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IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Profesionālā vidusskola „Victoria” (turpmāk tekstā – Skola) ir dibināta 2006.gada 22.februārī. 

Skolas dibinātājs ir Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. 

Skolas darbība uzsākta 2008./2009. mācību gadā mācību programmās “Viesnīcu serviss” un 

“Interjera dizains”. 2009./2010. mācību gadā darbību uzsāka mācību programma “Sekretariāta un 

biroja darbs”. 2013. gadā licencētas un akreditētas trīs jaunas mācību programmas: 

„Telemehānika un loģistika”, „Multimediju dizains” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”. 

2015.gadā licencēta mācību programma „Banku zinības un finanses” ar kvalifikāciju „Finanšu 

darbinieks”, kā arī pārlicencēta mācību programma „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 

ar kvalifikāciju „Klientu apkalpošanas speciālists.” Uz doto brīdi skola īsteno 7 (septiņas)  3. 

profesionālās kvalifikācijas līmeņa vidējās izglītības programmas. 

2013.gadā Profesionālā vidusskola „Victoria” akreditēta uz 6 gadiem.  

Izglītības iestādē strādā 54 darbinieki, tai skaitā 3 administratīvais personāls, 51 pedagogs. 

2015./2016.mācību gadā 1.septembrī mācības uzsāka 264 izglītojamie. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums, atbilstoši Ministru Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību 

aizsardzības likums, citi normatīvie akti, Skolas Nolikums un Skolas iekšējo kārtību 

reglamentējošie akti. 
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2015./2016.m.g. īsteno šādas izglītības programmas 

 

Izglītības 

programma 
Kods 

Īstenošanas 

laiks 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Interjera dizains 33 214 03 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

 Interjera dizaina 

speciālists 

Viesnīcu 

pakalpojumi 
33 811 03 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

33 346 011 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 

Telemehānika un 

loģistika 
33 345 12 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Loģistikas darbinieks 

Multimediju dizains 33 214 12 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Multimediju dizaina 

speciālists 

Vizuālās saziņas 

līdzekļu māksla 
33 213 01 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Video operators 

Banku zinības un 

finanses 
33 343 011 4 gadi 

3.līmeņa 

vidējā 

profesionālā 

izglītība 

Finanšu darbinieks 
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IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Profesionālās vidusskolas „Victoria” pamatmērķis ir profesionālās izglītības 

popularizēšana. Skola virza savu darbību uz mērķi, lai visiem audzēkņiem, kuri ir izteikuši 

vēlēšanos apgūt profesiju, mācību iestādē būtu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās piederības, ticības,  sociālā vai veselības stāvokļa. 

Skolas darbības mērķi:  

 Izglītotas, kompetentas, radoši domājošas, vispusīgi attīstītas personības veidošana, kura ir 

konkurētspējīga darba tirgū; 

 Nodrošināt izglītojamo ar aktuālām zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju sagatavoties 

izglītības turpināšanai;  

 Veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot izpratni 

par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu;  

 Sekmēt izglītojamā pozitīvi kritisku un sociāli aktīvu attieksmi un veidot Latvijas pilsoņa 

tiesību un pienākumu izpratni;  

 Veidot izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjerai nākotnē; 

 Padarīt dinamiskāku, kvalitatīvāku un pieejamāku profesionālās izglītības apguvi; 

 Nodrošināt nozares ar darbaspēku, kura kvalifikācija atbilst pieprasījumam darba tirgū. 

Skolas darbības vīzija - Valsts un Eiropas Savienības mērogā kļūt par profesionālās 

izglītības mācību iestādi, kura sagatavo darba tirgus prasībām atbilstošus, augstas kvalifikācijas, 

konkurētspējīgus speciālistus, kuri savā darbībā pielieto jaunākās tehnoloģijas.  

Attīstīt skolu, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši pasniedzēji un speciālisti.  

Skolas galvenie attīstības virzieni: 

1. Esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana, 

2. jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana un ieviešana, 

3. metodiskā darba pilnveidošana ar mērķi paaugstināt mācību procesa kvalitāti; 

4. materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; 

5. metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi paaugstināt profesionālās izglītības 

pievilcību un sekmēt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību skolā; 

6. sadarbības ar darba devējiem un sabiedriskajām organizācijām paplašināšana; 

7. pedagogu profesionālās un pedagoģiskās meistarības pilnveidošana; 
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8. sadarbība ar citām izglītības iestādēm; 

9. modulārās sistēmas izstrādāšana un ieviešana; 

10. mūžizglītības programmu izveidošana un īstenošana, daudzpakāpju izglītības sistēmas 

ieviešana; 

11. bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveidošana vai 

pārkvalifikācija sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un starptautiskajiem 

partneriem; 

12. e-apmācības vides izstrādāšana un ieviešana. 

Profesionālā vidusskola „Victoria” dinamiski  attīstās, popularizējot profesionālās izglītības 

priekšrocības, pierādot ka vienlaicīgi var apgūt profesiju un augsta līmeņa vidējo izglītību.  

Uzņemšanas dinamika: 

Uzņemšanas rezultātu salīdzinājums ( attēls 1) 
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Izglītojamo skaits 2015./2016. mācību gadā ( attēls 2) 

 

 

 

Audzēkņu skaits programmās 

  VP ID SB LD MD TV FD Kopā 

1.kurss 26 8 11 18 13 14 8 98 

2.kurss 25 13 15 13 14 14   94 

3.kurss 15 3 7 3 7 7   42 

4.kurss 6 4 4 10 3 3   30 

Kopā 72 28 37 44 37 38 8 264 
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      IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  

 

Iepriekšējā vērtēšanas periodā izglītības iestāde tika novērtēta ar akreditācijas termiņu – 6 

gadi, profesionālās programmas tika novērtētas ar akreditācijas termiņu — 2 gadi. Ņemot vērā 

iepriekšējas akreditācijas rezultātus un ekspertu komisijas priekšlikumus izglītības iestādes 

darbības pilnveidei, 2013./2014. un 2014./2015. mācību gados skolā tika ieviesti sekojoši 

ieteikumi: 

Ieteikumi Ieteikumu realizācija 

1. Regulāri aktualizēt izglītības 

iestādē īstenojamās programmas, 

darbā iesaistot skolas pedagogus, 

darba devēju un nozaru ekspertu 

pārstāvjus. 

Mācību gada sākumā metodiskajās komisijās tiek 

izvērtētas izglītības programmas atbilstoši nozares 

attīstībai, ņemot vērā kvalifikācijas prakses un 

kvalifikācijas eksāmenu rezultātus. Pēc metodiskās 

padomes sēdēs tiek izskatīti ieteikumi un notiek to 

izvērtēšana programmu pilnveidei, tiek veikta izglītības 

programmu un mācību priekšmetu programmu 

aktualizācija, ņemot vērā tehnikas un tehnoloģiju 

attīstību, prasības darba tirgū un darba devēju 

ieteikumus.  

2. Izglītības programmā 

„Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi” nepieciešams 

nesteidzīgi pārdomāt programmas 

profesionālo daļu un būtiski pārstrādāt 

to, atbilstīgi gan profesiju standartam, 

gan jaunajiem normatīvajiem aktiem, 

īpašu uzmanību pievēršot tam, lai viss 

jaunais tiktu iestrādāts arī priekšmetu 

programmās un lai pēc tam tās tiktu 

arī periodiski aktualizētas. 

2013./2014.mācību gadā tika sasaukta metodiskā 

komisija, kuras darba laikā tika detalizēti analizēts 

profesionālo priekšmetu saturs, mācību priekšmetu 

klāsts un atbilstība aktuālam darba tirgum, ņemot vērā 

profesiju standartu un darba devēju ieteikumus.     

2015. gada vasarā tika izstrādāta „Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi” aktualizētā programma un 

saņemta jauna licence.  
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3. Jāsakārto programmu “Multimediju 

dizains” un “Vizuālās saziņas līdzekļu 

māksla” mācību plāni, precizējot 

apgūstamo priekšmetu secību un 

sadalījumu kursu ietvaros, lai tiktu 

ievērota tematiskā satura pēctecība. 

Sakārtoti mācību plāni un precizēta apgūstāmo 

priekšmetu secība un sadalījums kursu ietvaros, 

izveidoti „moduļi”, kuru ietvaros izglītojamie apgūst 

zināšanas un kompetences, kas pielietojamas 

praktiskajās mācībās.  

4.  Jāpilnveido un jāaktualizē 

izglītības programmu profesionālo 

mācību priekšmetu tematiskie plāni, 

lai tie atbilstu jaunākajām nozares 

tendencēm.  

Jāuzlabo darbs metodiskajā komisijās, 

savstarpēji saskaņojot mācību 

priekšmetu saturu. 

2015.gada jūnijā tika aktualizēts mācību programmu 

metodisko komisiju reglaments. Reglaments tika 

aktualizēts ar mērķi padarīt komisiju darbību 

organizētāku, strukturētāku un efektīvāku.  

Metodiskās komisijas ietvaros tiek pārskatīti mācību 

plāni un aktualizētas mācību programmas un metodes. 

Tika  Programmu direktori regulāri seko mācību 

priekšmetu savstarpējai mijiedarbībai, atbilstībai 

profesijas standartam un aktuālām darba tirgus 

prasībām. 

Profesionālo priekšmetu pasniedzēji strādā kā viena 

komanda, kas arī atspoguļojās augstos mācību 

rezultātos. 

5. Izglītības programmu kvalitatīvai 

īstenošanai būtu nepieciešami  

programmu īstenošanas vadītāji, kas 

koordinētu profesionālo priekšmetu 

mācību satura plānošanu un veidotu 

kopējo programmu attīstības stratēģiju 

Visām profesionālajām programmām ir programmu 

direktori, kuri atbild par programmu aktualizāciju, 

izpildi, prakses nodrošinājumu un rezultātu analīzi.  

6. Uzlabot pedagogu darbu mācību 

metodisko materiālu izstrādē, 

sistematizēšanā un aktualizēšanā 

Katra pedagoga pienākums ir metodisko materiālu 

izstrāde savā mācību priekšmetā. Ir uzsākta skolas 

centralizēta mācību metodisko materiālu izstrādes 

politikas, metodikas un nosacījumu izstrāde, kas paredz 

vienota principa metodisko materiālu un mācību 
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palīgmateriālu izstrādi visās mācību programmās. 

Skolas mācību programmu vienota principa metodisko 

materiālu izstrādes plānu paredzēts izstrādāt līdz 

2016.gada janvāra beigām. Līdz 2016./2017.mācību 

gada sākumam paredzēts izdot vienota principa 

metodiskos materiālus visās septiņās mācību 

programmās.  

7. Uzlabot elektroniskā nodarbību 

uzskaites žurnāla „Mykoob” 

pārraudzību un nodrošināt izglītojamo 

zināšanu vērtēšanu atbilstoši mācību 

priekšmetu programmām un mācību 

vielas sadales plāniem 

Elektroniskā žurnālā „Mykoob” ir nodrošināta 

izglītojamo un viņu vecāku pieeja pie visas 

nepieciešamās informācijas: vērtējumiem, kavējumiem, 

mājas darbiem un citas informācijas. Mācību spēki 

regulāri aizpilda žurnālu, kur obligāti norāda arī 

nodarbības tēmu, atbilstošu mācību tematiskajiem 

plāniem. Administrācija regulāri seko līdz žurnāla 

kvalitatīvai aizpildīšanai un katru mēnesi analizē 

vērtējumus, kavējumus, pārbaudes darbus un  žurnāla 

aizpildīšanas kvalitāti. 

8. Sakārtot darba drošības 

dokumentāciju, nodrošinot 

iepazīstināšanas un uzraudzības 

procedūras atbilstoši normatīvo 

dokumentu prasībām 

Uzsākot mācību gadu, tiek veiktas drošības instruktāžas, 

iekšējās kārtības noteikumu instruktāža, ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmās medicīniskās palīdzības 

instruktāža, instruktāža par drošību sporta nodarbībās, 

darbā ar datoru, praktiskajās nodarbībās un ārpusskolas 

pasākumos, kas ir atspoguļots paredzētā uzskaites 

žurnālā, kur ir parakstījušies gan izglītojamie gan 

pedagogi.  

Pirms 2015./2016.mācību gada ir aktualizēti visi ar 

izglītojamo drošību saistītie skolas iekšējie dokumenti.  

9. Izglītības iestādei būtu ieteicams 

veidot savu bibliotēku ar materiāliem 

Profesionālās vidusskolas „Victoria” bibliotēka ir 

integrēta augstskolas RISEBA (dibinātāja) bibliotēkas 
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grafiskā dizaina un citās radošo 

industriju jomās, kas būtu brīvi 

pieejami izglītojamajiem mācību 

procesā un arī izmantojami kā 

metodiskie materiāli. (Tie varētu būt 

aktuāli žurnāli, atbilstoši skolā 

apgūstamo priekšmetu specifikai). 

 

infrastruktūrā. Skolai ir atvēlēta atsevišķa nodaļa 

augstskolas bibliotēkā, kas apgādāta ar mācību 

procesam nepieciešamo literatūru, mācību grāmatām, 

materiāliem un cita veida informatīvajiem avotiem. 

Skolas nodaļa ir brīvi pieejama tikai skolas 

izglītojamiem un personālam, vienlaicīgi visiem 

izglītojamiem un mācībspēkiem ir pieejami visi 

augstskolas bibliotēkas resursi. Skola regulāri un 

sistemātiski papildina bibliotēkas bāzi ar jauniem 

resursiem, literatūru u.c. avotiem, balstoties uz 

mācībspēku ieteikumiem. 

Skola ir papildinājusi savu mācību līdzekļu bāzi ar 

materiāliem un literatūru radošo industriju jomās, 

atbilstoši mācību programmu prasībām un pedagogu 

ieteikumiem.  

10. Vēlams iekārtot darba telpu 

izglītības programmas „Interjera 

dizains” audzēkņiem 

datorprojektēšanas un projektu 

izdruku sagatavošanas darbu 

patstāvīgai apgūšanai 

2014./2015.mācību gada sākumā tika atklātas jaunas 

telpas „Interjera dizaina” programmas izglītojamiem. 

Telpas ir aprīkotas ar mūsdienīgu tehniku un 

aprīkojumu. Šī mākslas studija ir piemērota apmācībām 

vienlaikus 30 izglītojamiem un sastāv no 3 

telpām/darbnīcām (radošā darbnīca, zīmēšanas telpa, 

konsultāciju telpa). 

11. Izvērtēt izglītības iestādes 

pašvērtēšanas kārtību, veikt 

pasākumus objektīva un plānveidīga 

iestādes pašvērtēšanas darba 

nodrošinājumam 

Izglītības iestāde regulāri un sistemātiski veic savas 

darbības izvērtēšanu un analīzi. Pašvērtēšanas procesā 

iestāde analizē savas darbības atbilstību iestādes 

mērķiem, attīstības plānam, uzdevumiem, kā arī analizē 

izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un  

rezultātus skolas pārbaudījumos un ikdienas mācību 

procesā. Pašvērtēšanas procesā tiek analizēti arī 

izglītojamo aptauju rezultāti, vecāku aptaujas rezultāti 
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un pedagogu pašvērtējumi un aptaujas. Pēc skolas 

pašvērtējuma procesa, rezultāti tiek iekļauti skolas 

tālākās darbības un attīstības plānā. Iestāde šobrīd 

uzsākusi iestrādes kvalitātes vadības procesa ieviešanai. 

14. Izglītības iestādes normatīvos 

noteikt mācību iestādes  

administrācijas darbinieku 

kompetences jomas un atbildību. 

Vairāk pienākumu deleģēt 

pedagogiem un kontrolēt to izpildi 

Tika papildināti un aktualizēti amatu apraksti gan 

administratīvajam personālam, gan arī programmu 

direktoriem, stingrāk nodalot visu administratīvo 

darbinieku pienākumus, kompetences un atbildību. Liela 

daļa pienākumu ir deleģēti programmu direktoriem. 

Atsevišķi pienākumi skolas administratīvajā darbā ir 

deleģēti arī priekšmetu mācībspēkiem. 
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JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS 

Kritērijs 
 

Apraksts 
 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas:                                              Pašvērtējums: ļoti labi 

1.1.1.  

atbilstība 

normatīvajā

m prasībām  

Profesionālajā  vidusskola „Victoria”  īstenotās izglītības programmas atbilst valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartam, vispārizglītojošo priekšmetu standartam, 

profesiju standartiem un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

„Viesnīcu pakalpojumi,” (turpmāk tekstā VP) 

 „Interjera dizains,” (turpmāk tekstā ID) 

 „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi,” (turpmāk tekstā SB) 

 „Multimediju dizains”, (turpmāk tekstā MD)  

„Telemehānika un loģistika”, (turpmāk tekstā LD) 

 „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” (turpmāk tekstā TV) 

„Banku zinības un finanses” (turpmāk tekstā FD) 

Visas mācību programmas ir izstrādātas un tiek aktualizētas atbilstoši profesiju 

standartiem, kā arī, ņemot vērā grozījumus profesionālās vidējās izglītības standartā. 

Mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas un aktualizētas sadarbībā ar darba 

devējiem, apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās.  

1.1.2. 

īstenošanas 

plānošana  

Izglītības iestāde savlaicīgi veic mācību procesa plānošanu nākamajam mācību 

gadam, atbilstoši licencētām mācību programmām. Atbilstoši mācību programmām 

tiek izstrādāts mācību procesa grafiks, kas tiek saskaņots ar izglītības programmu 

mācību plāniem. Atbilstoši licencētām izglītības programmām, tiek izveidots stundu 

saraksts, kuru apstiprina direktore un ar to tiek iepazīstināti skolas mācībspēki un 

izglītojamie. Tas tiek publicēts mācību sociālajā vietnē Mykoob.lv un izvietots uz 

informatīvā dēļa skolas foajē. Izglītojamie un mācībspēki tiek pēc iespējas savlaicīgāk 

informēti par izmaiņām stundu sarakstā. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Plānošanas procesā tiek plānoti nepieciešamie resursi 



    © Profesionālā vidusskola „Victoria”, 2015                           

16 

 

mācību procesa nodrošināšanai mācību gadam, atbilstoši izglītības programmās 

noteiktajam – telpas, aprīkojums, inventārs, materiāli u.tml. 

1.1.3. 

 satura 

pilnveide  

Izglītības programmu satura plānošanai ir izstrādāti tematiskie plāni. Tie ir saskaņoti 

metodiskajā komisijā un tos apstiprina skolas direktore ar rīkojumu. Izglītības 

programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu 

tematiskā satura pēctecība. Mācību gada beigās pedagogi analizē izglītības 

programmu un mācību priekšmetu programmu prasību izpildes kvalitāti. 

Profesionālo programmu direktori koordinē un pārrauga mācību priekšmetu tematisko 

plānu izstrādi saskaņojot to ar metodisko komisiju. 

Skolā ir pieejama mācību literatūra, profesionālā literatūra, kas paredzēta izglītības 

programmu īstenošanai atbilstoši standartu prasībām.  

Nozaru specialitātēm ir laba sadarbība ar darba devējiem, kas konsultē par 

aktualitātēm nozarē, un piedalās izglītības programmu izstrādē atbilstoši nozares 

attīstībai.  

Mācību  gada  beigās  tiek  apkopoti  rezultāti  un izvirzīti  aktuālie  uzdevumi 

izglītības  satura pilnveidei.  

Izglītības saturs tiek aktualizēts atbilstoši nozares attīstībai un izmaiņām standartos. 

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs Apraksts 

2.1. Mācīšanas kvalitāte:                                                                                 Pašvērtējums: ļoti labi 

2.1.1. 

Mācību 

procesa 

vērtēšana  

 

Mācīšanas  kvalitātes  kritērijs  ir  pedagoga  izglītība,  pieredze  un  tālākizglītības  

iespēju izmantošana,  ko  skolā  nosaka  ārējie  normatīvie  akti,  pasniedzēja darba 

pienākumu apraksts (atspoguļots līgumā), Ētikas  kodekss.  Mācību  procesa 

vērtēšanas  kārtību  nosaka Mācību  sasniegumu  vērtēšanas kārtība, kurā ir izskatīti 

jautājumi, kā pārbaudes darbu veidi, mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi,  

kritēriji  un  pārbaudes  darbu  organizēšanas  nosacījumi.  Mācīšanas  kvalitātes 

kontrole  notiek,  hospitējot  mācību  stundas,  apjautājot  izglītojamos,  izvērtējot  
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izglītojamo sekmes. 

Skolas vadība organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darbības 

virzienos. Tiek veikta audzēkņu anketēšana. Pasniedzēji veic sava darba analīzi. 

Iegūtos materiālus izmanto pedagoģiskās padomes sēdēs, kurās tiek izvērtēts 

paveiktais un izvirzīti turpmākās attīstības uzdevumi. Darbinieki savu darbu izvērtē 

sanāksmēs mācību gada beigās un jaunā mācību gada sākumā. Tad arī izsaka 

priekšlikumus inventāra un materiālu iegādei, kā arī budžeta plāna projekta 

veidošanai. Iegūtos rezultātus skolas vadība izmanto darba tālākai plānošanai un 

uzlabošanai. 

Izglītības iestādes pašvērtējumu izstrādā pakāpeniski, ievērojot pēctecības principu. 

Pasniedzēji veic sava darba pašizvērtēšanu (pēc vienotas formas), profesionālo 

programmu direktori sadarbībā ar profesionālo priekšmetu pasniedzējiem izvērtē 

programmu kvalitāti un rezultātus.  

2.1.2.  

Mācību 

procesa 

organizēšana  

Mācību  procesa  organizēšana  ir  noteikta Skolas Nolikumā,  atrunāta  

pedagoga darba pienākuma aprakstā un darba līgumā. Pedagogam  jāplāno un 

jāorganizē savu pedagoģisko  darbību  atbilstoši  izglītības  iestādes  mērķim  un  

uzdevumiem.  Mācību  procesu kontrolē mācību daļas vadītājs un administrācija, 

atbilstoši sava darba pienākumiem. 

 Faktisko stundu norise tiek fiksēta Mykoob skolas elektroniskajā žurnālā, pārbaudi 

veic administrācijas pārstāvji. 

 Izstrādāta un apstiprināta „MYKOOB” lietošanas kārtība.   Žurnāls atvieglo darbu 

pedagogiem, izglītojamiem, kā arī uzlabo sadarbību ar izglītojamo vecākiem. E-

žurnāls tiek aizpildīts atbilstoši prasībām. Pedagogi regulāri veic uzskaiti žurnālā, 

atzīmē izglītojamo kavējumus, ka arī aizpilda aili – mājas darbi. E-žurnāla kontroli 

veic skolas metodiķis. Katra mēneša beigās izdrukā no e – žurnāla izglītojamā mācību 

sasniegumus un kavējumus.  

Mācību procesā visās izglītības programmās profesionālo mācību priekšmetu apguvē 

izmanto pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus. Metodisko materiālu klāsts tiek 

sistemātiski atjaunināts, atbilstoši inovācijām nozarē, integrējot semināros, kursos 

iegūtās zināšanas.  
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Pedagogi mācīšanas procesā veiksmīgi iesaista audzēkņus, ļauj viņiem izteikt savu 

viedokli, analizēt un izdarīt secinājumus. Audzēkņu viedoklis tiek uzklausīts un arī 

respektēts. Skolotāji konsultē audzēkņus patstāvīgo darbu izstrādāšanas laikā. 

Skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar audzēkņiem, ņem vērā viņu izteiktos 

viedokļus, skolotāju un audzēkņu komunicēšanas stils ir korekts. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē audzēkņu mācīšanos stundās un veido motivāciju 

mācīties patstāvīgi, palīdz audzēkņiem apzināties un realizēt savas iespējas.  

Praktiskās mācības notiek atbilstoši teorijas – prakses grafikam. Ar direktora 

rīkojumu ir nozīmēts prakses vadītājs, kurš veic visus ar prakses norisi saistītos 

darbus. Praksi organizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir sagatavoti mācību 

prakses dokumenti. Skola nodrošina visiem audzēkņiem prakses vietas organizācijās, 

iestādēs. 

Prakses organizēšanā tiek ievēroti pēctecības principi – vispirms pamatprasmes un 

iemaņas tiek apgūtas skolas laboratorijās, pēc tam prakse tiek turpināta izglītības 

programmas profila uzņēmumos, slēdzot prakses līgumus. Ir laba sadarbība ar darba 

devējiem. 

Darba devēji un izglītojamie ir informēti par prakses uzdevumiem, kas izveidoti 

atbilstoši mācību programmai. Notiek prakses programmas izpildes kontrole un 

uzskaite.  

Pēc prakses norises katrs audzēknis aizstāv savu praksi – prezentējot darba vietu, 

nozari un izpildīto darbu, kā arī kompetences kuras ir apguvis, iesniedz praktikanta 

raksturojumu, prakses atskaiti un praktikanta dienasgrāmatu. 

2.1.3.  

Mācību  

metožu 

izvēle 

Mācību metožu izvēle nav normēta. Pasniedzēju izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. 

Stundu organizēšanā izmanto mācību ekskursijas, mācību filmas. Ikdienas darbā 

mērķtiecīgi izmanto dažādus multimedijus, demonstrācijas, prezentācijas. Regulāri 

tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Mācību  procesā  arvien  vairāk  

tiek  izmantotas  jaunākās  tehnoloģijas, materiāli  tehniskais  aprīkojums  pilnībā  

nodrošina  pedagogiem  un  izglītojamajiem  iespēju izmantot IT un interaktīvās 
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mācību metodes. 

2.2. Mācīšanās kvalitāte                                                                                    Pašvērtējums: ļoti labi 

2.2.1. 

Izglītojamo 

mācīšanās 

darba 

organizēšana  

 

Ar mācību darbam izvirzītajām prasībām un iekšējās kārtības noteikumiem 

izglītojamos iepazīstina, uzsākot mācības pirmajā kursā, kā arī katra nākamā mācību 

gada sākumā. Mācību darbs organizēts nodarbību veidā – viena nodarbība 80 

minūtes. Katra jauna mācību gada sākumā pedagogi informē izglītojamos par mācību 

darbam izvirzītajām prasībām. Skolas metodiķis iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem. 

Izglītojamos informē par mācību gadā plānotajiem skolas diagnosticējošajiem 

darbiem un skolas noteiktajiem noslēguma pārbaudes darbiem mācību priekšmetos. 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.  

Skolas  attīstības vīzija vērsta uz izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanu, un 

atbilstoši tam mērķtiecīgi organizē mācību darbu.  

Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos 

mācību projektos. Regulāri notiek dažādi ārpusstundu semināri, izglītojoši 

praktikumi, kur sabiedrībā populāri nozares speciālisti veic paraugdemonstrējumus, 

meistarklases, informē izglītojamos par turpmākajām darba iespējām, kas ir 

motivējošs paņēmiens mācīšanās darba uzlabošanai.  

Pedagogi pielieto  mācību uzdevumus, kuru veikšanai izglītojamie izmanto dažādus 

resursus (bibliotēku, e - vidi, informāciju tehnoloģijas). Visi šie resursi ir skolas rīcībā 

un pieejami izglītojamajiem.  

Skolā  pieejams pedagogu  individuālo  konsultāciju  grafiks,  kas  nodrošina  visiem 

izglītojamajiem  iespēju  saņemt  palīdzību  mācību  vielas  apguvē,  kā  arī  uzlabot  

savus sasniegumus. 

2.2.2. 

Izglītojamo 

līdzdalība un 

sadarbība 

mācību 

procesā  

 

Hospitēto stundu kvalitāte ir radoša, analītiska, atbilstoša skolas metodiskajai tēmai .  

Izglītojamie  prot  strādāt  grupās,  palīdz  viens  otram  mācību  procesā, iesaistās 

kopīgos mācību projektos. Lai  ieinteresētu  izglītojamos  mācību  darbam,  skolā  tiek  

organizēti  dažādi  pasākumi, aktivitātes, kuras ir tieši saistītas ar mācību procesu : 

mācību  projekti, atvērtās stundas, lietišķās spēles, konkursi, biznesa  plānu,  kursa  un  

prakses  darbu  aizstāvēšana.  Mācību priekšmetu pedagogi veic izglītojamo 

sagatavošanu un līdzdalību skolas, Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm, 
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republikas mēroga un starptautiska mēroga konkursos.  

Izglītojamajiem  ir  iespējas  piedalīties  ar  saviem  darbiem  gan  skolas,  gan  

ārpusskolas izstādēs, skatēs.  

Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas un lasītavas izmantošanai, ir pieeja interneta 

resursu izmantošanai.  

Mācību stundās veicina audzēkņu savstarpējo sadarbību, pilnveido prasmes strādāt 

komandā. Mācību stundu un ārpusklases pasākumu vērojumi liecina, ka audzēkņi prot 

strādāt individuāli un komandā.  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa                                               Pašvērtējums: Ļoti labi 

2.3.1. 

Vērtēšanas 

metodes un 

vērtēšanas 

kvalitāte  

 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un Profesionālās vidusskolas 

„Victoria” izstrādāto vērtēšanas kārtību. 

Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.  

Metodiskajās komisijās ir izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un 

rezultātu vērtēšanai. Izstrādāti skolas noslēguma darbi ar mērķi pēc iespējas 

kvalitatīvāk sagatavot izglītojamos Valsts pārbaudes darbiem.  

2.3.2. 

Vērtējumu 

uzskaite un 

vērtējumu 

analīzes 

rezultātu 

izmantošana  

 

Ar audzēkņu sasniegumu vērtējumiem regulāri tiek iepazīstināti audzēkņu vecāki, 

izmantojot e-žurnālu „MYKOOB”  un divas reizes gadā (semestros) saņemot sekmju 

grāmatiņas. Audzēkņu sekmes tiek pārrunātas arī individuālajās pārrunās (ja tas 

nepieciešams) vai grupu sapulcēs. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto mācīšanas un mācīšanās 

procesa plānošanai un pilnveidošanai, plānojot turpmākos uzdevumus darbā ar 

izglītojamiem, mācīšanas metožu pārskatīšanai un skolotāja metodiskā darba 

pilnveidošanai. 

Regulāri (2 reizes gadā) notiek vecāku sanāksmes. Sistemātiski organizēta sadarbību 

ar vecākiem mācību procesa un izglītojamo izglītības apguves sasniegumu 

jautājumos. Vecāki iesaistīti izglītības iestādes darbības, mācību procesa īstenošanas 

izpētes, analīzes, novērtēšanas  un lēmumu pieņemšanas procedūrās. Vecāki piedalās 

audzināšanas darbā.  
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JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Kritērijs Apraksts 

3. Izglītojamo sasniegumi                                                                  Pašvērtējums: Ļoti labi 

3.1. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

ikdienas 

darbā 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Mācību darbs tiek 

organizēts mērķtiecīgi, vēršot uzmanību uz izglītojamo mācību motivācijas 

veidošanu, paturot vērā, ka motivācija paaugstina mācību sasniegumus, kas ir viens 

no skolas darbības galvenajiem principiem.  

Mācību procesa vērtēšana pamatojas uz mācību sasniegumiem. Mācību procesu 

uzsākot, tiek veikta diagnosticējošā vērtēšana. Mācoties ir regulāri mājas darbi, 

ikmēneša atestācijas, kas ļauj kontrolēt sistemātiska mācību procesa norisi. Semestra 

vērtēšana ļauj savlaicīgi konstatēt mācību procesa vājās vietas, veikt papildu darbu, ja 

nepieciešams. Vispārizglītojošajos mācību priekšmetos ir skolas noteikti noslēguma 

darbi. To vērtējumu analizē metodiskajās komisijās. Katra mācību priekšmeta 

noslēgumā ir noslēguma darbi, kuru vērtējumi tiek analizēti metodiskajās komisijās 

un izvirzīti priekšlikumi turpmākajam darbam.  

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti individuāli saskaņā skolas apstiprināto 

Vērtēšanas kārtību. Vērtējumi tiek ievietoti  elektroniskā  „Mykoob” žurnālā. 

Izglītojamie ir informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām.  

Katru mēnesi pedagogi izliek atestācijas vērtējumu. Katra semestra beigās tiek  

apkopoti  mācību  rezultāti  iegūstot semestra vērtējumus. Tiek analizēta mācību 

sasniegumu dinamika.  

3.2. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

valsts 

pārbaudes 

darbos 

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par tekošiem audzēkņu mācību 

sasniegumiem. Sākot ar 2010./2011.mācību gadu apkopoti rezultāti valsts pārbaudes 

darbos, kad skolas audzēkņi pirmo reizi kārtoja centralizētos eksāmenus (CE) un  

2011./2012. mācību gadu, kad pirmo reizi kārtoti Valsts profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni (PKE/CPKE). 

2011., 2012., 2013. un 2014. gadā Skola bija atzīta kā labākā  skolu reitingā pēc 
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Centralizēto eksāmenu rezultātiem starp arodizglītības  mācību iestādēm, „Draudzīgā 

aicinājuma” fonds apbalvoja Profesionālo vidusskolu „Victoria” ar „Pūci”. 

Centralizētie  profesionālās  kvalifikācijas  eksāmeni  (turpmāk  tekstā  - CPKE)  un  

valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos (turpmāk tekstā - CE) ir plānoti 

savlaicīgi saskaņā ar eksāmenu grafiku  un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Telpas eksāmenu teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas  un  ir  

nepieciešamais  materiālai  tehniskais  nodrošinājums.  Skola  ievēro  CPKE  ar 

ministriju saskaņoto norises kārtību. CPKE dokumentācija noformēta atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

   

  Mācību procesā nozīmīgu vietu ieņem divu veidu mācību noslēgumu darbi: Valsts pārbaudes 

darbs (CE) un Profesionālās kvalifikācijas eksāmens (PKE), kuru rezultāti ir viens no 

būtiskākajiem rādītājiem, vai mācību procesa organizācija ir atbilstoša valsts nostādītiem 

kritērijiem. 

Valsts CE rezultātu salīdzinājums 
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CE vidējā vērtējuma salīdzinājums 

Priekšmets 
CE rezultāti Profesionālajā vidusskolā "Victoria" 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014/.2015.m.g. 

Latviešu 

valoda un 

literatūra 35% 36% 35% 28% 31% 

Angļu 

valoda 51% 51% 50% 53% 52% 

Krievu 

valoda 87% 83% 82% 87% 87% 

Matemātika 36% 37% 41% 38% 38% 

Kopējais 

vidējais 

rezultāts 51.40% 51.75% 52.00% 51.50% 51.75% 
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Ņemot vērā, ka valsts vidējo vērtējumu veido  rezultāts  2014./2015.m.g. starp visām izglītības 

iestādēm Latvijā, kurās tiek aktualizēta vispārējā vidējā izglītība, tai skaitā ģimnāzijas, 

vidusskolas un citas, uzskatām ka Profesionālās vidusskolas „Victoria” vidējais vērtējums ir 

augsts.  

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni  (PKE)  2014./2015. mācību gadā 

2014./2015. mācību gadā PKE kārtoja 16 izglītojamie, no kuriem  4 – interjera dizaina speciālistu 

kvalifikācijā, 8– viesmīlības pakalpojuma speciālistu kvalifikācijā un 4– klientu apkalpošanas 

speciālistu kvalifikācijā. 

 

Latviešu

valoda un

literatūra

Angļu

valoda

Krievu

valoda

Matemāti

ka

Kopējais

vidējais

rezultāts

Skolas vidējais 31% 51% 87% 38% 51.75%

Valsts vidējais 48.70% 54.10% 71.80% 43.60% 54.55%
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„Interjera dizaina” PKE rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem. 

 

PKE  „Interjera dizains” 2014./2015.m.g. kārtoja 4 audzēkņi un kvalifikācijas darbi tika novērtēti 

ar atzīmēm 7 un 8, kas liecina par to ka izglītojamie tika labi sagatavoti un kvalifikācijas darbi 

īstenoti augstā līmenī. Vērtējumi un komisijas priekšlikumi  ir izanalizēti un izstrādātas 

korekcijas mācību plānā, kuras tika apspriestas metodiskajā sēdē un apstiprināta aktualizēta 
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mācību programma „Interjera dizainā”, ar mērķi paaugstināt mācību procesa kvalitāti šajā 

specialitātē.  

Uz PKE  „Interjera dizains” 2014./2015.m.g. tika uzaicināti pārstāvji no nozares, kuri augsti 

novērtēja izglītojamo sagatavotību darbam un kā apliecinājumu, pēc PKE norises piedāvāja darbu 

„Interjera dizaina birojā” skolas nu jau absolventei. 

„Viesnīcu pakalpojumi” CPKE rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem 

 

2014.gadā tika veikta „Viesnīcu pakalpojumi” mācības programmas aktualizācija. Ievērojami ir 

cēlies izglītojamo praktisko iemaņu līmenis. CPKE 2014./2015.m.g. kārtoja 8 izglītojamie, no 

kuriem 2 audzēkņi ieguva maksimālo punktu skaitu un tika novērtēti ar atzīmi 10, 5 audzēkņi 

novērtēti ar 9 un viens ar 8. Vidējais vērtējums 9.13 ir ļoti augsts. 

„Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” CPKE rezultātu salīdzinājums ar 

iepriekšējiem gadiem 

1

2011./2012.m.g. 8.30

2012./2013.m.g. 7.36

2013./2014.m.g. 7.44

2014./2015.m.g. 9.13
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Sākot ar 2013./2014.mācību gadu tika analizēts mācību programmas saturs kvalifikācijai 

„Klientu apkalpošanas speciālists”, tika sasaukta metodiskā komisija, kuras darba laikā tika 

detalizēti analizēts profesionālo priekšmetu saturs, mācību priekšmetu klāsts un atbilstība 

aktuālam darba tirgum, ņemot vērā profesiju standartu un darba devēju ieteikumus.    Tika 

izstrādāti jauni programmu saturi un ieviesti jauni priekšmeti, kuri aizstāja aktualitāti zaudējušos.  

2015.mācību gadā tika izstrādāta „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” aktualizētā 

programma un saņemta jauna licence. 

 

JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs  
 

Apraksts 

4.Atbalsts izglītojamiem                                                                                  Pašvērtējums: Ļoti labi 

4.1. 

Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģi

-skais atbalsts 

un izglītojamo 

drošības 

Profesionālās Vidusskolas „Victoria” mācību telpās tek ievērotas darba drošības, 

darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. Ir uzskatāmi pieejami darba 

drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību vizuālie informatīvie līdzekļi, drošības 

instrukcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar videonovērošanu un  dūmu 

detektoriem.  

Ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti: Iekšējās kārtības noteikumi, Drošības 

1
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garantēšana 

(drošība un 

darba 

aizsardzība)  

 

instrukcijas (ugunsdrošības instrukcija, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcija, 

instrukcija par elektrodrošību), evakuācijas plāns. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar 

drošības instrukcijām tiek veikti ieraksti mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Ir 

medicīniskā aptieciņa, kas atrodas pie dežuranta - apsarga.  

Notiek sistemātiska darbinieku sagatavošana ekstremālai rīcībai saskaņā ar 

evakuācijas plānu. 

Ir izveidota sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas u.tml. dienestiem 

(ikgadējās spec. aprīkojuma pārbaudes: dūmu detektori, sirēna, videokameras, 

ugunsdzēšanas ierīces.) Pirmajā mācību nedēļā notiek praktiskās apmācības, kuras 

novada ugunsdzēsēji un ātrās palīdzības personāls. 

Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība par ekskursiju, pārgājienu organizēšanu, ir 

izstrādāti un apstiprināti drošības noteikumi ārpusstundu pasākumiem un darba 

drošības noteikumi stundās. 

Ārštata psihologs veic audzēkņu psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, 

psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko 

adaptāciju un pētījumus klasēs vai kursos. Psihologs sadarbojas ar programmu 

direktoriem individuāli sniedzot rekomendācijas vai konsultācijas, ja tas 

nepieciešams, kā arī piedalās vecāku sapulcēs, psihologs veic anketēšanu par pirmā 

kursa adaptācijas periodu.  

Audzināšanas darbs skolā tiek plānots, realizēts un izvērtēts saskaņā ar skolas 

audzināšanas programmu. Audzināšanas darba plānos paredzēti dažādi temati 

audzēkņu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai: 

pārrunas un audzināšanas pasākumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem, uzvedību 

un saskarsmes kultūru, veselīgu dzīvesveidu u.c. jautājumiem. Audzināšanas 

stundās ar audzēkņiem regulāri tiek organizētas diskusijas par satiksmes drošību, 

rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, 

dzimumaudzināšanu u.c. jautājumiem. Kā arī audzēkņiem tiek sniegta informācija 

par alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas un toksikomānijas kaitīgo vielu ietekmi 

uz veselību. 



    © Profesionālā vidusskola „Victoria”, 2015                           

29 

 

 

4.2. Atbalsts 

personības 

veidošanā  

 

Profesionālās vidusskolas “Victoria” darbības un mācību procesa organizācija un 

koordinācija ir vērsta uz izglītojamo personības attīstību, nepārtrauktu izaugsmi un 

sevis, kā personības, apzināšanos. Skola veic plašu pasākumu kopumu, kas dažādos 

veidos veicina jauniešu personisko izaugsmi, profesionālo izaugsmi un sniedz 

iespēju izpausties. 

Audzēkņiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

tradicionālajiem pasākumiem skolā: 

 septembris – Zinību diena; 

 Skolotāju diena; 

 Pirmā kursa iesvētības; 

 Valentīna diena 

 Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas valsts gadadienai; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 „Talantu šovs”; 

Ikgadējie labdarības pasākumi:  

„Interjera dizaina” 1. kursa izglītojamie mācību praksi strādā bērnu namos,  

apgleznojot sienas un citas virsmas, dekorē telpas ar interjera elementiem, ko 

izgatavo paši. 2015.gadā izveidots dizains bērnu akadēmijā KIDS TV dziedāšanas  

un filmēšanas telpās, kas bija realizēts ar pašu spēkiem. 

Cieša sadarbība ar Lielbritānijas Tirdzniecības kameru (The British Chamber of 

Commerce in Latvia). Interjera dizaina audzēkņi dekorēja telpas  un veidoja vizuālās 

dekorācijas „British Week Guy Fawkes Bonfire”  un „Royal Ascot” pasākumiem, 

par ko saņēma pateicības rakstus. 

„Victoria” izglītojamie vairakkārt ir piedalījušies viesu uzņemšanā, administrēšanā 

un tehniskos darbos (apgaismošana, fotografēšana) dažādos pasākumos, piemēram, 

regulāra sadarbība ir ar profesora, RISEBA goda doktora M.Kaziņika 

māksliniecisko vadību, ar kuras starpniecību audzēkņiem ir iespēja darboties viņa un 
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citos koncertos un izrādēs. 

Profesionālās vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās RISEBA konferenču 

organizēšanā un  apkalpošanā. Mācību programmas „Viesmīlības pakalpojumi” 

izglītojamie apkalpo banketus, pieņemšanas un citus pasākumus, kur ir 

nepieciešama viesmīļu  un administratoru palīdzība.  

Citi pasākumi:  

Tradicionāli 1.kursa izglītojamiem mācību gada sākumā  tiek organizēts 

saliedēšanas pasākums „Virvju kurs”, kas notiek Doles salā. 

Katru gadu skolas audzēkņiem tiek piedāvāts brauciens ārpus Latvijas, kur ir iespēja 

iepazīt citas valstis, to kultūru un tradīcijas. Tiek apmeklēti muzeji, teātri. Ir 

apmeklētas tādas pilsētas kā: Maskava, Londona, Tallina, Viļņa, Sanktpēterburga.  

Visās mācību programmas ietvaros tiek rīkotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem 

un izstādēm. 

2014.gadā pirmo reizi skolas izglītojamie piedalījās tulkošanas konkursā „Saharova 

balva”, kur parādīja izcilus rezultātus un tika apbalvoti no Eiropas Parlamenta ar 

atzinības rakstiem, grāmatām un dāvanu kartēm. 

Jaunieši labprāt piedalās ikgadējā izstādē „Skola”, kur ar nepārprotamu godu pārstāv 

savu mācību iestādi. 

Skolā aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvalde, lai aizstāvētu savu biedru intereses, 

organizētu audzēkņu sabiedrisko dzīvi. Tai ir nolikums un „kārtības rullis”. Notiek 

cieša pedagogu, administrācijas sadarbība ar izglītības iestādes pašpārvaldi. Šī 

sadarbība ir radoša, attīstību veicinoša. Ir kopējais darbības plānojums mācību 

gadam.  

 Skolas izglītojamiem ir iespēja apmeklēt dažādus skolas piedāvātos pulciņus 

un interešu grupas: 

 Izvēles svešvaloda (spāņu, itāļu, vācu); 

 Moderno biznesa tehnoloģiju skola: 
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 Biznesa inkubators; 

Izglītības iestāde iesaistās: 

 valsts mēroga organizētajos pasākumos:  

 Sporta pasākumos (kross, sporta spēles, riteņbraukšana, snovbords); 

 Valsts projekti;  

 svētku pasākumi,  

Izglītojamiem ir pieejamas nodarbību telpas patstāvīgām nodarbībām; 

Izglītības iestādē izstrādāta profesionālās orientācijas stratēģija. Profesionālās 

orientācijas jautājumi iekļauti pedagoģiskās padomes darba kārtībā, ir darba plāns 

kārtējam gadam. Skola organizē "atvērto durvju" dienas potenciālajiem 

izglītojamiem. 

Izglītības iestādei ir mājas lapa, saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai, tiek 

organizēti profesionālās orientācijas pasākumi (konsultācijas, tikšanās ar darba 

devējiem, mācību ekskursijas). 

4.3. Atbalsts 

karjeras 

izglītībā  

 

Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanu nodrošina skolas vadība. 

Tiek organizētas izlaidumu grupas tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem un 

absolventiem. Regulāri notiek mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, kas ir 

iespējamās darba vietas.  

Regulāri notiek tikšanās ar dažādu profesiju speciālistiem un nozarē veiksmīgiem 

cilvēkiem, kuri dalās savā pieredzē. 

Izglītojamie aktīvi piedalās RISEBA organizētajā „Biznesa tehnoloģiju skolā”, 

kuras mērķis ir sagatavot audzēkņus integrācijai darba tirgū, attīstot praktiskās 

iemaņas un prasmes maza biznesa uzsākšanai, izmantojot vienkāršākās interneta 

tehnoloģijas un iegūstot pamata zināšanas uzņēmējdarbības organizācijā. 

Mācību prakses  izglītojamiem notiek uzņēmumos, kur jaunieši iepazīst darba 

specifiku, uzņēmuma vidi, pateicoties kam šis uzņēmums kļūst par potenciālu darba 

vietu. 60% absolventiem tika piedāvāts turpināt darbu prakses uzņēmumos, kur viņi 
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arī pierāda, ka ir labi sagatavoti speciālisti. 

Absolventu integrēšanās darba tirgū:  

Skolu ir absolvējuši 68 audzēkņi. 

No kuriem 50 absolventi turpina studēt augstskolās Latvijā (LU, RISEBA, RTU, 

BSA) un ārzemēs: Francijā; Krievijā; Itālijā, Nīderlandē, Lielbritānijā. 

18 absolventi strādā apgūtajā profesijā. 

31 absolvents apvieno studijas ar darbu iegūtajā vai saistītā profesijā. 

 

 

 

 

4.4. Atbalsts 

mācību darba 

diferenciācijai  

 

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo līdzdalību profesionālos konkursos, 

olimpiādēs, projektos, ārvalstu praksēs.  

Ir izstrādāts pedagogu konsultāciju grafiks. Individuālā darba norisi kontrolē mācību 

daļas vadītājs. 

Mācību procesa diferenciācijai pedagogi izmanto dažādas mācību metodes.  

  

kopā studē strādā studē+strādā
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4.5. Atbalsts 

izglītojamiem 

ar speciālām 

vajadzībām  

 

Skolā nemācās neviens izglītojamais ar speciālām vajadzībām. 

Ir pasākumu plāns mācību procesa pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem: tiek izstrādātas „tālmācību programmas”, kurās varēs 

mācīties jaunieši ar speciālām vajadzībām e-vidē. 

Skolas attīstības plānā, kopā ar dibinātāju – augstskolu RISEBA -  ir paredzēta 

jaunas mācību ēkas izbūve, kurā ieplānotas tehnoloģiskās iekārtas un inventārs, kas  

piemērojams praktisko darbu, praktisko mācību īstenošanai izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām. 

Jaunbūvētā izglītības iestāde un tās iekšējais plānojums nodrošinās mācību procesa 

pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem (invalīdu ratiņos). 

Esošās telpas un ēkas ekspluatācija atbilst normatīvo dokumentu prasībām. 

Kontroles un uzraudzības dienestu veiktajās pārbaudēs nav norādīti būtiski trūkumi. 

Skolas telpas ir tīras un kārtīgas, to estētiskais noformējums gadu no gada uzlabojas, 

tās ir drošas.  

4.6. Sadarbība 

ar izglītojamā 

ģimeni  

 

Skolas sadarbība ar izglītojamā ģimeni izpaužas sekojoši:  

1. Programmu direktori regulāri kontaktējas ar izglītojamā ģimeni, lai informētu gan 

par sekmēm, gan par apmeklētību.  

2. Divas reizes gadā rudenī un pavasarī skola rīko vecāku dienu, kad ir iespējams 

tikties ar administrāciju un pasniedzējiem.  

3. Vecākiem ir iespēja sekot izglītojamā sekmēm un apmeklētībai e-vidē: 

www.mykoob.lv. 

4. Vecāki tiek aicināti uz pasākumiem, kurus organizē jaunieši kopā ar 

pasniedzējiem: „Projektu noslēguma pasākumi”, „Ziemassvētku pasākumi”, 

„Izlaidums” un t.t. 

 

 

 

 

http://www.mykoob.lv/
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JOMA – 5. IESTĀDES VIDE 

Kritērijs  
 

Apraksts 

5.1. MIKROKLIMATS                                                                            Pašvērtējums: Ļoti labi 

5.1.1. 

Kopības 

apziņas 

veidošana, 

vienlīdzība 

un taisnīgums 

iestādē  

 

Iekšējās kārtības noteikumi un citi normatīvie dokumenti tiek izstrādāti sadarbībā 

ar izglītojamo pašpārvaldi un skolas kolektīvu. Izglītojamos un personālu ar 

noteikumiem iepazīstina katra mācību gada septembrī. Reizi gadā iekšējās kārtības 

noteikumus aktualizē, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus.  

Priekšlikumus vai ierosinājumus iesniedzi rakstiski un to izskatīšanu direktors 

nodod attiecīgai atbildīgajai personai.  

Skolā mācās ārzemju izglītojamie. Pedagogi sadarbībā ar izglītojamiem integrē 

ārzemniekus Latvijas sabiedrībā: iepazīstina ar tradīcijām, palīdz adaptēties vietējā 

vidē. 

Veidojot darba plānu un organizējot pasākumus, iesaista visas grupas (pēc 

grafika). Tiesības iesaistīties izglītības iestādes aktivitātēs ir visiem neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Pasākumu organizatoru uzdevums 

ir iesaistīt arī sociālā riska grupas izglītojamos.  

5.1.2. 

Sadarbības 

vide izglītības 

iestādē  

 

Skola VICTORIA aktīvi attīstās , daži procesi tajā vēl ir pilnveidošanas stadijā. 

Skolas vadība cenšas veicināt audzēkņos, vecākos un darbiniekus piederības 

apziņu un lepnuma jūtas par skolu. Tradīcijas, publikācijas nozares preses 

izdevumos par audzēkņu un pasniedzēju veikumu, sadarbība ar sociālajiem 

partneriem veicina skolas tēla veidošanu. Skolai ir sava mājas lapa 

www.victoria.riseba.lv, kura regulāri tiek pilnveidota un papildināta ar jaunu 

informāciju par skolas aktualitātēm. Dažādi skolas pasākumi, tradīcijas veido labas 

attiecības starp skolas darbiniekiem un audzēkņiem. 

Ļoti aktīvi tiek izmantots sociālais tīkls Facebook, kur tiek izvietota visa aktuālā 

informācija par notikumiem skolā. Skolas profilam seko ne tikai skolas 

izglītojamie, bet arī vecāki. 

Audzēkņiem ir radīti apstākļi, lai viņi varētu justies droši, vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Skolas vadība un darbinieki pievērš 
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uzmanību pārkāpumiem un dažāda veida nelikumībām, nepieciešamības 

gadījumos atbilstoši rīkojas. Problēmu situācijas, kuras rodas audzēkņu 

savstarpējās attiecībās vai izglītojamā un skolotāja attiecībās, tiek risinātas 

profesionāli un taisnīgi. 

Skolas vadības un personāla attiecības ir labvēlīgas, pasniedzēji atzīst, ka vadība 

labvēlīgi un  taisnīgi izturas pret visiem darbiniekiem.  

5.1.3. 

Izglītojamo 

uzvedība un 

disciplīna  

 

Audzināšanas darbs šajā jomā ir nepārtraukts un tajā iesaistās ikviens skolas 

darbinieks, kā arī paši izglītojamie. Ar uzvedības un disciplīnas pārkāpumiem  

nekādu problēmu skolā nav. Izglītojamie ir motivēti mācīties un augstskolas telpas, 

kur paralēli mācās arī studenti , disciplinē izglītojamos.  

 

5.2.FIZISKĀ VIDE                                                                                     Pašvērtējums: Ļoti labi 

5.2.1. 

Izglītības 

iestādes 

iekšējās vides 

sakoptība  

5.2.2. 

Izglītības 

iestādes 

ārējās vides 

sakoptība  

Visas skolas telpas (t.sk.auditorijas, darbnīcas, saimniecības, palīgtelpas, tualetes) 

tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas. 

Izpildām vides aizsardzības prasības atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un 

likvidēšanā. Ir līgumi par atkritumu savākšanu. 

Teritorija ir sakopta, labiekārtota, apsargāta. 

Tradicionāli, skolas absolventi stāda koku, kas ir ieguldījums arī teritorijas 

apzaļumošanā. 
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JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs  Apraksts  Pašvērtējums  

6.1. IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI                        Pašvērtējums: Ļoti labi 

6.1.1. 

Nodrošinājums 

ar telpām 

atbilstoši 

programmas 

īstenošanai  

 

Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, audzēkņu un pasniedzēju 

vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa vajadzībām, 

sanitāri higiēniskajām un mūsdienu prasībām. Visās auditorijās  ir tehniskais 

aprīkojums (internets, datori, projektori, kondicionieri, akustiskās iekārtas). 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa un katras telpas 

specifikai. Atjaunotā trīsstāvu ēka, kurā pārsvarā atrodas Profesionālā vidusskola 

„Victoria” ar platību 2155.02 m2. Ēkas pirmajā stāvā ir trīs 20 - 30 vietu 

auditorijas; otrajā stāvā – trīs lielas amfiteātra tipa auditorijas, kas aprīkotas ar 

mūsdienīgām komunikāciju iekārtām un sensoriem centralizētās vadības pultīm; 

trešajā stāvā ir četras 40 - 48 vietu auditorijas, 2.stāvā atrodas arī mākslas 

darbnīca. Pamatēkā atrodas skolas audzēkņiem domātas 4 datoru klases ar 

interneta pieslēgumu katram, bibliotēka, kopētava, laboratorija. Nepieciešamības 

gadījumā skola  var izmantot visas esošās RISEBA telpas un darbnīcas. 

Modernākajā un lielākajā  Latvijas mediju centrā H2O6, Ūdens ielā 6, atrodas 

mācību telpas radošajām programmām: Interjera dizaina programmas 

izglītojamiem 2014.gadā tika atklāta mākslas studija ar zīmēšanas zāli, auditoriju 

un konsultatīvo telpu. Mākslas studija ir aprīkota ar visu nepieciešamo 

aprīkojumu.  

„Multimediju dizaina” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” programmu 

izglītojamiem ir pieejama montāžas telpa un ierakstu studija – aprīkota ar iMac  

datoriem un nepieciešamo, mūsdienīgu programmatūru. H2O6 ir vienīgais 

sertificētais „Apple” centrs Latvijā. 

 H2O6 ir pieejama video studija, kurai blakus izvietotas audio studija un rekvizītu 

telpas. Video studija piemērota gan filmēšanai, gan teātra izrādēm un citiem 

pasākumiem. Telpas platība: 288 m2 (16 050 m x 17 940 m). Telpas augstums: 
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6.8 - 9.3 m 

Audzēkņu un mācībspēku vajadzībām visās skolas ēkās atrodas kafejnīcas un ir 

izvietoti kafijas un uzkodu automāti. 

Praktisko mācību telpas mācību programmā „Viesnīcu pakalpojumi” ir aprīkotas 

ar mēbelēm un traukiem, kas nepieciešami praktisko mācību norisei sekojošiem 

mācību priekšmetiem: viesu ēdināšana un apkalpošana, bāra darba organizācija. 

Praktiskās mācības priekšmetā „Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas„ notiek jaunā, 

viesnīcu pakalpojumu programmas vajadzībām aprīkotajā laboratorijā. Ir noslēgts 

līgums ar viesnīcu TOSS, kuras telpas skolas audzēkņi var izmantot ne tikai 

prakses laikā, bet visa mācību gada garumā praktiskām nodarbībām.  

Lai nodrošinātu skolas audzēkņiem sporta nodarbības, ir noslēgts līgums ar RTU 

par sporta spēļu zāles izmantošanu skolas audzēkņiem. 

 

6.1.2. Iekārtu un 

materiāltehnisko 

resursu 

izmantojums 

mācību procesā  

 

Šobrīd nodarbībām un patstāvīgajam darbam mācībspēkiem un audzēkņiem ir 

iespēja izmantot šādu datortehniku:  četras datoru auditorijas un datoru zāli 

bibliotēkā, katra auditorija no 16 līdz 30 datoriem. 

Izglītojamiem ir piekļuve lokālā un Interneta tīkla resursiem un bezvada 

Internetam, 3 daudzfunkcionālās tīkla drukāšanas iekārtām 

(kopētājs/printeris/skeneris), to tām viena – krāsaina. 

Ir pieejams multimediju aprīkojums, kurš paredzēts multimediju prezentāciju 

veikšanai, mācību materiāla sagatavošanai, demonstrēšanai un darbam ar 

multimediju datiem. 

Tiek plānota arī regulāra esošās programmatūras modernizēšana un jauno 

programmu iegāde un uzstādīšana datoru auditorijās. 

Profesionālās vidusskolas „Victoria” ir pieejamas izglītības iestādes specifikai 

atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Esošais mācību līdzekļu un 

mācību tehnisko līdzekļu klāsts pamatā nodrošina izglītības programmas apguvi 

atbilstoši mūsdienu prasībām. Ir nepieciešamo mācību metodisko un mācību 
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tehnisko līdzekļu uzskaitījums inventarizācijas aktos atbilstoši izglītības 

programmas īstenošanas vajadzībām. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle 

ir mērķtiecīga, pamatota un veido vienotu sistēmu visā izglītības iestādē atbilstoši 

izglītības iestādes īstenojamo izglītības programmu mērķiem, izglītības 

programmas prasībām. Ir pieejami izziņas materiāli, literatūra. Bibliotēkā visiem 

audzēkņiem pieejami gan drukātā literatūra, gan elektroniskā veidā. 

Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m
2
, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru 

telpā - 18 datoru vietas ar pastāvīgu Interneta pieslēgumu. 

Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas 

meklēšanas sistēmu un datu bāžu izmantošanas iespējām; 

patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru elektroniskajos katalogos; 

patstāvīgi aplūkot nepieciešamo literatūru grāmatu plauktos; 

saņemt bibliotekāra konsultācijas; 

izmantot bibliotēkas fondu lasītavu;  

saņemt literatūru uz noteiktu termiņu;  

nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiņu;  

izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Internet tīklā, ārvalstu tīklā 

- 300 MB robežās. 

Bibliotēkā pieejama literatūra latviešu, angļu, krievu un franču valodā. 

RISEBA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, 

vārdnīcas, periodika, RISEBA studiju programmu absolventu maģistra un 

diplomdarbi, RISEBA pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales 

materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, metodiskie darbi), kā arī periodikas, 

audiokasešu un CD-ROM datu bāzes. Apmēram 42% fonda grāmatu ir latviešu 

valodā, 20% - angļu valodā, 33% - krievu valodā un 5% - franču valodā.    

Bibliotēkā ir mācību procesam nepieciešamie žurnāli un laikraksti. Notiek fonda 

pārskatīšana mērķauditoriju vajadzībām. 

Multimediju aprīkojums, kurš paredzēts multimediju prezentāciju veikšanai, 

mācību materiāla sagatavošanai, demonstrēšanai un darbam ar multimediju 
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datiem: 

 konferenču auditorija, aprīkota ar stacionāro LCD projektoru, lielo ekrānu un 

skaņu tehniku; 

 auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, lieliem ekrāniem, 

skaņu tehniku, video, DVD un datoru iekārtām, ka arī ar telpas vadības 

sistēmām; 

 pārnēsājamie LCD projektori; 

 portatīvie datori, izmantojami kopā ar projektoriem auditorijās, kurās nav 

stacionāro datoru; 

 skeneris; 

 digitālās fotokameras; 

 digitālās videokameras.  

foto specifikas apguves laikā tiks izmantots sekojošs aprīkojums: 

 dažādu tipu fotoaparāti; 

 apgaismošanas tehnikas komplekts; 

 aizmugures foni; 

 Datori iMac 17”/1.83/512/160/Combo/AP/BT-IEA – 7 gab; 

 Datori MA710ZH/A   - 3 gab.; 

 Magnetofons BETA CAM PVW-2800P; 

 Magnetofons DV CAM DSR-1500P; 

 Magnetofons DV CAM DSR-1500P; 

 JVC Magnetofons SR-DVM700E. 

Operatora mākslas specifikas apgūšanai: 

 Kamera DV CAM DSR-250P; 

 Videokamera DSR-PD170P; 

 LG panelis 20 LC 1R (monitors). 

Skolai pieejamas aprīkotas telpas: 

 Video studijas 

 Fotostudija 

 Skaņu ierakstu studija 

 Montāžas darbnīcas 

Skolas ikdienas darba nodrošināšanai ir paredzētas sekojošas sistēmas: 

 Failu serveris; 

 Web serveris, kurā atrodas skolas mājas lapa; 

 Proksi serveris, kurš nodrošina bieži apmeklēto Interneta Web-lapu satura 

lokālo glabāšanu un tādā veidā to ielādēšanas paātrināšanu; 

 „Ugunsmūris”, kurš aizsargā skolas lokālo tīklu no ārējiem uzbrukumiem. 

 Elektroniskais bibliotēkas katalogs; 
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 Uzņēmuma pārvaldes sistēma, kura nodrošinās mācību procesa pārvaldes 

automatizēšanu; 

 Tālmācības sistēma 

Tiek plānota arī regulāra esošās programmatūras modernizēšana un jauno 

programmu iegāde un uzstādīšana datoru klasēs. 

 

6.2. PERSONĀLRESURSI                                                                            Pašvērtējums: Ļoti labi 

6.2.1. 

Izglītības 

iestādes 

personāla 

nodrošinājums 

un 

pedagoģiskā 

personāla 

atbilstība 

normatīvajām 

prasībām  

 

Skolas vadību nodrošina direktors un  mācību daļas vadītājs.  

Profesionālām mācību programmā ir programmu direktori. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām.  

Skolai VICTORIA ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu 

realizēšanai. Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. 

Skolas mācību programmu realizācijā piedalās 42 augsti kvalificēti pedagogi.  

Visiem skolas pasniedzējiem ir augstākā izglītība. Pedagogi pilnveido savu 

kvalifikāciju regulāri un plānveidīgi, ievērojot izglītības iestādes attīstības 

stratēģiju. Skolas administrācija atbalsta un apmaksā izdevumus, kas saistīti ar 

pasniedzēju kvalifikācijas uzlabošanu un pilnveidošanu. Atbalsta arī piedalīšanos 

starptautiskajos un Latvijas mēroga projektos, konferencēs, semināros un citos 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

Skolas pedagogu izglītība: 

Izglītības līmenis Pedagogu 

skaits 

% 

Augstākā izglītība 6 14% 

Maģistra grāds 32 76.00% 

Doktora grāds 4 10.00% 

Kopā: 42  
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Profesionālajā vidusskolā „Victoria” pedagogi veido saikni starp mācību un darba 

vidi, izmanto inovatīvas darba metodes. Pedagogu darbs ir rezultatīvs, jo skolā ir 

pozitīva gaisotne un skolas vadība ir tendēta pilnveidot mācību vidi, labiekārtot 

mācību telpas, nodrošināt modernu aprīkojumu mācību procesu organizēšanai. 

Skolas mācību vides pilnveidošana - līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanai visiem 

audzēkņiem; pedagogu esošās pieredzes apkopošanu, popularizēšanu un 

pielietošanu; materiāli tehniskās mācību bāzes uzlabošanu; uzņēmēju un skolas 

ciešu sadarbību, e- vides un komunikāciju tehnoloģiju prasmīgu pielietošanu 

mācību darbā. 

6.2.2. 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveidošanās  

 

Pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveide notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Visi pedagogi zina tālākizglītības vajadzības, izsaka priekšlikumus par 

tālākizglītības nepieciešamību un atzīst, ka ir informēti par tālākizglītības iespējām. 

Skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt dažādus tālākizglītības un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursus, seminārus, konferences un cenšas iepazīstināt ar 

citu skolu pieredzi, rosina un atbalsta skolotāju piedalīšanos tālākizglītības 

programmās un dod iespēju sniegt informāciju par kursos gūtajām atziņām. 

14% 

76% 

10% 

Pedagogu izglītība 

Augstākā izglītība Maģistra grāds Doktora grāds
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JOMA – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs  Apraksts 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana                       Pašvērtējums: Ļoti labi 

7.1.1. Izglītības 

iestādes 

pašvērtēšanas 

organizēšana  

 

Pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un aptver visas iestādes darba 

jomas. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Iestādes pašvērtēšanas process sastāv no vairākiem elementiem, aptverot 

visas iestādes jomas un funkcijas. Iestādes pašvērtēšanas procesā piedalās 

visas iesaistītās puses – izglītojamie, pedagogi, skolas administrācija, vecāki, 

dibinātājs un darba devēji. 

Iestāde pašvērtēšanas procesā izmanto dažādas vērtēšanas metodes un 

līdzekļus, veicot darba rezultātu analīzi, pieņemot priekšlikumus no visām 

iesaistītajām pusēm, anketējot iesaistītās puses, apspriežot rezultātus, 

priekšlikumus un rādītājus dažādu līmeņu skolas sēdēs (skolēnu 

pašpārvaldes, MK, MP, pedagoģiskās padomes, vadības u.c. sēdēs). 

Balstoties uz pašvērtēšanas procesa rezultātā izveidotām vadlīnijām, tās tiek 

iekļautas skolas attīstības plānā un darbības stratēģijā.  

Ir sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam. 

Notiek iestādes attīstības plānošana, izvērtējot un analizējot iepriekšējos 

mācību periodus. 

Šobrīd skolā ir uzsākta kvalitātes vadības procesa izstrāde, kas tuvākajā 

nākotnē tiks ieviesta, aptverot visas skolas ikdienas procedūras, ļaujot vēl 

efektīvāk, mērķtiecīgāk un pilnveidīgāk izvērtēt darba kvalitāti un 

efektivitāti. 
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7.1.2. Izglītības 

iestādes attīstības 

plānošana  

 

Izglītības iestādes darbs un iestādes attīstība tiek plānota atbilstoši iestādes 

misijai un uzdevumiem, ņemot vērā pašvērtējuma rezultātus, aptauju un 

iesaistīto pušu priekšlikumu analīzi. Iestādes attīstības plānošanā būtisku 

lomu ieņem attiecīgā brīža darba tirgus prasības, novitātes un aktualitātes 

darba tirgū un profesiju standartos, kā arī izmaiņas normatīvajos aktos. 

Izglītības iestāde savā attīstības plānā cenšas integrēt visu iesaistīto pušu 

viedokļus un prasības, sabalansējot tos un veidojot saprātīgu un ilgtspējīgu 

darbības stratēģiju, vienlaicīgi veidojot mūsdienīgu, labvēlīgu, patīkamu un  

uz sadarbību vērstu mācību vidi, tādejādi gūstot maksimālu efektivitāti visos 

iestādes darbības kvalitātes rādītāju indikatoros. 

Par izglītības iestādes attīstības plāniem regulāri tiek informētas iesaistītās 

puses – pedagogi, vecāki, izglītojamie, darba devēji u.c.  

Vadība veicina izglītības iestādes darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu 

risināšanu, sistemātiski analizē un izvērtē kopējos un atsevišķos izglītības 

iestādes sasniegumus. Vadība sistemātiski informē kolektīvu par aktuālajiem 

jautājumiem. Skola dinamiski attīstās, par ko liecina gan uzņemšanas 

rezultāti, gan rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

Ir sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība                          Pašvērtējums: Ļoti labi 

7.2.1. Vadības 

darba organizēšana 

un plānošana  

 

Izglītības  iestādes  vadība  nodrošina  regulāru  informācijas  apmaiņu  par  

ikdienas darbu,  koordinē  un  pārrauga programmu direktoru darbu,  kontrolē  

lēmumu  īstenošanas  laiku  un kvalitāti. 

Mācību daļas vadītājs profesionāli veic viņam uzticētos pienākumus, kā  arī 

nodrošina saikni starp pedagogiem un direktori.  

Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija ir 

sakārtota atbilstoši izstrādātai lietu nomenklatūrai. Dokumentu noformēšana 

atbilst MK noteikumiem 28.09.2010.Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
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noformēšanas kārtība.”  

Skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes ir plānotas un notiek 

regulāri.  

Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, ievērojot izglītojamo, pedagogu un 

darbinieku tiesības un pienākumus. Ir izveidota demokrātiski akceptēta 

Iekšējās kārtības noteikumu izpildes sistēma. 

Atbilstoši darba likumam ir izstrādāti skolas darbinieku amatu apraksti. Ar 

amatu aprakstiem iepazīstināti visi darbinieki, par ko parakstījušies, slēdzot 

līgumu.  

Skolā ir izveidotas septiņas metodiskās komisijas. Metodiskajām komisijām 

ir nozīmīga loma skolas darba izvērtēšanā, pedagogu pieredzes 

popularizēšanā, informācijas sniegšanā par savu darbu, audzēkņu 

sasniegumiem, aktualitātēm mācību priekšmetos un programmās. 

7.2.2. Izglītības 

iestādes darba 

organizēšana un 

personāla 

pārvaldība  

 

Skola strādā atbilstoši nolikumam. Skolas darbs organizēts atbilstoši Darba 

kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. Visi audzēkņi iepazīstināti ar 

Iekšējās kārtības noteikumiem , par ko liecina paraksti instruktāžas žurnālā. 

Darbības process atbilst Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likumam 

un citiem profesionālās izglītības saistošiem normatīvajiem aktiem. 

Tiek izstrādāta un ieviesta iekšējās kontroles sistēma, ir izstrādāts „Ētikas 

kodekss” ar mērķi stimulēt skolā godīgu un taisnīgu vidi, kopības garu, 

veidojot labvēlīgu, atvērtu un atbildīgu saimi.  

Izstrādātas un ieviestas ērtas, pārredzamas veidlapas: ieskaitēm, eksāmeniem, 

patstāvīgiem un kursa darbiem, mācību ekskursiju apmeklēšanas un citas 

formas. 

Izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas 

reglamentējošie dokumenti ir pieejami personālam un tiek izmantoti mācību 

plānu sastādīšanai, darba analīzei. 
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Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, kas minēta 

nolikumā. Dokumentācija atbilst normatīvajos dokumentos noteiktajām 

prasībām, tā izstrādāta demokrātiski, regulāri tiek veiktas nepieciešamās 

korekcijas. Ir izstrādāts lietu nomenklatūras saraksts, kas tiek aktualizēts 

katra mācību gada sākumā. 

Skolas direktorei ir laba sadarbība ar pārējo skolas personālu. Labi darbojas 

morālās stimulēšanas kārtība. Viss skolas kolektīvs zina par skolas 

sasniegumiem un labi padarītajiem darbiem, par ko tiek sniegta informācija 

skolotāju informatīvajās sanāksmēs. Skolas vadībai ir izveidojusies laba 

sadarbība ar audzēkņu pašpārvaldi.  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām                       Pašvērtējums: Ļoti labi 

7.3.1. Sadarbība ar 

izglītības iestādes 

dibinātāju  

 

Skolas dibinātājs ir SIA RISEBA. Skolai un  skolas dibinātājam ir ļoti cieša 

un regulāra sadarbība. RISEBA augsti novērtē skolas mācību procesus un 

piedalās dažādos skolā rīkotos pasākumos. Regulāri notiek tikšanās ar 

dibinātāju, kur tiek pārrunāti attīstības plāni un sadarbības iespējas. 

Skolas izglītojamiem  un pasniedzējiem ir iespēja piedalīties visos RISEBA 

rīkotajos pasākumos un izmantot visus RISEBA rīcībā esošus resursus un 

pakalpojumus, vienlīdzīgi ar augstskolas studentiem. Skolas izglītojamiem  

un mācību spēkiem ir tiesības piedalīties semināros, konferencēs, mācību 

kursos, pieredzes apmaiņā un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.  

Skola arī var izmantot RISEBA starptautiskus kontaktus – tā kā „Victoria” 

izglītojamie mācās franču valodu, vasarā labākie audzēkņi tiek nosūtīti uz 

valodu skolu Alliance Francaise Bordeaux, Francijā. (audzēkņi sedz tikai ceļa 

izdevumus, visu pārējo apmaksā skola). 

Skolas audzēkņi izmanto arī RISEBA Kultūras centra un Karjeras izaugsmes 

centra pakalpojumus: seminārus, apmācības, kursus (bezmaksas). Kultūras 

centrs ne tikai piedāvā skolas audzēkņiem iespēju mācīties dažādos kursos, 

bet arī piedalīties centra rīkotajos pasākumos, piemēram, koncertos un 
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ārzemju kultūras vakaros. 

Profesionālās vidusskolas „Victoria” absolventiem ir priekšrocības iestāšanai 

studēt RISEBA, skolas absolventi  tiek uzņemti ārpus konkursa, nekārto 

iestājpārbaudījumu darbus un visu studiju laiku saņem studiju maksas atlaide 

10%. 

7.3.2. Sadarbība ar 

valsts un 

pašvaldības 

institūcijām un 

nevalstiskajām 

organizācijām  

 

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts 

institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, mērķtiecīgi organizē sadarbību 

ar darba devējiem par izglītības satura jautājumiem, praktisko mācību un 

prakses īstenošanu.  

Skolai  ir regulāra sadarbība ar IZM. Sadarbība notiek dažāda rakstura jomās:  

1. Valsts izglītības satura centrs (VISC): izglītības programmu izstrādē; 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē; konkursu 

organizēšanā; VISC īstenotajos Eiropas Sociāla Fonda projektos; 

2.  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD): izglītības programmu 

izstrādāšanā un licencēšanā; konsultāciju saņemšanā; izglītības 

programmu akreditēšanā.  

3. Sadarbībā ar IZM  tika veiksmīgi realizēts Eiropas Sociālā fonda 

darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana”  projekts.  

Ir organizēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām: Lielbritānijas 

tirdzniecības kameru Latvijā, RISEBA Kultūras centrs, Karjeras izaugsmes 

centrs un citām, dažādiem fondiem. 

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir „Latvijas Viesnīcu un restorānu 

asociācijas”. 

Sadarbībā ar VIAA tiek realizēts Eiropas projekts ERASMUS+. 

Lai nodrošinātu mācību programmu nepārtrauktu uzlabošanu un attīstību, 

skolai ir izveidojusies tradīcija veikt darba un prakses devēju aptaujas. Darba 

devēju aptaujas tika īstenotas ar darba devēju anketēšanas palīdzību un to 
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mērķis ir noskaidrot mācību programmas nozīmību, atbilstību tirgus 

prasībām, tās perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un absolventu 

pieprasījumu darba tirgū. 

Mācību programmas „Viesnīcu pakalpojumi” audzēkņu mācību prakses 

darbu devēju aptaujas rezultāti parādīja, ka darba devēji labprāt pieņemtu 

darbā skolas  absolventus, jo uzskata, ka viņiem ir augsts zināšanu līmenis un 

tie ir spējīgi pielietot iegūtas zināšanas praksē. 

Darba devēji ir novērtējuši audzēkņus pēc vairākiem kritērijiem: zināšanu 

līmenis, iemaņas darbā, spēja iekļauties kolektīvā, atbildības sajūta u.c. 

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka darba devēji augsti vērtē audzēkņus, 

īpaši atzīmējot to atbildības sajūtu, pieredzi, spēju iekļauties kolektīvā un 

iemaņas darbā.  

Notiek sadarbība ar darba devējiem par izglītības satura jautājumu pilnveidi, 

praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanu. Ir sadarbības līgumi ar 

darba devējiem. 

 

7.3.3.Starptautiskā 

sadarbība 

Skola regulāri uztur kontaktus ar  ārzemju vēstniecībām Latvijā: Francijas 

Vēstniecība , Krievijas Vēstniecība, Turcijas Vēstniecība, Uzbekistānas 

Vēstniecība, Ukrainas Vēstniecība, Kanādas Vēstniecība. 

Skolā programmas ietvaros notiek ārzemju lektoru vieslekcijas. 
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Citi, īpaši akcentējami, sasniegumi 

 
1. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā, nominācijā labākā  skola arodvidusskolu grupā (pēc 

centralizēto eksāmenu rezultātiem) 2011. 2012.,2013.,2014. gadā. 

2. Aktualizēta ERSAMUS+ mobilitātes programma. (Skatīt pielikumu Nr.1) 

3. E-vides ieviešana, e-studiju platforma MOODLE.  

4. Stundu saraksta veidošana pēc  Modulārās   apmācības sistēmas principiem. 

5. Licencēta jauna mācību programma „Banku zinības un finanses”, kura ir pieprasīta darba 

tirgū. Uz šo programmu ir veikta uzņemšana un ir uzsākta programmas realizācija. 

6. Pārstrādāta, pilnveidota, modernizēta un licencēta mācību programma „Administratīvie 

un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju „Klientu apkalpošanas speciālists” 

7. Profesionālās izglītības popularizēšana (raksti laikrakstos, informācijas sniegšana 

publiskās vietās, karjeras stundas un izstādes pamatskolās). 

 

Turpmākā  skolas attīstība 

 
1. Pilnveidot sadarbību ar sociāliem partneriem un darba devējiem izglītības programmu 

saturu aktualizācijai, nodrošinot starppriekšmetu saikni un mācību vielas apguves 

pēctecību.  

2. Paplašināt moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ikvienā mācību 

priekšmetā.  

3. Izstrādāt mācību programmas izglītojamiem, kuriem ir iegūta vidējā izglītība. 

4. Sistematizēt katra izglītojamā izaugsmes dinamiku un veicināt izglītojamos piedalīties 

dažādu projektu izstrādē, profesionālos konkursos un olimpiādēs.  

5. Regulāri organizēt audzinoša rakstura vieslektoru nodarbības veselības un psiholoģijas 

jautājumos.  

6. Nodrošināt  mācību procesa pieejamību  izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Pabeigt 

un realizēt „tālmācību programmas”, kurās varēs mācīties jaunieši – invalīdi e-vidē. 

7. Veidot ciešāku saikni ar ārzemju vieslektoriem, paplašināt ārzemju partneru loku. 

8. Ieviest MOODLE mācību e-vidi mācību priekšmetu satura elektronizācijai un savstarpējai 

saziņai.  



    © Profesionālā vidusskola „Victoria”, 2015                           

49 

 

9. Turpināt sadarbības līgumu slēgšanu ar darba devējiem, asociācijām.  

10. Attīstīt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizējot starptautiskās mācību 

prakses ārvalstīs.  

11. Turpināt skolotāju profesionālās pedagoģiskās kvalifikācijas celšanu.  

12. Modernizēt esošo datortehniku . 

13. Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem: aptaujas, absolventu tikšanās ar skolas 

audzēkņiem. 

 

 

 

 


