvs. 

Par pulciņu nozīmīgumu liecina izglītojamo veiksmīgā dalība dažādos pasākumos. 

Izglītojamo padome aktīvi piedalās Madonas novada izglītojamo domes rīkotajos 

pasākumos. 

Dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamajiem tiek organizēti izglītojoši, izklaidējoši un 

tematiski vakari, lekcijas, diskusijas: 

✓ 1.septembris – „Jaunais mācību gads”, pirmo kursu iepazīšanās pēcpusdiena, 

diskotēka; 

✓ Tematisku sienas avīžu izgatavošana „Atkarības un to izraisošās sekas”, „Latvijas 

sasniegumi”; 

✓ Radošās darbnīcas (masku, tērpu izgatavošana) – „Šausmu vakars Helovīnos”; 

✓ „Mani Ziemassvētki” – spēļu, priekšnesumu pēcpusdiena; 

✓ Lekcijas - „Cieni citus, tad arī tevi cienīs”, „Manas izvēles, mana veselība un 

tiesības”; 

✓ Lieldienu kompozīciju izstāde. Lieldienu tradīcijas; 

✓ Diskusiju vakars – „Es skolai, skola man”. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamajiem no bērnu nama, maznodrošinātajām ģimenēm, 

sociālā riska ģimenēm.  

Izglītojamie ar panākumiem piedalās AMI sporta kluba organizētajās sacensībās. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.4.  Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītības jautājumi un aktivitātes tiek iekļauti Struktūrvienības audzināšanas darba 

plānā un mācību grupu audzinātāja darba plānos. 
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Atbildīgā persona Struktūrvienībā par karjeras darbu ir Struktūrvienības vadītājas vietniece 

izglītības jomā. 

Darbs karjeras izglītības jomā tiek analizēts metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

Ir izveidots un sistematizēts vizuālo materiālu klāsts par izglītības un karjeras iespējām: Ir 

informatīvais stends un bukleti par izglītības un karjeras iespējām, ko regulāri aktualizē. Mācību 

ekskursiju ietvaros tiek apmeklētas citas izglītības iestādes, notiek tikšanās ar augstskolu 

pārstāvjiem (RTA, LLU, koledžas) 

Struktūrvienībai ir mājas lapa. Tiek izmantoti arī www.jak.lv resursi un atbalsta personāls. 

Karjeras izglītības aktivitātēs ievērojamu pienesumu sniedz iespēja, ka ESF aktivitāšu ietvaros PII 

ar regularitāti 2-3x mēnesī darbojas karjeras konsultants, profesionāls psihologs. Vajadzības 

gadījumā notiek grupas un individuālas konsultācijas. Bagātīgi apmeklētajā 2017.g. pasākuma 

“Karjeras bums” ietvaros veiksmīgi darbojās konsultāciju punkts ”Ātrais randiņš ar Karjeras 

konsultantu”.  

Stiprās puses: 

✓ tiek apkopota informācija par absolventiem;  

✓ izglītojamie apmeklē atvērto durvju dienu pasākumus augstskolās;  

✓ apmeklē izstādi „skola” un citus alternatīvus pasākumus; 

✓ tiek organizētas ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem;  

✓ tiek organizētas tikšanās ar darba devējiem; 

✓ tiek organizēti aktīvi Karjeras pasākumi un tikšanās ar ekspertiem; 

✓ izstrādāts Karjeras izglītības atbalsta plāns. 

Vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības, un pamatizglītības iestādēm 

izglītojamo piesaistei potenciālo koledžas studējošo sagatavošanā: 

✓ Karjeras un Profesijas dienu ietvaros, organizējot Zellīšu skoliņu un dažādus 

paraugdemonstrējumus ”Pielaiko profesiju” 8.-9.klašu skolēniem; 

✓ Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotājiem jauniešu 

daudzpusīgas personības attīstības nodrošināšanai. 

Struktūrvienības bibliotēkā ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām gan Latvijā, 

gan ārvalstīs. Metodisko komisiju vadītāji sadarbībā ar grupu audzinātājiem organizē 

izglītojamajiem tikšanās ar absolventiem un informē par tālākās izglītības iespējām. 

Madonas pilsētas un novadu skolās klātienē 6.-12.klases skolēniem sniedzam informāciju 

par iespējām mācības turpināt profesionālās izglītības iestādēs. Izglītības iestādes izglītojamie 

piedalās pilsētas svētkos, amatu svētkos, republikas profesionālajos konkursos. 

http://www.jak.lv/
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Struktūrvienības mājas lapā (www.jak.lv) interesentiem tiek sniegta jaunākā informācija par 

Struktūrvienības pasākumiem un sasniegumiem, par izglītības programmām, tālākizglītības un 

ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas iespējām. 

Struktūrvienība apkopo un analizē informāciju par absolventu nodarbinātību un 

tālākizglītību. 

Karjeras izglītība ir svarīga Struktūrvienības attīstības sastāvdaļa. Karjeras izglītības 

jautājumi iekļauti pedagoģiskās padomes darba plānā. Izstrādāta karjeras izglītības darba sistēma. 

Struktūrvienība organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus, iesaistot tajos Latvijas 

pilsētu un novadu skolu skolēnus, vecākus un sadarbības partnerus, absolventus, un radošās 

darbnīcas potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī citus pasākumus. 

Struktūrvienība aktīvi piedalās Madonas pilsētas un novada organizētajos pasākumos, kas 

veltīti nozaru popularizēšanai. 

Informācijas dienu pasākumiem Struktūrvienības komanda (izglītojamie un pedagogi) 

apmeklē Madonas pilsētas, Madonas un citu novadu skolas, lai popularizētu Struktūrvienības 

piedāvātās izglītības programmas. 

ESF aktivitāšu ietvaros izglītības iestādē 2-3 reizes mēnesī darbojas karjeras konsultants - 

psihologs. 

Karjeras izglītības pasākumi 2016./2017.m.g.: 

- Atvērto durvju dienas 

- Karjeras bums 

- LIAA Madonas biznesa inkubatora seminārs 

- Tikšanās ar karjeras konsultantu 

Vērtējums: labi 

4.4.5.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Struktūrvienībā pedagoģiskais kolektīvs mērķtiecīgi, plānveidīgi un metodiski strādā pie 

izglītojamo spēju un talantu attīstīšanas. Izglītojamajiem ir dotas iespējas piedalīties 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļās, profesionālo priekšmetu konkursos, dažādos 

projektos, mācību ekskursijās un citos ar mācību procesu saistītajos pasākumos.  

Izglītības programmas “Lauksaimniecība” 2. un 3. kursa izglītojamie piedalījās Zemkopības 

ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” un ieguva 2.vietu (naudas balva 400 euro 

apmērā). Izglītojamie regulāri piedalās mācību ekskursijās Rāmavā, tradicionālajās sezonas 

izstādēs. 

http://www.bavs.lv/
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Mācību priekšmetu metodiskās komisijas skolā organizē pasākumus, kuru laikā 

izglītojamajiem ir iespēja padziļināt savas zināšanas izvēlētajā profesijā, iepazīties ar citām 

profesijām, ko piedāvā Struktūrvienība. 

Individuālajam darbam paredzēto laiku skolotāji izmanto diferencēti. Mācību priekšmetu 

stundās tiek izmantoti atbalsta materiāli vai laika pagarinājums darba veikšanai izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācībās.  

Struktūrvienībā tiek organizētas metodisko komisiju sēdes par 1.kursu adaptāciju, par 

atbalstu mācību procesā izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, par izglītojamo motivāciju 

mācīties. Izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek nodrošinātas konsultācijas. 

Struktūrvienībā ir izstrādāts un apstiprināts konsultāciju grafiks. Nepieciešamības gadījumā 

tiek izstrādāts individuālais mācību plāns.  

Papildus tiek strādāts ar tiem jauniešiem, kas ir talantīgi, piedāvājot viņiem atbilstoša līmeņa 

uzdevumus un iespēju pilnveidot un attīstīt zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Izglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamie Voldemārs Šneveļs, Linda Juste 

un Armands Čaunāns ir reģistrējuši savu mācību uzņēmumu “Ūdzeņa”. 2017.gadā Junior 

Achievement Latvija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pasākumā Jēkabpilī ieguva 

nomināciju “Labākā pārdošanas komanda”. 

Vērtējums: labi 

4.4.6.  Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Struktūrvienībā var mācīties izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Skolas abas ēkas ir 

pielāgotas izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Laikā no 2011.gada līdz 2014.gadam skolā 

mācījās viena meitene ar kustību traucējumiem.  

2015./2016.mācību gadā skolā mācījās 5 nedzirdīgie jaunieši, t.sk. viens jaunietis izglītības 

programmā “Lauksaimniecība”. Lai nodrošinātu iespēju apgūt teorētisko un praktisko mācību 

priekšmetus, skolotāji strādā pie īpašu mācību materiālu izveides. Mācību vielas apjoma 

diferencēšana, atgādņu lietošanas apjoma piemērošana ir galvenās skolotāju atbalsta funkcijas. 

Skola pievērš lielu uzmanību šo izglītojamo atbalstam un viņu vajadzību apmierināšanai.  

Mācību procesa gaitā tiek analizēta informācija par šo izglītojamo mācību sasniegumiem, 

par adaptācijas un savstarpējās saskarsmes problēmām. 

Dienesta viesnīcas istabiņās ir ierīkots gaismas signāls, kas reaģē ugunsgrēka trauksmes 

gadījumā. 

Ir pieejami surdotulka pakalpojumi. Ir izstrādāts speciāls plāns jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām integrēšanās procesam skolā.  

Vērtējums: labi 
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4.4.7.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no 

būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai izglītojamie veiksmīgi integrētos 

skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem.  

Sadarbību ar izglītojamo vecākiem īsteno grupu audzinātāji, veidojas bērnu dzīves sociālā 

kontrole, jo pieaugušie ir informēti par bērna gaitām un bērns iegūst kā personība – pašapziņu, 

atbalstu, vecāku sapratni. 

Reizi mācību gadā notiek vecāku sanāksmes, kurās Struktūrvienības administrācija un grupu 

audzinātāji vecākus informē par aktualitātēm Struktūrvienībā. 

Izmantojot elektronisko mācību žurnālu Mykoob, vecāki iegūst informāciju par bērna 

apmeklējumu, zināšanu līmeni un komunicē ar pedagogiem e-vidē. 

Konsultācijas ar vecākiem notiek, ja izglītojamajam ir nepieciešama psihologa palīdzība, kā 

arī, ja izglītojamajam ir grūtības mācībās vai netiek ievēroti izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi. 

Struktūrvienībā ir apzinātas sociālā riska ģimenes, bāreņi. 

Reizi mēnesī izglītojamajiem tiek izsniegtas sekmju lapas.  

Pedagogu, audzinātāju, Struktūrvienības administrācijas un ģimenes sadarbības rezultātā 

tiek veicināta izglītojamā socializācija, laicīgi tiek attīstītas bērna spējas, pamanītas viņa vajadzības 

un saskaņotas pedagoģiskās prasības pret bērnu. 

Notiek vecāku pedagoģiskā izglītošana, aktualizējot jaunākos pētījumus un nostādnes 

pedagoģijā un psiholoģijā. 

Grupu audzinātāji, savas kompetences ietvaros, organizē darbu ar izglītojamo vecākiem visa 

mācību gada garumā, risinot audzināšanas, saskarsmes un pedagoģiski - psiholoģiskos jautājumus. 

Vērtējums: labi 
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4.5.  Izglītības iestādes vide 

4.5.1.  Mikroklimats 

Struktūrvienība veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un 

izkopj esošās tradīcijas. 

Struktūrvienības pedagogi, saimnieciskie darbinieki un izglītojamie jūtas vienlīdzīgi 

neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Konfliktsituācijas risina savlaicīgi un 

taisnīgi. 

Struktūrvienības darbiniekiem tiek rīkoti kopīgi pasākumi, piemēram, Ziemassvētku 

pasākums, ekskursijas mācību gada noslēgumā un Skolotāju dienā. 

Struktūrvienībā tiek pasniegtas pateicības tiem izglītojamajiem, kuriem ir augsti mācību 

sasniegumi un kuri aktīvi iesaistās Struktūrvienības tēla popularizēšanā, kā arī pedagogiem, kuriem 

ir augsta darba kvalitāte. 

Konfliktsituācijas tiek risinātas savstarpējo sarunu ceļā, izskaidrojot izglītojamajiem 

situācijas būtību un mācot cieņu vienam pret otru un Struktūrvienības personālu. 

Struktūrvienībā ir izstrādāti darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem 

iepazīstināti darbinieki un izglītojamie. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.5.2.  Fiziskā vide un vides pieejamība 

Struktūrvienībai ir pietiekams skaits ēku, kas paredzētas izglītības procesa un saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai. 

Mācību telpu uzturēšanu Struktūrvienībā nodrošina par mācību telpām atbildīgās personas 

(pedagogi) un saimnieciskais personāls (apkopējas). Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, 

uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. 

Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. 

Struktūrvienībai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, kur tīrību un kārtību 

uztur Struktūrvienības darbinieki. Teritorijā ir ierīkotas atpūtas vietas, izveidota stāvvieta 

velosipēdu novietošanai. Ēku telpās ir atbilstošs apgaismojums, ir telpaugi. 

2015.gada maija mēnesī KPFI projekta ietvaros ir nosiltināta mācību - dienesta viesnīcas 

ēka. 

Ir izstrādāta „Telpu uzkopšanas un vēdināšanas kārtība”. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.6.  Izglītības iestādes resursi 

4.6.1.  Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē teorētiskās un praktiskās mācības notiek Dzirnavu ielā-1, Barkavā, 

Madonas novadā, LV-4834. Mācību process tiek īstenots divās ēkās: dienesta viesnīcas un mācību 

korpusā (kad.Nr.704400080436) un mācību -ražošanas korpusā (kad.Nr.704400080439). 

Mācību telpu, darbnīcu skaits un platība atbilst vienlaicīgi īstenojamo izglītības programmu 

skaitam un veicamajām aktivitātēm. Ārpus Struktūrvienības praktisko mācību īstenošanai ir 

atbilstoši sadarbības līgumi vai vienošanās protokoli. 

Struktūrvienības pārvaldījumā ir zeme (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā 46ha), ko 

izmanto izglītības programmas Lauksaimniecība praktisko mācību nodrošināšanai, kā arī jauno 

plānoto modulāro programmu apguves vajadzībām, kas saistītas arī ar bioloģisko lauksaimniecību, 

ekoprodukcijas ražošanu, lauku tūrisma produktu dažādošanu un pakalpojumiem. 

Dienesta viesnīcas maksimālā kapacitāte ir 250 cilvēku, tās ēka renovēta un siltināta KPFI 

projekta ietvaros 2015.gadā.  

ERAF 3.1.1.projekta ietvaros labiekārtota skolas bibliotēka un lasītava. 

Šobrīd bibliotēkās grāmatu krājumu kopskaits ir 12108 iespiedvienības, t.sk. mācību 

grāmatu fonda lielums ir 6550 eksemplāri (mācību grāmatas un metodiskie materiāli). Abonēti 3 

preses izdevumi un 6 žurnāli, kas nodrošina lietotājiem pašu jaunāko un aktuālāko  informāciju.  

Izglītības programmas ir apgādātas ar nepieciešamo aprīkojumu un iekārtām, kas nodrošina 

prasmju apguvi atbilstoši profesiju standarta izvirzītām prasībām. 

Struktūrvienība un sadarbības partneri nodrošina materiālo bāzi praktisko mācību 

īstenošanai. Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei atbilstošas 

mācību grāmatas, interneta resursi (datubāzes, nozaru/sektoru mājas lapas, citas virtuālas atbalsta 

ierīces) un mācību līdzekļi. 

Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās 

tehnoloģijas: 

2 mācību telpas aprīkotas ar IT iekārtām ar izglītības programmu specifikai atbilstošu 

programmatūru (piemēram: AutoCAD, iHotel, interaktīvās darblapas – bioloģija, ķīmija, 

matemātika, fizika, portāla uzdevumi.lv iespējas u.c.). Februāra mēnesī  ar Jēkabpils kolēģu atbalstu 

tiek plānota vēl viena informātikas kabineta (Tūrisma-apkalpojošās jomas programmas) aprīkošana 

ar 15-18 datorvietām. 

Iegādātas 4 interaktīvās tāfeles Būvdarbu, Viesmīlības, Dabaszinātņu, Vēstures kabinetiem, 

6 datu kameras, interaktīvie displeji, planšetdatori (operētājsistēmas – Windows), u.c. interaktīvais 

aprīkojums. 
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Interneta pieslēgums ir pieejams izglītības iestādes darba laikā (bibliotēka, dienesta viesnīca, 

mācību telpas), ārpus darba laika pieejams arī Lattelekom WiFi. Ir noteiktas atbildīgās personas, 

kas veic materiāltehnisko līdzekļu, tīkla un iekārtu administrēšanu, apkopi un remontu. 

Iepriekšējos gados ir tikušas īstenotas vairākas profesionālās pilnveides, profesionālās 

tālākizglītības un neformālās izglītības programmas sadarbībā ar NVA novada bezdarbniekiem, tiek 

izstrādātas jaunas kursu programmas Pieaugušo izglītības jomā sadarbībā ar VIAA Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  (Pieaugušo 

izglītības projekta) ietvaros.  

Realizēts ERAF projekts, kā rezultātā izveidotas mācību telpas un laboratorijas ar 

nepieciešamo aprīkojumu izglītības programmās „Būvdarbi” un „Tūrisma/Viesnīcu pakalpojumi”. 

ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projektā "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 

profesionālās izglītības programmu īstenošanai" / Nr. 2010/0136/3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/032 

izglītības iestādē iekārtoti būvdarbu, tūrisma, informātikas, dabas zinību, rasēšanas teorētisko 

mācību priekšmetu kabineti, būvdarbu un viesnīcu pakalpojumu praktisko mācību laboratorijas. Šī 

paša projekta ietvaros papildināta materiāltehniskā bāze gan būvdarbu programmās, gan viesnīcu 

pakalpojumu programmā. Sākotnējais ERAF 3.1.1. renovācijas un modernizācijas projekts 

(vienošanās/līguma Nr.3DP/3.1.1.10 /10 /IPIA /VIAA /032) ir bijis visbūtiskākais ieguldījums 

Būvniecības nozares apmācību programmas vispusējai uzlabošanai. Kopējais ieguldījumu apjoms 

sasniedza  nepilnu miljonu EUR.  

Labiekārtota izglītības iestādes mācību vide, visas mācību ražošanas korpusa telpas 

pielāgotas audzēkņu ar īpašām vajadzībām apmācībai, ierīkoti celiņi, sanitārie mezgli u.c. 

infrastruktūra pieejamības uzlabošanai; 

ERAF projekta ietvaros labiekārtota Struktūrvienības bibliotēka un lasītava.  

ERAF projekta ietvaros iegādātā IT un biroja tehnika tiek izmantota arī izglītības 

programmas „Lauksaimniecība” mācību procesa nodrošināšanai. 

Vērtējums: labi 

4.6.2.  Personālresursi 

Struktūrvienībā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību un praktiskā darba pieredzi, t.sk. 

ražošanā un pakalpojumu sektorā. 

Personāla darbībā vērojama mūsdienīga pieeja darbam. Kolektīvs ir atvērts pārmaiņām. 

Personāla kvalifikācijas paaugstināšana un pilnveide notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un 

izstrādāto plānu. Pedagogi piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām 

attīstības prioritātēm. 
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Ir sistematizēta informācija par katra skolas darbinieka tālākizglītību. Darbinieki sniedz 

pārskatus par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti. Struktūrvienības darbiniekiem ir iespējas 

tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienības 

valstīs. 

Pedagogi piedalās metodisko darbu izstrādēs, aktīvi iesaistās projektu sagatavošanā un 

realizēšanā. 

Ir izstrādāti kritēriji pedagogu un darbinieku darba novērtēšanai. 

Pedagogi piedalās profesionālo kompetenču paaugstināšanas semināros. Profesionālo 

priekšmetu pedagogi paaugstināja kvalifikāciju ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”, 

Vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001, ietvaros. 

Visi pedagogi, kas ir prakšu vadītāji ir stažējušies ārvalstu skolās un mācību centros 

Igaunijā, Lietuvā, Itālijā, Somijā, Norvēģijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Čehijā, Polijā, Bulgārijā, 

Turcijā un vairāku ES struktūrfondu projektu ietvaros laikā no 2009 – 2014.gadam. 

Visiem pedagogiem izglītība ir atbilstoša MK noteikumu prasībām. 

Par veiksmīgu un efektīvu dalību Leonardo da Vinči partnerības projektā ”Cocompeur” ar 

Lietuvu, Igauniju, Itāliju un Somiju Barkavas PV saņēmusi projektu kvalitātes gada balvu ”Spārni – 

2013”. 

Savu profesionālo kvalifikāciju attīsta un pilnveido regulāri piedaloties tālākizglītības 

kursos, piedaloties profesionālos konkursos un semināros, metodiskajās sanāksmēs,  darbojoties 

metodiskajās apvienībās, konferencēs, tai skaitā sadarbībā ar darba devēju organizācijām, t.sk. ar 

ārvalstu institūcijām „Erasmus+’”  mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos. 

6. tabula 

Pedagogu sasniegumi konkursos 

Mācību 

gads 

Konkurss Rezultāts Vārds, 

uzvārds 

2014./2015. 7.Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu apdares 

darbu pedagogu profesionālās meistarības konkurss. 

2.vieta J.Smelters, 

R.Grudulis 

2015./2016. 8.Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu apdares 

darbu pedagogu profesionālās meistarības konkurss. 

Atzinības 

raksts 

J.Smelters, 

R.Grudulis 

2016./2017. 9.Baltijas valstu profesionālo izglītības iestāžu apdares 

darbu pedagogu profesionālās meistarības konkurss. 

Atzinības 

raksts 

J.Smelters, 

R.Grudulis 

Pedagoģiskais personāls projektu ietvaros ir piedalījies labas prakses pieredzes pārņemšanā 

pavisam 16 ES valstu skolās un uzņēmumos. 
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Pedagogi turpina pilnveidot savas profesionālās kompetences, mācoties otrās augstskolu 

programmās un apgūstot maģistra / doktoranta programmas (svešvalodas, pedagoģija, 

lauksaimniecība u.c.. 

Sadarbībā ar  atbilstošā sektora uzņēmumiem (būvniecība, lauksaimniecība) un pakalpojumu 

(ēdināšanas /viesmīlības pakalpojumi, skaistumkopšanas pakalpojumi, administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi, komerczinības) institūcijām organizē Profesiju dienas, profesiju konkursus, tikšanās, 

mācību ekskursijas, konferences, paraugdemonstrējumus, seminārus un kursus, kā arī līdzdarbojas 

pašvaldību un uzņēmumu informatīvos  un atbalsta pasākumos. 

Izstrādā un piedāvā profesionālās izglītības kursu un moduļu programmas pārkvalifikācijai, 

profesionālai pilnveidei  sadarbībā ar NVA un atbilstoši tās konkursu piedāvājumam; 

Pedagogi un tehniskais personāls aktīvi iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs (biedrības, 

sabiedriskas akcijas un pasākumi u.c.) 

Pedagogi un skolvadības pārstāvji piedalās augstskolu un koledžu  programmu 

studentu  praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu nodrošināšanā, t.sk. ārvalstu skolu audzēkņu 

praktikantu uzņemšanā.    

7.tabula 

Barkavas struktūrvienības darbinieki 

Rādītāja nosaukums 

Darbinieku skaits 

2016.gads (01.10.) 2017.gads (01.10.) 2018.gads (02.01.) 
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Kopā (darbinieki) 49 37 51 39 50 39 

Pedagogi 31 19 33 21 32 21 

a) no tiem profesionālās 

izglītības skolotāji 
24 13 21 12 20 12 

b) vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 
3 2 6 5 6 5 

c) pārējie pedagogi 4 4 6 4 6 4 

Pārējie darbinieki 18 18 18 18 18 18 
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8.tabula 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

Kvalitātes 

pakāpes 
1. 2. 3. 4. 5. 

Pedagogu 

skaits 
0 5 11 0 0 

 

9.tabula 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

Ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

Mācās augstskolās Ar 

augstāko 

izglītību 

Ar 

maģistra 

izglītību 

Mācās 

maģistrantūrā 

Doktorantūrā 

3 2 (iegūst otro 

augstāko izglītību) 

11 13 3 0 

 

Vērtējums: labi 
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5.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

5.1.  Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Struktūrvienības pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. 

Pašvērtēšana aptver visas izglītības iestādes darba jomas un aspektus. 

Pašvērtēšanā konstatētas Struktūrvienības darba stiprās un vājās puses. Iegūtās atziņas 

kolektīvs zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Pedagogi izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus un analizē metodiskajās komisijās un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Katrs pedagoģiskais darbinieks un audzinātājs mācību gada noslēgumā iesniedz 

administrācijai pašvērtējumu, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. 

Pašvērtējums tiek balstīts uz konkrētiem faktiem. 

Struktūrvienības darba analīze notiek administrācijas sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs 

un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Struktūrvienības darbu reglamentē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas 

struktūrvienības nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi iekšējie 

normatīvie akti, kas izstrādāti, ievērojot izvirzītās prasības. 

Struktūrvienības vadītāja vietnieki par plānoto un paveikto darbu informē Struktūrvienības 

vadītāju administrācijas sanāksmēs, pedagogus – informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās 

padomes sēdēs, kā arī aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā. Informācija par pasākumiem 

regulāri tiek izvietota Struktūrvienības informācijas stendos vai ievietota skolas mājas lapā. 

Ir sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam un pārskats par iepriekšējā gada darba 

plāna izpildi. 

Plānojot finansiāli saimniecisko darbību, tiek ņemts vērā valsts budžeta finansējums un pašu 

ieņēmumi. 

Struktūrvienības attīstības plāns ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Attīstības 

plānošana iekļaujas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas darba plānošanas sistēmā. 

Vērtējums: labi 

5.1.1.  Izglītības iestādes vadības darbs un personāla vadība 

Struktūrvienībā ir izveidota Izglītojamo pašpārvalde, Pedagoģiskā padome. 

Atbilstoši Struktūrvienības nolikumam, kuru koordinē Struktūrvienības vadītājs, pedagogi, 

izglītojamo vecāki, darba devēju pārstāvji. Padomes sēdēs tiek risināti aktuāli ar mācību, 

audzināšanas un saimniecisko darbību saistīti jautājumi. 
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Mācību gadā plānotas pedagoģiskās padomes sēdes, kurās izskatīs mācību un audzināšanas 

darba rezultātus, pirmo kursu izglītojamo adaptācijas norisi. 

Struktūrvienībā ir izstrādāta pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija, ir personāla amatu apraksti. 

Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pienākumu sadali 

nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpilde atbilstoši amatu aprakstiem un darba līgumiem. 

Ir izstrādāta un Koledžā saskaņota struktūra, kas aptver visas Struktūrvienības darbības 

jomas. 

Vadītājs regulāri plāno un vada Struktūrvienības darbu, vadītāja vietniekiem ir deleģēti viņu 

jomai atbilstoši pienākumi. 

Vadības sanāksmes notiek katru nedēļu. 

Struktūrvienības administrācija noteiktos laikos pieņem apmeklētājus. 

Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra, materiālu inventarizāciju veic 1 reizi gadā. 

2017.gada 27.novembrī izveidots Konvents. 

Vērtējums: labi 

5.1.2.  Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestāde regulāri īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un 

nevalstiskajām struktūrām (Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības 

kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Madonas novada Dome, Madonas 

novada Izglītības pārvalde, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Madonas Biznesa 

inkubators, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c. partneri).  

Starptautiskā sadarbība tiek realizēta nodrošinot prakses un apmaiņas vietas ārvalstu skolās 

un uzņēmumos Austrijā (Karintija), Horvātijā (Zagreb, Prelog, Čakovec), Igaunijā (Rapla, 

Kuressāre, Tallina, Pērnava, Hāpsala), Polijā (Vlkpl Goržov, Krakova), Lietuvā (Paņeveža, Kauņa, 

Kedainiai), Čehijā (Liberec, Hejnice, Opava,  Somijā (Espoo, Savonlinna) Erasmus+ KA1 

mobilitātes projektu ietvaros. 

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerībās ietvaros īstenoti 2-gadīgi projekti ar Bulgārijas, 

Turcijas, Lietuvas, Somijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Polijas un Čehijas skolām. 

Izglītības programmās „Viesnīcu pakalpojumi” esam izmantojuši iespējas arī sadarbībā ar 

viesnīcu un restorānu personāliju darbā iekārtošanas pakalpojumu specializētu aģentūru „ZIHOGA”, 

starptautisku organizāciju Animafest, dažādu Eiropas valstu viesnīcu, arī lauksaimnieku 

organizāciju asociācijām. 

Plānots attīstīt aktīvu, pilnvērtīgu un lietderīgu sadarbību ar izglītības iestādēm, darba 

devējiem, nozaru asociācijām, pašvaldībām un citiem sociālajiem partneriem. 



39 
 

10.tabula 

Sadarbība ar augstākās izglītības institūcijām tālākās izglītības pēctecības nodrošināšanai 

 

Izglītības  

programma 

Studiju programmas pēctecība 

Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā (Jēkabpils) 

Rēzeknes  

Tehnoloģiju  

akadēmijā 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitātē 

Tūrisms,  

viesnīcu/ēdināšanas 

pakalpojumi (III) 

Komercdarbība Komercpakalpojumu 

vadība 

Ēdināšanas un  

viesnīcu  

uzņēmējdarbība 

Būvdarbi  Būvdarbu 

vadītājs(projekts) 

 Būvniecība 

Lauksaimniecība Komercdarbība  

vai Programmēšana 

/Datorika 

Inženieru fakultāte Lauksaimniecības 

fakultāte 

Struktūrvienības absolventi turpina studijas Biznesa augstskolā „Turība”, Daugavpils 

universitātē vai citās koledžās un  augstskolās Latvijā. 

Līdzšinējās sadarbības formas un nākotnē plānotās sadarbības ir saistītas ar: 

Izglītojamo un lektoru/pedagogu apmaiņas programmu veidošanu; 

Kopīgu konferenču, konkursu, sporta pasākumu un citu radošo projektu organizēšanu, t.sk. 

starptautisku; 

Bibliotēkas fondu/citu resursu  izmantošanu; 

Kvalifikācijas pilnveides un pieredzes apmaiņas aktivitātēm; 

Dalību projektos. 

Tika organizētas lekcijas ar vieslektoru dalību no Latvijas augstskolām. Pedagogi   

piedalījušies LU, LLU, RTA organizētos pasākumos, kuru ietvaros iepazinās arī ar šo augstskolu 

sadarbības partneriem, pilnveidoja savas profesionālās kompetences, dibināja sakarus. Piemēram, 

tika izveidots konsorcijs ar citām izglītības iestādēm, kura ietvaros kopā ar Rēzeknes biznesa 

inkubatora speciālistiem izstrādājām un sekmīgi īstenojām Erasmus+ KA1 mobilitātes projektu ar 

Balkānu valstīm. 

Izglītības iestāde darba kvalitātes uzlabošanai sadarbojas ar vairākām institūcijām: 

✓ Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionu institūcijas; 

✓ Madonas novada Tūrisma informācijas centrs; 

✓ Jauno uzņēmēju klubs, biedrība; 

✓ Junior Achievement Latvija; 

✓ Valsts ieņēmumu dienests; 

✓ Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA); 

✓ Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP); 

✓ Biedrību „Zemnieku saeima” (ZSA); 

✓ Latvijas Būvinženieru savienība (LBS); 
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✓ Vidzemes Tūrisma asociācija; 

✓ LAD Viduslatvijas reģionālā pārvalde; 

✓ LLU Agroresursu un ekonomikas institūts; 

✓ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC);  

✓ Madonas novada un apkārtējo novadu uzņēmēju apvienības; 

✓ Lauksaimnieku kooperatīvajām sabiedrības; 

✓ Darba devēji Vidzemes un Latgales reģiona novados un citviet Latvijā. 

Īstenotās sadarbības formas: 

✓ Profesijas standartu aktualizēšana; 

✓ Izglītības programmu, mācību kursu piedāvājuma izvērtēšana; 

✓ Prakses uzdevumu un kvalifikācijas darbu tematu izstrāde; 

✓ Prakses vietu nodrošināšana; 

✓ Dalība vieslekcijās, konferencēs, konkursu vērtēšanā,  

✓ Karjeras un Profesiju dienās; 

✓ Mācību ekskursiju organizēšana; 

✓ Dalība valsts noslēguma pārbaudījuma komisijās. 

Vērtējums: ļoti labi 
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6. CITI SASNIEGUMI 

11.tabula 

Izglītojamo sasniegumi profesionālajos konkursos 

Mācību gads Konkurss 
Izglītības 

programma 

Izglītojamā vārds, 

uzvārds 
Rezultāts 

2014./2015. Tapešu līmēšana Būvdarbi J.Piļpuks 

J.Meža - Eriņš 

8.vieta 

2014./2015. Viesnīcu pakalpojumu Viesnīcu 

pakalpojumi 

A.Cauce 

 

4.vieta 

2015./2016. Krāsošanas un dekoratīvā 

apmetuma apdares darbi 

Būvdarbi A.Skorohodovs 

D.Špāks 

11.vieta 

2016./2017. Viesnīcu pakalpojumi Viesnīcu 

pakalpojumi 

A.Cauce 1.vieta 

2016./2017. Profesionālās meistarības konkurss 

„Krāsošanas un dekoratīvās apdares 

darbi” 

Būvdarbi D.Belousovs 

I.Kokina 

Atzinības 

raksts 

2017./2018. Apdares darbi Būvdarbi R.Mazurs 

A.Līdaks 

3.vieta 

 

12.tabula 

Sports 

Mācību 

gads 
Konkurss 

Izglītības 

programma 

Izglītojamā vārds, 

uzvārds 
Rezultāts 

2014./2015. Stafete – Latgales reģions Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 3.vieta 

2014./2015. Stafete – Latgales reģions Viesnīcu 

pakalpojumi 

K.Surina 3.vieta 

2014./2015. Basketbols – Latgales 

reģions 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 5.vieta 

2014./2015. Republikas čempionāts 

basketbolā 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 5.vieta 

2014./2015. Šautriņu mešana – 

Latgales reģions  

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 3.vieta 

2014./2015. Šautriņu mešana – 

Latgales reģions 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Nansija Grīnberga – 

Īvāne  

1.vieta  

 

2014./2015. Telpu futbols – Latgales 

reģions  

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 3.vieta 

2014./2015. Volejbols – Latgales 

reģions  

Viesnīcu 

pakalpojumi 

Komanda 3.vieta 
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2014./2015. Roku cīņa – Latgales 

reģions 

Būvdarbi A.Prancāns 1.vieta  

 

2014./2015. Roku cīņa – Latgales 

reģions 

Būvdarbi K.Reiniks 3.vieta 

 

13. tabula 

Sports 2016./2017.mācību gads 

Nr. Pasākums Dalībnieki Vieta 

1. AMI SK 27.sporta spēļu 

kopvērtējums 

Jaunietes 8. 

Jaunieši 21. 

2. AMI SK LR 27.sporta spēļu finālsacensības 

2.1. Vieglatlētika Jaunietes 

Jaunieši 

10. 

18. 

2.2 Rudens kross Jaunietes 

Jaunieši 

11. 

18. 

2.3. Šautriņu mešana Jaunietes 

Jaunieši 

14. 

18. 

2.4. Galda teniss  Jaunietes 4. 

2.5. Volejbols  Jaunietes 7. 

2.6. Telpu futbols  Jaunietes 8. 

2.7. Dambrete  Jaunietes 6. 

3. AMI SK 27.sporta spēles Latgales reģionā un Vidzemes reģionā. 

3.1 Galda teniss Jaunietes 1. 

3.2. Novuss Jaunietes 

 

Kopvērtējumā 

9.-12.  

3.3. Volejbols Jaunietes 1. 

3.4 Telpu futbols Jaunietes 2. 

3.5. Badmintons Jaunietes 

Jaunieši 

Kopvērtējumā 

7.-9.                     

3.6. Basketbols 
Jaunietes 

Kopvērtējumā 

7.-9. 

3.7. Basketbols 
Jaunieši 

Kopvērtējumā   

17.-20. 

3.8. Dambrete 
Jaunieši 

Kopvērtējumā  

13.-16. 

3.9. Florbols 
Jaunieši 

Kopvērtējumā  

18.-19. 

3.10. Tautas bumba 
Jaunietes 

Kopvērtējumā  

9.-13. 

4. Starptautiskās sacensības 

futbolā Vācija 
Inga Bedrīte 6. 

5. Novada vidusskolu kauss 

volejbolā 

Jaunietes 

Jaunieši 

3. 

4. 
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14.tabula 

Izglītojamo sasniegumi ārpusskolas konkursos 

Nr. Pasākums Dalībnieki Pedagogs 
Iegūtā 

vieta 

1. “Erasmus +” programmas KA02 

projekta “SUPER” aktivitāte 

“Nozīmīgām vēsturiskām 

personībām pa pēdām”. 

Alīna Boļšakova (V1), 

Evija Poruka (V2), 

Voldemārs Šneveļs (V2), 

Svetlana Petrova (V3) un 

Annija Broka (L3) 

L.Krūmiņa 

A.Juška 

Atzinība 

2. 

 

ERASMUS + KAO1 mobilitātes 

projekts Polijā 

Mārcis Lisovskis (L3), 

Ervīns Ļebedevs (L3), 

Daniels Pēteris Millers (L3) 

un Kristīne Reinika (V3)  

A.Juška Atzinība 

3. „Kalpaka atceres pasākums 2017” 

Stafete pirmās palīdzības sniegšanā 

10.-12. klašu grupā 

 Militarizētā stafete 10.-12. klašu 

grupā  

Ervīns Ļebedevs (L3) 

Alīna Boļšakova (V1) 

Emīls Uldis Zaharāns (L3) 

Mārcis Lisovskis (L3) 

Dainis Špāks (B3) 

Linda Juste (V2) 

O.Kančs 2.vieta 

 

 

 

 

1.vieta 
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7. PROJEKTI 

Struktūrvienībā ESF projekti tiek realizēti jau 18 gadus. Izmantotie finansējuma piesaistes 

fondi un programmas: sākot ar  ES Phare, LLP Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth, 

Youth in action apakšprogrammas un grantu programmām līdz Erasmus+ programmas un Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta 

mērķa/SAM/ dažādo pasākumu projektiem. 

 Ārvalstu skolās un uzņēmumos praktizējušies vairāk nekā 320 Struktūrvienības 

izglītojamie. 

Apmaiņas projektu ietvaros kvalifikāciju ārzemēs uzlabojuši vairāk nekā  40 pedagogi un 

sadarbības partneri no LV uzņēmumiem un organizācijām. 

Projektu konferencēs un semināros Latvijā kopā ar ārvalstu partneriem darbojušies vairāk 

nekā 60 pieaugušie un 300 jaunieši. 

15.tabula 

N.p.k. 
Finansēšanas 

avots 
Projekta nosaukums 

Piezīmes / 

Finansējuma 

apjoms 

1. ERAF 
SAM 4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās 

820 000 EUR -

izstrādē 

2. ESF 
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā 

Aktīvs  

3. Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts „Mūsu 

personībām pa pēdām!“ „SUPER” Čehija, 

Lietuva, Turcija, Horvātija, Bulgārija, Latvija 

2017.g. 

noslēdzies  

4. Erasmus+ Mobilitātes projekts ”Taste Europe” jauniešu un 

skolotāju starptautiskās prakses Igaunijā, Lietuvā, 

Polijā, Austrijā, Čehijā un Horvātijā 

2017.g. 

noslēdzies 

5. ESF 

Jauniešu 

garantija 

7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma 

"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"  

 "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 

un 8.4.1. specifiska atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide", vienošanās 

aktīvs 



45 
 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros: 

“Būvdarbi” ar kvalifikāciju „Apdares darbu 

tehniķis”; 

„Skaistumkopšanas pakalpojumi” ar 

kvalifikāciju „SPA speciālists”; 

“Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju Lauku 

īpašuma apsaimniekotājs; ar mācību 

ilgumu 1,5 gadi,  

kā arī 2 viengadīgās programmas:  

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavārs) un  

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 

(Lietvedis). Kopējais audzēkņu skaits šīs 

programmas grupās mācību gada ietvaros 

svārstījās robežās no ~100-130 izglītojamajiem. 

6. ESF  

 pieaugušo 

izglītības 

piedāvājums 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiska 

atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide", 

vienošanāsNr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros  

aktīvs 

7. ESF 

Skolotāju 

profesionālā 

pilnveide 

SAM 8.5.3 Nodrošināt profesionālās izglītības 

iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi 

aktīvs 

8. ESF 
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus 

Plānots 

iesaistīties 
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8. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 Kvalitatīva esošo profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošana – mācību 

procesa organizēšana, pedagoģiskā personāla, materiāli tehniskās un metodiskās bāzes 

nodrošinājums. 

Modulārās apmācības un darba vidē balstītu mācību izglītības ieviešanas procesu 

aktualizēšana esošajās izglītības programmās.  

Jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu ieviešana atbilstoši valsts noteiktajiem 

atbalstāmajiem virzieniem un reģiona tautsaimniecības pieprasījumam. 

Sadarbības attīstīšana ar: 

1. citām Latvijas un ārvalstu profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestādēm, 

dalība ārējās koleģiālajās institūcijās, projektos; 

2. tautsaimniecības atbilstošo nozaru organizācijām, pārstāvniecība tajās; 

3. vispārizglītojošo un profesionālo priekšmetu metodiskajām apvienībām un 

koleģiālām institūcijām, pārstāvniecība tajās;  

4. reģiona pašvaldībām, uzņēmumiem, organizācijām uzņēmējdarbības vides izpētē un 

uzlabošanā, prakses nodrošināšanā audzēkņiem, darba tirgus prasību identificēšanā kvalificētu 

speciālistu sagatavošanai, izglītības programmu aktualizēšanā un jaunu programmu izstrādē; 

5. pamatizglītības iestādēm audzēkņu piesaistei; 

6. interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotājiem. 

Pedagoģiskā personāla motivēšana iesaistīties mācību procesa uzlabošanā, profesionālajā 

pilnveidē, sadarbībā ar citām izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem.  

Dalība vispārizglītojošo priekšmetu, profesionālo priekšmetu un profesionālās ievirzes 

pasākumos, konkursos, olimpiādēs, organizācijās, koleģiālajās institūcijās.  

Mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana – metodisko un mācību materiālu 

sagatavošana, bibliotēkas fondu papildināšana iegādājoties grāmatas un pasūtot periodiskos 

izdevumus atbilstoši pedagogu un audzēkņu pieprasījumam. 

Mūžizglītības, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides izglītības programmu 

izstrāde un īstenošana. 

Specializēto nodarbību telpu, laboratoriju aprīkojuma uzlabošana. 

Izglītojamo ārpus mācību un sadzīves apstākļu dienesta viesnīcā uzlabošana.  

Izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšana mācību procesa kvalitātes uzlabošanā un ārpus mācību 

aktivitātēs. 

Izglītības iestādes sporta bāzes pilnveidošana, izglītojamo dalības sporta, interešu 

nodarbībās, deju kolektīvā un korī iespēju nodrošināšana. 
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Cilvēkresursu plānošana, jauno speciālistu piesaistīšana ,  un  darba devēju iesaistīšana 

izglītības programmu satura aktualizēšanas jautājumos. 

Izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšana mācību procesa kvalitātes uzlabošanā un ārpus mācību 

aktivitātēs. Izglītības iestādes sporta bāzes pilnveidošana, izglītojamo dalības sporta, interešu 

nodarbībās, deju kolektīvā un korī iespēju nodrošināšana. 

 

Direktore 

  

R.Pole 

 (paraksts)  

 

SASKAŅOTS 

  

   

(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

   

(datums)   

 

 

 

 


