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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Izglītības iestādes dibinātājs

Izglītības un atpūtas biedrība „OZOLAINE”

Izglītības iestāde

Profesionālās izglītības centrs „IDEJA”

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs

4260802052

Izglītības iestādes adrese

Dārzu iela 23, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis

26210606, 26216130

E-pasts

pic.ideja@inbox.lv

Mājas lapas adrese

www.picideja.lv

Izglītības iestādes direktors

Guna Zenčenko

Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” (turpmāk – PIC „IDEJA”) ir Izglītības un
atpūtas biedrības „OZOLAINE” dibināta izglītības iestāde, kuras viens no darbības veidiem ir
pieaugušo (turpmāk – izglītojamo) izglītības programmu īstenošana.
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, dibinātāja statūti, izglītības iestādes nolikums, kā arī citi ar izglītību saistīti
LR normatīvie akti.
Izglītības un atpūtas biedrība „OZOLAINE” reģistrēta LATVIJAS REPUBLIKAS
Uzņēmumu reģistrā 2007. gada 07. novembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.40008120699.
Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS
DIENESTA Izglītības iestāžu reģistrā kā izglītības iestāde reģistrēta 2013. gada 5. jūlijā ar
Reģ.Nr.4260802052, kura no 2011. gada 22. februāra darbojās kā Pieaugušo izglītības centrs
„IDEJA” ar Reģ.Nr.4280801004.
Izglītības iestādes juridiskā adrese ir „Jānīši”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4633, administratīvais birojs atrodas Dārzu ielā 23, Rēzeknē, mācību process
notiek izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajās mācību programmu īstenošanas vietās.
Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu, organizāciju darbinieku, kā arī privātpersonu izglītošanu profesionālās
tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, mācību centrs PIC „IDEJA” piedāvā
apgūt 25 neformālās izglītības programmas, 10 profesionālās tālākizglītības un 1 profesionālās
pilnveides programmas.
Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” piedāvā izglītības programmas dažādu
kompetenču pilnveidei:
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•

valodu kompetenci var apgūt un pilnveidot valodu apguves kursos. Valodu kursos
mācības notiek 13 valodas prasmes līmeņos (valsts valoda-zemākais, vidējais,
augstākais prasmes līmenis, valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes
līmenim (ar angļu pamatvalodu), angļu valoda- ar un bez priekšzināšanām (5
līmeņi), vācu valoda- ar un bez priekšzināšanām, norvēģu valoda ar un bez
priekšzināšanām).

•

Datorprasmju apguvei un pilnveidei tiek piedāvātas programmas gan iesācējiembez priekšzināšanām, gan datorlietotājiem ar priekšzināšanām, Corel Draw
Graphics, datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis).

•

Uzņēmējdarbības kompetences pilnveidei, balstoties uz pieprasījumu un
aktualitātēm valsts ekonomikā, ir izstrādātas 10 profesionālās tālākizglītības
programmas par dažādām ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, gan uzņēmumu
vadītājiem,

gan

darbiniekiem-

Mazumtirdzniecības

komercdarbinieks,

Loģistikas darbinieks, Sekretārs, Lietvedis, Klientu apkalpošanas operators,
Florists, Šuvējs, Galdnieks, Frizieris.
• Sociālo prasmju kompetenču apguvei tiek piedāvātas 2 programmasprofesionālās tālākizglītības programma “Sociālā aprūpe” ar kvalifikāciju
“Aprūpētājs”, kur var apgūt sociālās aprūpes darba pamatus un profesionālās
pilnveides programma “Sociālās aprūpes pakalpojumi”, kurā var paaugstināt
sociālās aprūpes darbinieku kvalifikāciju.
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1.2. Akreditējamās izglītības programmas raksturojums
Izglītības
programmas
nosaukums
Sociālā
aprūpe

Kvalifikācija

Kods
Nr.

Aprūpētājs

20T 764 01 1

P-2173

Licence
Datums

Izglītojamo
skaits grupā

20.02.2020.
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Profesionālās tālākizglītības programma „Sociālā aprūpe’’, iegūstamā kvalifikācija
“Aprūpētājs” ir sastādīta atbilstoši profesijas standarta prasībām. Programmas apjoms ir 640
stundas, no kurām 259 stundas ir teorētiskās nodarbības, 381 stundas praktiskās nodarbības, no
kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse, 8 mācību stundas kvalifikācijas eksāmens. Mācību
laikā

apgūstamie

mācību

priekšmeti: Aprūpes process un profesionālā ētika,

Sociālpsiholoģijas pamati, Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija,
Sabiedrības un cilvēka drošība, Pirmā palīdzība, Komerczinību

pamati, Datormācība,

Kvalifikācijas prakse, Kvalifikācijas eksāmens.
Programma tiek realizēta Dārzu ielā 23, Rēzeknē, 01.06.2020.-02.11.2020.
Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpētāju, kas palīdz personām, kuras pašas
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar, vai kurām ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas
pamatvajadzības, saņemt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī uzturēt klienta saistību ar
apkārtējo vidi. Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūcijās, kur klientu aprūpi veic atbilstoši aprūpes plānam, klienta individuālajām
vajadzībām, attīstības līmenim, vecumam un sociālā darba speciālista norādījumiem.
Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:













Sagatavoties aprūpes procesa veikšanai.
Palīdzēt klientam noģērbties un apģērbties.
Nodrošināt šķidruma uzņemšanu mazkustīgiem klientiem un klientiem ar kognitīviem
traucējumiem.
Gatavot/sildīt ēdienu un barot klientu.
Asistēt veselības aprūpes speciālistam klienta barošanā ar zondi.
Nodrošināt klientam pilnvērtīgu miegu un atpūtu.
Nodrošināt klientam apstākļus urinācijas un defekācijas veikšanai, prast savākt klienta
izdalījumus.
Sniegt klientam empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu.
Sagatavoties klienta mazgāšanai, ikdienas higiēnas procedūru veikšanai.
Veikt klienta mutes dobuma kopšanu, zobu protēžu tīrīšanu, klienta sejas un sejas
apmatojuma kopšanu
Veikt klienta galvas, galvas ādas kopšanu un mazgāšanu, veidot matu sakārtojumu.
Mazgāt klienta ķermeni un veikt klienta muguras norīvēšanu.
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Kopt klienta rokas, roku nagus un klienta kājas, kāju nagus.
Veikt klienta starpenes aprūpi.
Veikt klienta ar inkontinenci aprūpi.
Veikt klienta ķermeņa veļas maiņu, gultas klāšanu un gultas veļas maiņu.
Pozicionēt klientu, palīdzēt izkļūt/iekļūt gultā, apsēsties, atgulties.
Palīdzēt klientam izmantot tehniskos palīglīdzekļus.
Palīdzēt klientam pārvietoties telpā un ārpus tās, izmantojot mobilitātes palīglīdzekļus.
Pavadīt klientu uz dažādiem pasākumiem vai klientam svarīgām vietām.
Dokumentēt klienta aprūpes gaitu un veselības stāvokļa izmaiņas.
Novērot klienta veselības stāvokli.
Sniegt atbalstu medikamentu uzņemšanā klientam.
Kopt/uzturēt klienta tehniskos palīglīdzekļus.
Veikt paliatīva klienta aprūpi.
Veikt klienta pēcnāves aprūpi savas kompetences ietvaros.
Palīdzēt sagatavot korespondenci vai sūtījumu, sagatavojot to atbilstoši klienta
norādījumiem.
Veikt klientam nepieciešamos pirkumus un to piegādi, pasūtīt laikrakstus, žurnālus.
Sniegt atbalstu klientam mājdzīvnieku kopšanā un istabas augu kopšanā.
Veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu un palīgtelpu uzkopšanu, sadzīves atkritumu
šķirošanu, iznešanu.
Nodrošināt klienta veļas tīrību un uzglabāšanu.
Mazgāt traukus/kopt virtuves inventāru un sadzīves tehniku.
Piegādāt telpās kurināmo un kurināt krāsnis.
Veikt ūdens piegādi telpās un izlietotā ūdens iznešanu.
Palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas un kopt klienta apavus.
Veikt klienta ledusskapja atkausēšanu un mazgāšanu.
Veicināt klienta dzīves aktivitātes.
Noskaidrot klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.
Atbalstīt klientu aktivitātēs, atpūtā un hobijos.
Veicināt klienta atbildību par līdzdarbību garīgajā, fiziskajā un sociālajā pašaprūpē.
Veikt telpu iekārtošanu klienta drošas vides veidošanai.
Veicināt elektroniskās uzraudzības pakalpojuma pieejamību.
Ievērot klienta tiesības un drošību aprūpes laikā.
Ievērot sociālās aprūpes iestādes higiēnas un pretepidēmiskā plāna režīmu.
Sadarboties ar klienta atbalsta sistēmām –personām, iestādēm, speciālistiem un
pakalpojumu sniedzējiem.
Sadarboties ar aprūpes procesā iesaistītajām pusēm.
Informēt klientu par aprūpes procesā iesaistīto speciālistu un citu pakalpojumu
sniedzēju mērķiem un uzdevumiem.
Informēt klienta aprūpē iesaistītos piederīgos.
Konstatēt veselības stāvokļa izmaiņas.
Sniegt pirmo palīdzību kompetences ietvaros.
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Ievērot darba drošības un vides aizsardzības prasības, darba tiesisko attiecību normas,
sociālās un pilsoniskās atbildības principus.
Prast sazināties ar klientu viņam saprotamā veidā.
Plānot darba uzdevuma izpildi.
Ievērot profesionālās ētikas normas un pozitīvas komunikācijas principus.
Pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Profesionālās izglītības centra “IDEJA" vīzija- piedāvājot darba tirgum nepieciešamo
kvalifikācijas un zināšanu apguvi, kļūt par profesionālas tālākizglītības virzītājspēku Latgales
reģionā.
Profesionālās izglītības centra “IDEJA" misija- nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo
izglītības procesu, piedāvājot apmācībām darba tirgū aktuālākās profesijas, radot iespējas
personības izaugsmei, tādejādi virzoties pretī sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un bezdarba
līmeņa samazināšanai.
Profesionālās izglītības centra “IDEJA" moto- “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”.
Mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmas.
Uzdevumi:


nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot to
konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;



piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo iemaņu un prasmju veidošanos atbilstoši
izvēlētajai izglītības programmai;



radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības
celšanai;



ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālās pieejas
principus;



piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, lai turpinātu pilnveidot esošo darbības sfēru un
izstrādāt jaunas izglītības programmas.
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No 2011. gada līdz šim brīdim PIC „IDEJA” veiksmīgi īstenojusi apmācību neformālās
izglītības,

profesionālās

pilnveides

un

profesionālās

tālākizglītības

programmās

bezdarbniekiem un privātpersonām. Šajā laika periodā ir iesaistīti 2278 izglītojamie.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE (JA ATTIECINĀMS)
Mācību centrs „IDEJA” katru gadu uzlabo izglītojošo darbību un īsteno iepriekšējā
akreditēšanas vērtēšanas perioda ieteikumu izpildi. Iepriekšējā darbības periodā izglītības
iestāde akreditējās laika periodā no 02.03.2020. līdz 06.03.2020. Tika akreditēta 1
programma -profesionālās tālākizglītības programma Frizieru pakalpojumi, kvalifikācija
“Frizieris”- 640 stundas. Akreditācijas

ekspertu komisijas ziņojumā norādītie ieteikumi

(rekomendācijas) izpildīti.

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

4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
PIC „IDEJA” līdz šim laikam tiek piedāvātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
licencētas 12 un akreditētas 11 profesionālas tālākizglītības/ profesionālās pilnveides un 25
neformālās izglītības programmas.
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Licencētas un akreditētās profesionālās tālākizglītības/ pilnveides programmas:
Izglītības
programmas
nosaukums

Komerczinības
Telemehānika un
loģistika
Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi
Floristikas
pakalpojumi
Kokizstrādājumu
izgatavošana
Sociālā aprūpe

Iegūstamā
kvalifikācija

Licences Nr.

Akreditācijas
lapas Nr.

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Loģistikas
darbinieks

P-11778

Akreditācijas termiņš
no

līdz

AP 4226

29.03.2016.

28.03.2022.

P-11671

AP 4227

29.03.2016.

28.03.2022.

Sekretārs

P-10666

AP 4228

29.03.2016.

28.03.2022.

Florists

P-9437

AP 2986

16.09.2014.

15.09.2020.

Galdnieks

P-9435

AP 2984

16.09.2014.

15.09.2020.

Aprūpētājs

P-9436

AP 2985

16.09.2014.

15.09.2020.

Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi
Administratīvie
un sekretāra
pakalpojumi
Šūto izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija

Lietvedis

P-9432

AP 2981

16.09.2014.

15.09.2020.

Klientu
apkalpošanas
operators

P-9433

AP 2982

16.09.2014.

15.09.2020.

Šuvējs

P-9434

AP 2983

16.09.2014.

15.09.2020.

Sociālās aprūpes
pakalpojumi

Profesionālās
pilnveides
programma

P-10449

AI 8517

06.05.2015.

15.09.2020.

Frizieru
pakalpojumi

Frizieris

P-2064

AP 6223

13.03.2020.

12.03.2026.

Profesionālās izglītības programmas izstrādātas atbilstoši profesiju standartu prasībām
un to īstenošanas procesā tiek nodrošināta profesijā nepieciešamo prasmju un kompetenču
apguve. Profesionālās izglītības programmas izstrādātas, pamatojoties uz Izglītības likuma un
Profesionālās izglītības likuma prasībām, Profesionālās izglītības saturu reglamentējošiem
dokumentiem. Mācību centram ir sadarbība ar darba devējiem, kuri tiek iesaistīti izglītības
programmu izstrādē.
Izglītības programmas izskata un apspriež Metodiskajā sēdē. Pedagogi strādā atbilstoši
izglītības programmām, pārzina mācību priekšmeta standarta prasības, izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtību, veic tematisko plānu izstrādi. Mācību plānojums ir izstrādāts,
ievērojot mācību priekšmetu pēctecību un mācību priekšmetu savstarpējo mijiedarbību.
Par izglītības programmas satura izstrādāšanu, aktualizēšanu, nepieciešamās
profesionālās mācību dokumentācijas izstrādāšanu un sakārtošanu atbild mācību centra
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direktore. Atbildīgā persona veic mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu
atbilstības novērtēšanu izglītības programmas īstenošanas mērķiem un uzdevumiem.
Izglītības programmu īstenošanai tiek izstrādāts nodarbību saraksts, tas pēc
nepieciešamības tiek precizēts, par izmaiņām tiek informēti gan pasniedzēji, gan izglītojamie.
Izglītības procesa norise ir noteikta PIC "IDEJA" nolikumā. Pasniedzējiem ir mācību
tematiskais plāns mācību priekšmetu programmās. Izglītības iestādes vadība sadarbībā ar
pasniedzējiem pirms katras programmas īstenošanas, aktualizē un pilnveido izglītības
programmas saturu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un aktualitātēm attiecīgajā nozarē.
Pedagogi piedalās arī jaunu mācību programmu un metodisko materiālu izstrādē.
Izglītības iestādes vadība sekmīgi pārrauga programmu īstenošanu, sniedz
nepieciešamo atbalstu, konsultācijas un informāciju. Pedagogi regulāri papildina savas
zināšanas dažādos semināros un profesionālās pilnveides kursos.
Stiprās puses:


PIC “IDEJA” piedāvā daudzveidīgas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmas.



PIC “IDEJA” vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības
programmu un mācību priekšmetu programmu realizēšanai.



PIC “IDEJA” sadarbojas ar nozaru speciālistiem un darba devējiem izglītības programmu
izveidē, pilnveidošanā un aktualizēšanā.
Turpmākā attīstība:



Paplašināt sadarbību ar nozaru organizācijām un uzņēmumiem jaunu izglītības programmu
izstrādāšanā un esošo izglītības programmu aktualizēšanā.



Pilnveidot mācību materiāli tehnisko bāzi, paplašināt sadarbību ar darba devējiem praktisko
nodarbību un kvalifikācijas prakšu kvalitātes uzlabošanai.
Vērtējums – ļoti labi
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Izglītības centra mācību procesa organizēšana balstās uz Profesionālās izglītības centra
"IDEJA" nolikumu, kurā noteikti mācību procesa organizācijas noteikumi.
Mācību grupā izglītojamais tiek ieskaitīts ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.
Izglītojamie pirmajās nodarbību stundās tiek informēti par mācību procesa norisi, praktisko
nodarbību uzdevumiem un norisi, kvalifikācijas praksi, organizatoriskajām prasībām, iekšējo
kārtību, telpu izvietojumu, interneta pieejamību, mācību literatūras izmantošanas iespējām,
stundu sarakstu un kalendāro grafiku, mācību tematisko plānu. Katrai apmācību grupai tiek
iekārtots grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāls, atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
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Metodiskajiem norādījumiem žurnāla aizpildīšanai. Atbilstoši izglītības programmas saturam,
grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā tiek veikti ieraksti par mācību priekšmetiem un
pasniedzējiem, tiek ierakstīta informācija par izglītojamajiem. Pēc izglītojamo reģistrēšanas
Izglītojamo reģistrācijas žurnālā, ieraksta izglītojamā uzskaites kārtas numuru. Pirms katras
mācību grupas apmācību sākuma izglītības iestādes vadība informē pasniedzējus par mācību
nodarbību žurnāla aizpildīšanas kārtību un mācību centra izstrādātajiem noteikumiem “Mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Mācību nodarbību uzskaites žurnālos ieraksti atbilst
programmas mācību plānam, mācību nodarbību sarakstam un tematiskajam mācību priekšmeta
plānojumam. Žurnālā tiek veikti ieraksti par izglītojamo apmeklējumu un sekmēm. Mācību
nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, to kontrolē izglītības iestādes
direktore. Žurnālu pārbaudes rezultāti tiek fiksēti sadaļā “Ieteikumi un aizrādījumi žurnāla
iekārtošanā”, rezultāti tiek izskatīti un analizēti Metodiskajās sēdēs. Mācību plānos paredzētās
nodarbības notiek atbilstoši nodarbību sarakstiem, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību.
Izglītības programmu īstenošanā tiek iesaistīti pedagogi - savas jomas profesionāļi, kuri
strādā nozares uzņēmumos un var nodot savas zināšanas un prasmes izglītojamajiem, viņi ļoti
veiksmīgi var aktualizēt mācību procesu atbilstoši nozares tā brīža prasībām. Pedagogu
profesionālās darbības kvalitāti vērtē administrācija, ņemot vērā izglītojamo mācību
sasniegumus, izglītojamo aptaujas anketas un pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus.
Regulāri tiek papildināta pedagogu datu bāze, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu mācību
procesa norisi. Katrs pedagogs ir izstrādājis mācību vielas sadales tematisko plānu visam
periodam. Mācību programmu īstenošanā pedagogi veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni
ar reālo dzīvi un mūsdienu aktivitātēm. Plānojot mācību procesa organizāciju, pasniedzēji tiek
rosināti izmantot dažādas kvalitatīvas mācību metodes, formas un paņēmienus, balstoties uz
izglītojamo praktisko pieredzi. Mācības tiek organizētas atbilstoši izglītojamo spējām un
mācību priekšmeta specifikai, atbilstoši pieaugušo pedagoģijas pamatprincipiem. Mācību
procesā pasniedzēji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izteikt viedokli. Tiek
izmantotas diskusijas, situāciju analīzes, atklātie jautājumi u.c. Izglītojamo teorētisko un
praktisko nodarbību darbs ir organizēts mērķtiecīgi, orientējoties uz optimālu mācību rezultātu
sasniegšanu. Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās
nozares tehnoloģijas, iekārtas un materiālus, tiek izmantoti projektori, moderna biroja tehnika
un datorklases ar interneta pieslēgumu. Visiem mācību priekšmetiem ir izstrādāti mācību
metodiskie materiāli, kas regulāri tiek aktualizēti un papildināti. Ja mācību procesā netiek
izmantoti mācību līdzekļi (mācību grāmatas), izglītojamie saņem izdales mācību materiālus un
ieteicamās papildliteratūras sarakstu, kā arī izglītojamiem ir iespēja iegūt nepieciešamo mācību
materiālu kopijas vai e-veidā.
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Praktisko mācību īstenošana izglītības iestādē ir pilnībā nodrošināta un atbilst reālajai
darba tirgus situācijai. Mācību centra vadība lielu uzmanību pievērš tieši praktisko mācību
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.
Kvalifikācijas prakses organizēšana notiek savlaicīgi, atbilstoši 2012.gada 20.novembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo
apdrošināšanas kārtība”. Mācību centrā ir izstrādāti noteikumi “Prakšu organizēšanas kārtība”.
Izglītojamie prakses laikā tiek apdrošināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prakses tiesiskais pamats ir trīspusējais kvalifikācijas prakses līgums. Mācību centra
administrācija un dibinātājs sadarbojas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un
vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā.
Tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un iemaņas,
vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks.
Pirms kvalifikācijas prakses sākuma tiek apkopota informācija par prakses vietām un
prakses vadītājiem uzņēmumos. Pēc apkopotās informācijas, tiek sagatavots rīkojums par
izglītojamo norīkošanu kvalifikācijas praksē. Prakses vadītājs izglītojamos iepazīstina ar
prakses norisi, ar izglītojamo tiesībām un pienākumiem prakses laikā, atkārtoti informē par
darba drošības un aizsardzības jautājumiem, izsniedz prakses programmu, prakses
dienasgrāmatu, un paskaidro to aizpildīšanas kārtību un iesniegšanas termiņus. Prakses
uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses programmai. Prakses vadītājs kontrolē prakses
norisi, sazinoties telefoniski, apmeklējot konkrētos nozares uzņēmumus un tiekoties ar prakses
vadītājiem darba vietā. Daļa kvalifikācijas prakšu līgumu tiek noslēgta ar uzņēmumiem, kuri
jau iepriekšējos gados ir uzņēmuši izglītojamos kvalifikācijas prakses laikā. Ar šiem
uzņēmumiem mācību centram izveidojusies veiksmīga sadarbība. Veidojot sadarbību
izglītojamo apmācībā, uzņēmējiem ir iespējams sagatavot reālajām darba prasībām atbilstošu
darbinieku un novērtēt viņa spējas prakses laikā. Savukārt veiktās praktikantu aptaujas ļauj
noteikt viņu apmierinātības līmeni ar prakses apstākļiem un iespējām, ko uzņēmums ir
piedāvājis. Izglītojamie augstu vērtē iespēju radoši strādāt, pozitīvu attieksmi, atsaucīgu
kolektīvu un zinošus kolēģus, kuri veicina iespēju iepazīt profesiju un apgūt svarīgākās
praktiskā darba iemaņas.
Izglītības iestādes kolektīvā valda profesionālas un lietišķi draudzīgas, savstarpējās
uzticēšanās attiecības, tāpēc labvēlīgs ir sociāli psiholoģiskais mikroklimats. Lai paaugstinātu
izglītojamo motivāciju mācībām, uzturētu labu un pozitīvu attieksmi, pedagogi informē
izglītojamos par jaunievedumiem pedagoģiskajā darbā, dalās ar saviem un savu kolēģu
profesionāliem sasniegumiem un rezultātiem. Tiek noskaidrots katra izglītojamā mācību mērķis
un motivācija, ko katrs gribētu sasniegt pēc kursu beigšanas.
11

Regulāri tiek veikta mācību procesa analīze un izvērtēta pedagogu darba kvalitāte.
Mācību procesa analīzei tiek izmantota stundu hospitēšana, pārrunas ar pasniedzējiem un
izglītojamajiem, izglītojamo anketēšana, kursu dalībnieku atsauksmes. Izglītības programmas
noslēgumā izglītojamie aizpilda anketu, sniedzot savu viedokli par mācību procesu - izglītības
programmas saturu, mācību metožu izmantošanu, pasniedzēju profesionālo kompetenci,
mācību un tehnisko līdzekļu izmantošanu. Metodiskajās sēdēs analizē izglītojamo atsauksmes.
Nepieciešamības gadījumā pedagogus informē par nepieciešamajiem risinājumiem, konsultē
un pārrauga to īstenošanu. Rezultātā tiek pilnveidoti mācību un metodiskie materiāli, kā arī
veikti uzlabojumi mācīšanas un mācīšanās procesā.
Izglītības iestādē notiek Metodiskās sēdes, kurās analizē mācību procesu, sniedz
priekšlikumus administrācijai par mācību priekšmetu metodiskās un materiālās bāzes kvalitātes
uzlabošanu, izglītības procesa pilnveidošanu, kvalitatīva un vienota pārbaudes darbu satura
izstrādi, izglītojamo mācību sasniegumu analīzi.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē mācību process notiek kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.



Profesionālo priekšmetu pasniedzēji labi pārzina sava mācību priekšmeta specifiku un
pasniegšanas metodiku.



Ir pozitīva pedagogu un izglītojamo attieksme pret mācību procesu, pastāv informācijas
apmaiņa par mācību procesa norisi un tā uzlabošanas iespējām.



Ir laba sadarbība ar uzņēmējiem praktisko nodarbību un kvalifikācijas prakšu
organizēšanā.

Turpmākā attīstība:


Paplašināt sadarbību ar darba devējiem praktisko nodarbību un kvalifikācijas prakšu
kvalitātes uzlabošanai.



Turpināt pilnveidot mācību procesu, piesaistot jaunus profesionālus pasniedzējus,
uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.
Vērtējums-ļoti labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Mācību centrā izglītojamo mācīšanās process tiek organizēts mērķtiecīgi un efektīvi.
Izglītības iestādes apmācāmie ir pieauguši cilvēki, kuri paši izvēlējušies apgūt konkrēto
izglītības programmu. Viņi ir maksimāli ieinteresēti, lai mācību process būtu kvalitatīvs, lai
apgūtā izglītības programma veicinātu viņu karjeras attīstību un darbā iekārtošanos. Mācīšanās
rezultativitāte atkarīga no katra indivīda personīgās ieinteresētības, viņa izziņas procesu un
gribas īpašībām, no viņa prasmes sadarboties. Mācīšanās rezultativitāti ietekmē arī mācīšanās
ārējie nosacījumi, t.i., mācību procesa organizācija, mācību fiziskā un psiholoģiskā vide,
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izraudzītās mācību metodes, pedagoģiskais stils.

Izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Uzsākot mācības izglītības programmā,
izglītojamie tiek informēti par mācību darba organizāciju, prasībām, papildus atbalstu un
iespējām, kā arī saņem nodarbību grafiku, kuros norādīti konkrēti nodarbību datumi un laiki un
pasniedzēji. Turpmāk mācību darbs norit atbilstoši šiem plāniem, bet, ja nepieciešams, plāni
tiek koriģēti, atbilstoši grupas vajadzībām. Izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par pārbaudes
darbiem, ieskaitēm un eksāmenu. Praktisko darbu veikšanai izglītojamie ir nodrošināti ar
izglītības programmā minēto materiāli tehnisko bāzi.
Izglītības iestādes rīcībā ir jaunākā mācību literatūra un mācību līdzekļi, kuri ir pieejami
ikvienam programmas apguvējam.
Lai sasniegtu izglītības programmas mērķi, izglītojamajiem tiek piedāvāts izmantot
pieejamos resursus: kopēšanas un printēšanas pakalpojumus, mācību un izzinošās literatūras
krājumu.
Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, piemēram, lekcijas, semināri,
demonstrējumi, praktiskās nodarbības. Mācīšanās process norit efektīvi, ja izglītojamie tajā
aktīvi iesaistās, savstarpēji sadarbojas un veido pozitīvu mijiedarbību ar pedagogiem.
Izglītojamo personīgās līdzdalības veicināšanai pedagogi plaši pielieto aktīvās mācību metodes,
palīdz izglītojamajiem noturēt mācību motivāciju, rosina strādāt atbilstoši savām spējām,
izrādīt iniciatīvu, strādāt patstāvīgi un grupās, vērtēt savu un citu darbu.
Mācīšanās process organizēts tā, lai apgūto zināšanu konteksts atbilstu tam, kā
zināšanas tiek praktiski pielietotas. Izglītojamie, veicot dažādus mācību uzdevumus, iesaistās
reālu problēmu risināšanā, tā gūstot pieredzi un veidojot profesijai atbilstošas prasmes un
iemaņas.
Izglītības iestādē dažādu programmu izglītojamajiem tiek rīkotas mācību ekskursijas uz
nozares uzņēmumiem.
Dažādu mācību metožu izmantošana nodrošina izglītojamo zināšanu un prasmju
attīstību un mācību vielas apguvi. Gadījumā, ja izglītojamajam nav saprotams kāds mācību
vielas jautājums, ir iespējams izmantot konsultācijas pie pasniedzējiem. Sakarā ar to, ka
nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts laiks individuālām konsultācijām, katram
izglītojamajam var tikt veltīts laiks individuāli, atbildot uz viņu interesējošiem jautājumiem.
Izglītojamo apmeklējums tiek atzīmēts nodarbību žurnālā.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir labvēlīga mācīšanās vide, individuāla pieeja katram izglītojamajam,
iespēja izmantot materiāltehniskos resursus.
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Izglītības iestādē tiek apkopoti un analizēti izglītojamo mācību sasniegumi, izaugsmes
dinamika.

Turpmākā attīstība:


Turpināt uzlabot mācīšanās kvalitāti, ieviešot darbā jaunas, efektīvas un interesantas
mācību metodes.



Paaugstināt izglītojamo līdzatbildību mācīšanās kvalitātes uzlabošanai.



Uzlabot praktisko nodarbību materiāli tehnisko bāzi.
Vērtējums-ļoti labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītības iestādei ir izstrādāta “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Vērtēšanas
sistēma ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Pedagogi vērtē izglītojamo mācību sasniegumus
atbilstoši izglītības programmā iekļautajām mācību priekšmetu programmām.
Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta un atbilstoši piemērota. Vērtējumi
tiek atspoguļoti nodarbību uzskaites žurnālos, izglītojamie zina savu vērtējumu. Profesionālās
pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas apguves gaitā tiek organizētas ieskaites,
katra priekšmeta un programmas noslēgumā tiek organizēta noslēguma ieskaite/eksāmens.
Vērtējumam izmanto vienotu vērtējuma skalu, kas nodrošina vienādu pieeju visu darbu
vērtēšanai. Profesionālās tālākizglītības programmās pārbaudes darbi un vērtēšanas kritēriji tiek
noteikti atbilstoši licencētās/akreditētās programmas saturam.
Darba devēji iesaistīti izglītojamo mācību prakses novērtēšanā, veikti ieraksti
mācību prakses dienasgrāmatās par katru prakses dienu ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek plānoti un organizēti atbilstoši spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
Izglītības iestādē tiek veikts darbs pie eksāmenu jautājumu datu bāzes izstrādes un
papildināšanas, kas nodrošina eksāmenu jautājumu brīvas atlases iespējas atbilstoši eksāmenu
struktūrai un normatīvo aktu prasībām. Valsts kvalifikācijas eksāmenu jautājumi, kas atbilst
normatīvo aktu prasībām, tiek izstrādāti sadarbībā ar darba devējiem un pedagogiem. Izglītības
iestāde profesionālās kvalifikācijas eksāmenus plāno pie mācību programmas realizācijas
uzsākšanas, vienu mēnesi iepriekš saskaņojot eksāmena komisiju un eksāmenu saturu IZM
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tiek veidota kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanas komisijā
iekļaujamo personu datu bāze. Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā ir
vietējie darba devēju pārstāvji, savas jomas profesionāļi. Kvalifikācijas eksāmenu norisei ir
piemērotas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
dokumentācija tiek glabāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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Izglītības iestāde apkopo

informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Šo informāciju analizē pedagoģiskās
padomes sēdēs. Analīžu rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidei turpmākajam periodam.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir vienota izpratne par vērtēšanas principiem, vērtēšana ir objektīva un
regulāra.



Pedagogi sistemātiski, objektīvi un kompetenti vērtē skolēnu mācību sasniegumus,
atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.



Vērtējot izglītojamo mācību darbu, tiek ievērotas vērtēšanas formas un metodiksie
paņēmieni, kas atbilst mācību priekšmetu specifikai.



Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu izstrāde, norise un personālsastāva atlase notiek
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Turpmākā attīstība:


Turpināt pilnveidot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu jautājumu un praktisko
uzdevumu bāzi.

Vērtējums-ļoti labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
PIC „.IDEJA” ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un
analīzei. Informācija dod iespēju izvērtēt mācību grupas sasniegumus, mācību darba rezultātus,
izdarīt secinājumus un izvirzīt uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesu uzlabošanai. Katrs
mācību programmas tematiskais kurss ietver sevī starpieskaites un mācību kursa gala
pārbaudījumu.
Izglītojamie ir iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Izglītojamo
sasniegumi ikdienas darbā tiek fiksēti Mācību nodarbību uzskaites žurnālā, tie tiek apkopoti un
analizēti ar tai sekojošu darbu mācību sasniegumu pilnveidi. Izglītojamo sasniegumu uzskaite
un analīze ļauj savlaicīgi diagnosticēt un risināt izglītojamo mācīšanās problēmas. Mācību
rezultāti tiek analizēti Metodiskajās sēdēs.
Izglītojamiem tiek organizēts noslēguma pārbaudījums, atbilstoši izglītības programmā
noteiktajām prasībām un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajai metodikai.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir noteiktas un ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu
vērtēšanā.

Turpmākā attīstība:


Veicināt izglītojamo personīgo atbildību par sasniegumiem mācību procesā.
Vērtējums-ļoti labi
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
PIC „.IDEJA” profesionālās kvalifikācijas eksāmenus plāno pie mācību programmas
realizācijas uzsākšanas, vienu mēnesi iepriekš saskaņojot eksāmenu saturu VISC, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
PIC „.IDEJA” papildina profesionālās kvalifikācijas eksāmenu datu bāzi, atbilstoši
tālākizglītības un pilnveides programmām, eksāmenu struktūrai un normatīvo aktu prasībām.
Valsts eksāmena kvalifikācijas jautājumi, tiek izstrādāti sadarbībā ar darba devējiem un
pedagogiem.
Veidojot atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem, izlases kārtībā aptaujājot tos pēc
kvalifikācijas prakses beigām, ir saņemtas atsauksmes, ka zināšanas, kas iegūtas izglītības
programmas apgūšanas rezultātā ir pietiekamas, lai veiksmīgi veiktu darba pienākumus.
2019. gadā PIC „IDEJA” profesionālās tālākizglītības programmu apguva 33
izglītojamie un profesionālās pilnveides programmu „Sociālās aprūpes pakalpojumi” 47
izglītojamie. Programmu apguves noslēgumā izglītojamie kārtoja valsts noslēguma eksāmenu.
Eksāmenu rezultāti tika apkopoti un analizēti. Izglītojamo sasniegumi valsts profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos ir vērtējami pozitīvi. Vidējais vērtējums ir 8 balles.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides-eksāmenu rezultāti 2019. gadā

2019. gadā tika īstenotas 7 neformālās izglītības programmas. Neformālo izglītību apguva 156
izglītojamie. Neformālās izglītības programmas apguves noslēgumā visi izglītojamie sekmīgi
nokārtoja noslēguma ieskaites. Vidējais vērtējums ir 7,5 balles.
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Neformālās izglītības-pārbaudes darbu rezultāti 2019. gadā

Stiprās puses:


Izglītojamie profesionālās kvalifikācijas eksāmenos un noslēguma pārbaudījumos
uzrāda labus un ļoti labus rezultātus.



Izglītības iestādē notiek kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu
rezultātu uzskaite, apkopošana un analīze.

Turpmākā attīstība:


Mācību sasniegumu analīzi izmantot turpmāko uzdevumu noteikšanai un mācību
procesa pilnveidei.
Vērtējums-ļoti labi

4.4. Atbalsts izglītojamajiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem drošu mācību vidi, labvēlīgu emocionālo
gaisotni. Mācību centra personālam un izglītojamajiem ir korektas un laipnas attiecības, ar
savstarpējo cieņu un uzticēšanos.
Izglītības iestādes vadība seko mācību procesa norisei, lai vajadzības gadījumā sniegtu
nepieciešamo sociālpsiholoģisko atbalstu. Mācību centram ir pieejama informācija, kur
griezties, lai nepieciešamības gadījumā, izglītojamie varētu saņemt palīdzību, konsultācijas un
psiholoģisko atbalstu. Izglītojamajiem tiek sniegta informācija, kur griezties pēc psiholoģiskā
atbalsta.
Mācību centrā nodarbības vada zinoši, profesionāli pedagogi - gan sociālie pedagogi,
gan psihologi, gan juristi. Arī viņi sniedz izglītojamajiem atbalstu un konsultācijas savas
kompetences jomā. Izglītības iestādes vadība un darbinieki iedvesmo un atbalsta apmācāmos
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izvēlēties sev atbilstošu prakses vietu, palīdz aizpildīt CV un motivācijas vēstuli, ja apmācāmais
vēlas pieteikties kādai vakancei.
Stiprās puses:


Mācību centrs nodrošina izglītojamajiem drošu, emocionāli labvēlīgu mācību vidi.



Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem ir pieejams sociālpedagoģiskais un
psiholoģiskais atbalsts.

Turpmākā attīstība:


Turpināt attīstīt izglītojamajiem drošu, emocionāli labvēlīgu mācību vidi.

Kvalitātes vērtējums III līmenis- labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Mācību centrā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. Tiek īstenoti darba
drošības pasākumi. Iestādē ir veikta darba vides risku novērtēšana un darba aizsardzības
pasākumu izstrāde, lai nepieļautu darbinieku un izglītojamo veselības un drošības
apdraudējumu iestādē.
Izglītības iestādē izstrādāti un apstiprināti ,,Iekšējie darba kārtības noteikumi” un
,,Iekšējās kārtības noteikumi”, kas ietver informāciju par izglītības iestādes darba organizāciju
un darbību, izglītojamo un darbinieku tiesībām, atbildību un pienākumiem, kārtības
noteikumiem, darba aizsardzības instrukcijas visiem veicamajiem darbiem, pasākumiem un
situācijām. Ir izstrādāti “Telpu izmantošanas un uzturēšanas noteikumi”, “Noteikumi par
drošību kabinetos, strādājot ar datortehniku”, kā arī darba drošības noteikumi atbilstoši
profesiju praktisko darbu specifikai. Izstrādāta ,,Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība”.
Uzsākot mācības un praktiskās apmācības, izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās
kārtības noteikumiem un darba drošības instrukcijām attiecīgo darbu veikšanai. Pirmajā
nodarbībā izglītības iestādes vadība informē un iepazīstina izglītojamos ar evakuācijas plānu,
iekšējās kārtības noteikumiem, kuros iekļauti punkti par ugunsdrošību, elektrodrošību un pirmo
medicīnisko palīdzību. Izglītojamie ar “iepazinos”, savu parakstu un datumu nodarbību
uzskaites žurnālā apliecina par iepazīšanos ar noteikumiem un to ievērošanu.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iestādē redzamās vietās ir izvietota drošības
prasībām atbilstoša informācija - norādes par izejām, evakuācijas plāni, nodarbību telpās iekšējās kārtības noteikumi. Iestādes personāls ir iepazīstināts ar iestādes evakuācijas plānu,
darba kārtības un drošības noteikumiem.
Ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa, telpās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, kuru
skaits ir atbilstošs ugunsdrošības noteikumu prasībām. Telpas ir aprīkotas ar automātisko
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ugunsdrošības un dūmu signalizāciju. Izglītojamie un personāls ir informēts par rīcību traumu,
pēkšņas saslimšanas, avāriju, bojājumu vai citu ārkārtas situāciju gadījumā. Darbinieki un
izglītojamie zina, kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, glābšanas dienestu vai citu
nepieciešamo palīdzību. Mācību telpās tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības, ir sastādīts
telpu uzkopšanas grafiks, ir uzstādīta signalizācija un novērošanas kameras gaitenī un pie
ārdurvīm.
Stiprās puses:


Mācību centrs nodrošina izglītojamajiem un darbiniekiem drošu mācību un darba vidi.



Mācību telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija un aprīkojums.



Mācību telpās tiek ievērotas sanitāri higiēniskās prasības.



Izglītības iestādē ir novērošanas kameras un signalizācija.

Turpmākā attīstība:


Ievērot darba drošības prasības visās izglītības iestādes aktivitātēs.

Kvalitātes vērtējums III līmenis- labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Īstenojot profesionālās tālākizglītības programmas, pasniedzēji ņem vērā izglītojamo
individuālās prasmes, spējas, iepriekšējās zināšanas, pieredzi. Ikvienā mācību grupā ir klausītāji
ar dažādu sākotnējo zināšanu līmeni, ko pasniedzējs nosaka, uzsākot mācības programmas
apguvē. Lai nodrošinātu diferencētu pieeju, pasniedzēji tiek rosināti izmantot dažādas mācību
metodes un nepieciešamības gadījumā nodrošināt izglītojamos ar papildu mācību uzdevumiem
un mācību materiāliem.
Pasniedzējs sniedz papildu konsultācijas tiem, kuriem zināšanas ir nepietiekošas, savukārt
izglītojamiem ar pieredzi, piedāvā papildus materiālus un uzdevumus, rada iespēju dalīties ar
pieredzi grupā.
Stirpās puses:


Izglītības iestāde pievērš uzmanību mācību darba diferenciācijai.

Turpmākā attīstība:


Pilnveidot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.
Vērtējums-ļoti labi

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
PIC „IDEJA” ir iespējams nodrošināt mācību procesa pieejamību izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām. Darbs ar šādiem izglītojamiem ir koordinēts un pārraudzīts. Ir
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nepieciešamie resursi un speciāls aprīkojums- pārvietojamais kāpurķežu pacēlājs ar ratiņkrēslu
invalīdiem, iekļūšanai ēkā, lai nodrošinātu mācību procesu izglītojamajiem ar kustību
traucējumiem.
Stirpās puses:


Izglītības iestādē ir speciāls aprīkojums, lai nodrošinātu izglītojamajiem ar kustību
traucējumiem nokļūšanu mācību telpās.

Turpmākā attīstība:


Turpināt pielāgot mācību telpas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Vērtējums-ļoti labi

4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
PIC „IDEJA” vadība rūpējas par izglītības centra kopējo tēla veidošanu, kā arī par drošu
un labvēlīgu fizisko un psiholoģisko vides radīšanu darbiniekiem.
PIC „IDEJA” kolektīvā valda labvēlīgs mikroklimats, draudzīgas savstarpējās attiecības,
savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Kolektīva darbs balstās uz atbildības, uzticības, godprātības
un taisnīguma principiem. Kopības apziņu veicina gan kopīgi veiktas darbs, gan arī iestādes
tradīcijas un pasākumi. Izglītības iestādes vadība regulāri seko programmu īstenošanai, apzina
izglītojamo vajadzības, tās tiek uzklausītas un iespēju robežās respektētas.
Ikviens izglītības iestādes darbinieks ir lojāls Latvijas Republikai un satversmei. Pedagogi,
darbinieki un vadība ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma
principus, nekādā veidā nediskreditējot izglītības iestādi un Latvijas valsti.
Izglītības iestādē tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips- ikviens darbinieks un
izglītojamais jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības, sociālā
stāvokļa. Tiek ievērotas katra izglītojamā individuālās vajadzības. Jebkuras radušās
domstarpības

tiek

risinātas

nekavējoties,

lai

maksimāli

izvairītos

no

padziļinātu

konfliktsituāciju attīstīšanās.
Lai noskaidrotu viedokli par apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti, izglītojamie kursu
noslēgumā aizpilda aptaujas anketu, kurā ir iekļauts arī jautājums, par viņu labsajūtu, uzturoties
centrā. Izglītojamiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai rakstiski,
ierakstot tos ierosinājumu, priekšlikumu un sūdzību žurnālā vai vēršoties pie iestādes
direktores. PIC „ IDEJA” direktores pieejamību nodrošina noteikti pieņemšanas laiki.
Stiprās puses:


Draudzīgs kolektīvs, kas lepojas ar izglītības iestādi.



Labvēlīgas un cieņpilnas attiecības izglītojamo, pedagogu un vadības starpā.
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Turpmākā attīstība:


Turpināt rūpēties par izglītības iestādes tēla atpazīstamību.
Vērtējums-ļoti labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Profesionālās izglītības centrs “IDEJA” atrodas Rēzeknes pilsētas centrā- Dārzu ielā 23,
ēkas 2. stāvā. Ir metodiskais kabinets, 3 mācību telpas un WC, kas paredzēta tikai izglītības
iestādes apmeklētājiem. Ēkas pirmajā stāvā atrodas kafejnīca, kurā izglītojamie un darbinieki
var ieturēt maltīti, ir pieejama stāvvieta, blakus ir banka, veikali, aptieka.
Lai radītu izglītojamajiem atbilstošus mācību un atpūtas apstākļus, iestādē ir izveidota
mājīga vide ar mūsdienīgām mācību telpām. Mācību telpas aprīkotas ar mēbelēm un
nepieciešamo tehniku. Telpu noslogojums tiek plānots atbilstoši nodarbību grafikam. Telpu
izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. PIC „ IDEJA” ir norādes par
telpām un to atrašanās vietu.
Mācību centra telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Telpu iekārtojums, platība un vide ir atbilstoša īstenojamo programmu prasībām, specifikai un
izglītojamo skaitam.

Telpas ir nodrošinātas ar pietiekamu apgaismojumu, vēdināšanas

iespējām, vajadzības gadījumā tiek piedāvāti ventilatori. Logi ir aprīkoti ar žalūzijām, kas
aizsargā no nevēlamiem gaismas stariem. Telpu temperatūra ir atbilstoši laika apstākļiem.
Sanitāri higiēniskie apstākļi iestādes telpās ir atbilstoši sanitāri higiēnisko normu
prasībām, sanitārajos mezglos ir šķidrās ziepes, papīra roku dvieļi, tualetes papīrs, papīrgrozi,
kas ir izvietoti pietiekošā daudzumā atbilstošās vietās.
Izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem pieeju bezmaksas karstiem
dzērieniem. Visās mācību telpās ir pieejama tējkanna, tēja, kafija un saldumi, ko baudīt mācību
nodarbību starpbrīžos.
Izglītības iestādē ir pieejami kontroles institūciju veikto pārbaužu dokumenti. Ir saņemts
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums un Veselības inspekcijas atzinums par
objekta gatavību darbības uzsākšanai vai turpināšanai.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes vide ir droša, telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām, ir
funkcionālās un estētiski noformētas.

Turpmākā attīstība:


Turpināt darbu drošas mācību un darba vides sakārtošanā.



Nodrošināt telpu un materiāltehniskās bāzes racionālu izmantošanu un
apsaimniekošanu.

Vērtējums-ļoti labi
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4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
PIC „ IDEJA” ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Mācību
telpu platība un iekārtojums atbilst izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu
nodarbību plānam, programmā veicamajām aktivitātēm un izglītojamo skaitam.
Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam. Iestādē
ir pieejama īstenojamajām izglītības programmām atbilstoša mācību un metodiskā literatūra.
Tiek sagatavoti daudzveidīgi mācību, metodiskie materiāli izglītības programmas īstenošanai,
ar kuriem tiek nodrošināti izglītojamie mācību procesā. Pasniedzēji savā darbā izmanto IT,
multimediju projektoru, audio un video aparatūru, kopēšanas un drukas iekārtas. Visās
auditorijās ir pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums.
Iestādē ir noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. Programmu
īstenošanai nepieciešamais inventārs un tehnoloģiskās iekārtas ir darba kārtībā. Inventāram un
iekārtām regulāri tiek veikta apkope, par ko ir noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.
Stiprās puses:


Atbilstoši mūsdienu prasībām, tiek plānveidīgi papildināts mācību bāzei
nepieciešamais inventārs, ir piemērota materiāltehniskā bāze, kas nepieciešama
konkrētās programmas realizēšanai.



Ir noslēgts līgums par sadarbību ar Rēzeknes bibliotēku par grāmatām.

Turpmākā attīstība:


Modernizēt mācību materiāltehnisko bāzi .

Vērtējums-ļoti labi
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4.6.2. Personālresursi
Personāla tālākizglītība tiek plānota un analizēta saskaņā ar izglītības iestādes attīstības
plānā noteiktajām prioritātēm. Izglītības iestādē ir pieejami dokumentālie apliecinājumi par
katra pedagoga izglītību un tālākizglītības aktivitātēm. Informācija par katra pedagoga
tālākizglītības aktivitātēm tiek uzglabāta skolotāju personas lietās, ievadīta Valsts izglītības
informatizācijas sistēmā (turpmāk tekstā-VIIS) atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
Stiprās puses:



Izglītības iestādē strādā kvalificēts un profesionāls pedagoģiskais personāls.
Mācību centra vadība atbalsta un rosina pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveidi.

Turpmākā attīstība:


Veicināt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos un citos izglītības kvalitāti
veicinošos pasākumos.

Vērtējums-ļoti labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Profesionālās izglītības centra ”IDEJA” pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta.
Pašvērtēšana aptver visas izglītības iestādes darba aspektus. Pašvērtējums ir objektīvs un
pamatots. Izglītības iestāde analizē un vērtē izglītības iestādes darbu visās jomās. PIC „IDEJA”
darbības pašvērtēšanas procesā tiek izmantots izglītojamo, darbinieku un vadības vērtējums.
Izvērtēšanas rezultātā tiek aktualizēti esošie PIC „IDEJA” darbību reglamentējošie dokumenti
un izstrādāti jauni, ar mērķi novērst iespējamos riskus. Metodiskajās sēdes, kurās tiek analizēta
un izvērtēta PIC „IDEJA” darbība, tiek veikta iestādes izglītojošā darba un pasākumu analīze,
kopīgi plānoti PIC „IDEJA” nozīmīgākie pasākumi, apspriesti aktuālie jautājumi. Metodiskās
sanāksmes tiek protokolētas.
Ir izstrādāts darba plāns kārtējam mācību gadam. Darbs tiek plānots, pamatojoties uz
iepriekšējā mācību gada darba analīzi. Ir sagatavots izglītības iestādes attīstības plāns trim
gadiem. Plāns tiek pilnveidots, ņemot vērā pilsētas un novada attīstības tendences un izglītības
iestādes iespējas. Attīstības plānošana ir strukturēta un pārskatāma, ir ietverta analīze par
iepriekšējiem periodiem. Ir noteiktas attīstības prioritātes, prioritāšu īstenošanas plānojums
ietver konkrētos sasniedzamos rezultātus, to novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu
izpildes gaitu katram posmam.
Tiek pilnveidots un papildināts mācību procesa tehniskais nodrošinājums atbilstoši
finansiālajām iespējām un nepieciešamībai.
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Atbilstoši izglītības iestādes darbības specifikai un tās funkcionālajām nepieciešamībām
tiek veidota informatīvā datu bāze. Datu bāze tiek veidota elektroniski darba kvalitātes
novērtēšanai un uzlabošanai, un aktīvi tiek izmantota ikdienas izglītības darbībā šādos
virzienos- izglītojamie, pedagoģiskais sastāvs, mācību programmas, sadarbības partneri,
prakses vietas, kvalifikācijas eksāmena jautājumi.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots mājas lapa www.picideja.lv,
un ar tā saturu var iepazīties visi interesenti. Tas tiek aktualizēts katru gadu.



Ir nepārtraukta attīstība, ilgstoša pieredze, labas sadarbības iespējas, plānota darba
organizācija, izglītības iestādes vīzija, misija, mērķi.



Katra gada sākumā tiek sastādīts darba plāns tekošajam gadam un attīstības plāns
2020.-2022. gadam.

Turpmākā attīstība:


Veikto uzdevumu izpilde atbilst 2020.-2022. gada attīstības plānam.

Vērtējums-ļoti labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
PIC „IDEJA” ir Izglītības un atpūtas biedrības „OZOLAINE” dibināta pieaugušo
izglītības iestāde. Iestādi vada PIC „IDEJA” direktore, kas organizē, plāno un pārrauga iestādes
darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, darbs tiek īstenots izglītības, administratīvajā
un saimnieciskajā jomā. PIC „IDEJA” ir izstrādāta izglītības procesa organizēšanai
nepieciešamā dokumentācija, darbinieku un pedagogu amata apraksti, kas nosaka katra
darbinieka vai pedagoga pienākumus. PIC „IDEJA” direktorei ir noteikti laiki, kuros tiek
pieņemti apmeklētāji. PIC „IDEJA” dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas prasībām. Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
PIC „IDEJA” darbs tiek organizēts atbilstoši LR un iestādes normatīvo dokumentu
prasībām:
•

Izglītības likumam;

•

Profesionālās izglītības likumam;

•

PIC „IDEJA” nolikumam;

•

PIC „IDEJA” iekšējās kārtības noteikumiem.

Izglītības iestādē īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar
izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem un dažādu institūciju pārstāvjiem. Radušās
problēmas tiek risinātas nekavējoties, uzklausot visas iesaistītās puses.
Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti, profesionālo ētiku, cilvēktiesību principus
mācību darbā, kā arī raugās, lai šie principi tiktu ievēroti kolektīvā.
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Direktorei ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā,
profesionālais bakalaura grāds tirgzinībās- sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācija un
apgūta programma- Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika. Nepārtraukti
pilnveido savas zināšanas apmeklējot kursus un seminārus.
Izglītības iestādes direktore plāno, organizē un pārrauga skolas darbu, deleģē
pienākumus, par galveno izvirzot skolas atbilstību mūsdienu izglītības nozares attīstības
tendencēm. Direktore aktīvi iesaistās pedagoģiskā darba īstenošanas procesā, izglītības iestādes
publiskā tēla veidošanā. Ir atvērta sadarbībai ar sabiedriskām organizācijām, medijiem, valsts
un pašvaldības institūcijām, izglītības iestādēm.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi.



Izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izstrādāta Izglītības iestādes
reglamentējošā dokumentācija un tās ieviešana izglītības satura nodrošināšanā ir
demokrātiska, ievērojot atklātības un partnerības principus.

Turpmākā attīstība:


Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba organizāciju.
Vērtējums-ļoti labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” regulāri sadarbojas ar izglītības iestādes
dibinātāju Izglītības un atpūtas biedrību „OZOLAINE”.
PIC „IDEJA” veido sadarbību ar dažādām valsts institūcijām- Izglītības un zinātnes
ministriju, Izglītības un kvalitātes valsts dienestu, un Valsts izglītības satura centru. Ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru, īstenojot ESF projektus
„Atbalsts bezdarbnieku apmācībai”, organizējot bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības,
profesionālās pilnveides un neformālās izglītības apmācības un pasākumā “Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.
Sadarbojoties ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, tiek panākts
maksimāli kvalitatīvs mācību process. Sadarbībā ar darba devējiem tiek nodrošināta izglītojamo
nodrošināšana ar kvalifikācijas prakses vietām, kā arī iespēja izglītojamajiem pēc kursu beigām
integrēties darba tirgū.
Stiprās puses:


Izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, valsts un pašvaldību
institūcijām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.
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Turpmākā attīstība:


Turpināt aktīvi iesaistīties ESF projektu realizācijā, nodrošinot bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācību.



Analizēt darba devēju un darba ņēmēju vēlmes un vajadzības, nodrošinot profesionālo
tālākizglītību, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību.

Vērtējums-ļoti labi

5. CITI SASNIEGUMI (IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS).
1. PIC „IDEJA” piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinājumos no 2011. gada un
īsteno apmācību neformālās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības programmas.
2. PIC “IDEJA” piedalās pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā”.
3. PIC „IDEJA” sadarbojas ar Rēzeknes domi un no 2014. gada līdz šim brīdim piedalās
jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanā.
4. PIC „IDEJA” ir paplašinājusi un uzlabojusi materiāltehnisko un praktisko nodarbību mācību
bāzi.

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM
SECINĀJUMIEM)

1. Turpināt pilnveidot izglītības programmu nodrošinājumu un materiāli tehniskās bāzes
attīstību.
2. Turpināt sekot pieprasījumam darba tirgū un veidot jaunas, aktuālas programmas dažādām
mērķauditorijām, aktualizēt esošās programmas.
3. Turpināt piesaistīt dažādu fondu finansējumu, iesaistoties dažādu projektu īstenošanā
izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.
4. Paplašināt sadarbības tīklu izglītības un uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā.
5. Popularizēt mācību programmas, veicot informatīvo darbu ar cilvēiem.
6. Piesaistīt jaunus augsti kvalificētus pasniedzējus un veicināt esošo pedagogu profesionālo
pilnveidi.
7. Aktivizēt sadarbību ar darba devēju organizācijām Latgales reģionā.
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Izglītības iestādes direktore ____________________

Guna Zenčenko
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.
SASKAŅOTS
Izglītības un atpūtas biedrības „OZOLAINE”, valdes priekšsēdētāja
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Guna Zenčenko
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
01.06.2020._____
(datums)
Z.v.
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