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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas” struktūrvienība 

„LUMA mācību centrs” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina izglītojamiem 

interešu izglītības iespējas, atrodas Rīgā, Alberta ielā 13, juridiskā adrese – Rīga, 

Alberta iela 13, LV-1010. Mācību centrs dibināts 2006.gada 27.aprīlī, izglītības 

iestāžu reģistra numurs 3360800513. 

Mācību centrs akreditēts 2014.gada 18.jūlijā uz 6 gadiem  akreditācijas lapa – 

Nr.AI 7796, skat. 1. pielikumu. 

„LUMA mācību centra” darbību reglamentē Latvijas Republikas Izglītības 

likums, Profesionālās izglītības likums, normatīvie akti, kā arī mācību centra 

nolikums.  

 

„LUMA Mācību centrs” darbības virzieni: 

 

   

 

Mācību centrs realizē Vislatvijas projektu skolēniem “Esi Līderis!”, kas iekļauj divas 

izglītības programmas skolēnu karjeras interešu izglītības apguvei: “Starts” (7.-9. 

klašu grupā) un “Uzņēmējdarbības pamati” (10.-12. klašu grupā). Projekta „Esi 

Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un 

vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. “Esi Līderis!” – ir 

Vislatvijas skolu projekts, kas jau 20 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas 

zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā ir piedalījušies vairāk kā 

Profesionālās pilnveides 

programmu izstrāde 

Profesionālās pilnveides 

programmu īstenošana 

Interešu izglītības 

programmu izstrāde 

Interešu izglītības 

programmu īstenošana 

Konsultatīvais darbs 

Mācību un metodisko 

materiālu izstrāde un 

izdošana 

Projektu izstrāde un 

īstenošana 

Semināru un kursu 

organizācija 

LUMA mācību 

centrs 
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15 000 skolēnu no 120 skolām. Šobrīd projektā darbojas 592 jaunieši un  82 pedagogi 

no 76 Latvijas skolām.  

„LUMA mācību centrs” piedāvātās izglītības programmas realizē saskaņā ar 

mācību centra nolikumu. 

Izglītības programmas 

„LUMA mācību centrs” īsteno Vislatvijas projektu skolēniem “Esi Līderis!” 

šādās interešu izglītības programmās: 

Profesionālās pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, (programmas 

kods – 20P 34509, akreditācijas lapa Nr.AI7796) – 10.-12. klašu izglītojamajiem, 

„LUMA mācību centrā” programmu “Uzņēmējdarbības pamati” 2019./2020. mācību 

gadā apgūst 244 izglītojamie. 

 Interešu izglītības programmu „Starts” - 7- 9. klašu izglītojamajiem. “LUMA mācību 

centra” interešu izglītības programmu “Starts” apgūst 348 izglītojamie. 

 Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas vispārējās izglītības 

pamatskolas un vidusskolas pedagogiem profesionālo kompetenču 

pilnveidošanai. 

2019./2020. mācību gadā “LUMA mācību centrs” izstrādāja un organizēja seminārus 

šādās profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmās pedagogiem 

1. „AKTUĀLI KOMUNIKĀCIJAS INSTRUMENTI PEDAGOGIEM 

SAZIŅĀ AR IZGLĪTOJAMAJIEM” (programmas apjoms –6 stundas) 

Labvēlīgas mācību vides psiholoģija. Vērtību un attieksmju veidošana, īstenojot 

kompetenču pieejā organizētu mācību saturu, “ES” un mans potenciāls, sevis 

pašizpēte. Pašizziņas prasmes audzināšanas un pašaudzināšanas procesā - 

efektīva mācību procesa priekšnosacījums. Domāšanas kvalitāte un tās ietekme 

uz dzīves kvalitāti. Personības strukturālā analīze un konflikti. Profesionālās 

kompetences un to attīstība. Profesionālās pilnveides supervīzija pedagogiem (2 

mācību stundas , apguva – 28 pedagogi.  

2. “MĀRKETINGA MĀCĪBU PRIEKŠMETA SATURS, MĒRĶI, 

UZDEVUMI.” (programmas apjoms –6 stundas) – Mācīšanās psiholoģiski 

pedagoģiskais pamats. Studijas augstskolā mārketinga jomā – kas par tām būtu 

jāzina vidusskolēniem? Kā skolēnus motivēt skolēnus tālākizglītībai. 

Mārketinga saturs, mērķis, un uzdevumi. Mārketinga attīstības posmi. 

Pieprasījuma situācijas tirgū. Mārketinga veidi un struktūra. Cilvēks kā 

mārketinga struktūras elements. Motivācija kā pirkuma izvēli ietekmējošs 

http://www.esilideris.lv/images/144.jpg
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psiholoģiskais faktors. Pirkuma izvēli ietekmējoši faktori. Jauna produkta 

izstrāde un ieviešana. Cenu veidošanas metodes. Virzīšana kā mārketinga 

struktūras elements. Konkurence - preces analīzes kritēriji. Reklāmas iedarbības 

shēma. Paradigmu maiņa mārketingā: jaunas atziņas ar mārketingu un patērētāju 

uzvedību,  apguva 24 pedagogi. 

3. “KARJERAS VADĪBAS PRASMJU UZDEVUMI, SATURS UN 

MĒRĶI” (programmas apjoms –6 stundas) – Karjeras izglītības saturs, mērķis, 

un uzdevumi. Mūsdienīga mācību procesa organizēšanas pamatprincipi, 

metodes un pieejas. Karjeras izglītība kā izglītības sastāvdaļa. Karjeras vadības 

prasmju nepieciešamība un spēja integrēt mācību procesā, pielietojot 

daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes. Karjera izglītības iestādē – tās 

uzbūve un sastāvdaļas – sevis izzināšana; iespēju apzināšana; lēmumu 

pieņemšana; sagatavošanās pārmaiņām un pārejai, apguva 18 pedagogi. 

4. "SEVIS, PROFESIJU UN PROFESIONĀLO DARBĪBU JOMU 

IZPĒTE" (programmas apjoms –6 stundas) – Intereses un prasmes to 

raksturojums un definīcija. Interešu un prasmju nozīme nākotnes plānošanā; 

profesionālās darbības jomas, ņemot vērā iegūtās prasmes un intereses. Interneta 

resursu pielietojums sevis izzināšanai, profesiju un profesionālo darbības jomu 

izpētei; IT tehnoloģiju pielietojums mācību procesa ietvaros. Daudzveidīga 

profesiju pasaule, tās darbs saturs, prasības un vide; profesiju klasifikators, tā 

informācija. Tālākās izglītības izvēles virziens pēc mācību procesa, apguva 23 

pedagogi. 

 

Pedagoģiskais  personāls 

 „LUMA mācību centrs” profesionālās pilnveides programmas realizē atbilstoši 

MK 2000. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 347 un to grozījumiem. Pedagoģisko 

darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.  

“LUMA mācību centrs” mācību saturu un metodes veido un izstrādā kopā ar 

nozares ekspertiem un labākajiem pedagogu ieteikumiem, un pamatojoties uz 

pedagogu ilggadīgo darba pieredzi. Mācību saturs tiek izstrādāts “LUMA mācību 

centrā”, savukārt mācību procesa īstenošanā tika iesaistīti 82 Latvijas skolu pedagogi, 

noslēdzot sadarbības līgumu ar skolām, un pedagogi kā programmas koordinatori 

īsteno programmu skolās uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem, sadarbojoties ar 

“LUMA mācību centru”, kas nodrošina pedagogiem izstrādātā metodiskā materiāla un 
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uzdevumu apguvi, par ko pedagogi pretī saņem profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmu apguves iespējas. 

Mācību centrs plāno savlaicīgu pedagogu nodrošinājumu izglītības procesam.   

Izglītības process tiek organizēts balstoties uz pedagogu: 

 

Profesionālo kompetenci: 

 zināšanas attiecīgajā nozarē un prasmēm tās pielietot praktiski; 

 plašas vispārējās zināšanas. 

 

Profesionāli nozīmīgākām īpašībām: 

 prasme veidot ar izglītojamiem attiecības uz līdz vērtības pamatiem 

(elastīgums, pacietība, draudzīgums un spēja iedvesmot, un aizraut). 

 

Profesionāli pedagoģisko  kompetenci: 

 psiholoģijas un mācību metodikas pārzināšana; 

 prasme vadīt izglītojamo mācīšanos un mācīt mācīties (skatīt 1.attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Pedagogu kompetences (Avots: LUMA mācību centrs) 

 

Profesionālā 

kompetence 

 

Profesionāli 

nozīmīgākās 

īpašības 

 

pedagoģiskā 

kompetence 

Profesionāli 
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2. „LUMA MĀCIBU CENTRA” DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI   

 

„LUMA Mācību centra” darbības mērķis ir realizēt interešu izglītības 

programmas, pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, 

pēcdiploma izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas.  

 Mācību centrs realizē Vislatvijas projektu skolēniem “Esi Līderis!”, kas 

iekļauj divas izglītības programmas skolēnu karjeras interešu izglītības apguvei: 

“Starts” (7.-9. klašu grupā) un “Uzņēmējdarbības pamati” (10.-12. klašu grupā). 

Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, 

attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. “Esi 

Līderis!” – ir vislatvijas skolu projekts, kas jau 20 gadus dod iespēju skolēniem iegūt 

daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā ir 

piedalījušies vairāk kā 15 000 skolēnu no 120 skolām. Šobrīd projektā darbojas 592 

jaunieši un  82 pedagogi no 76 Latvijas skolām. „LUMA Mācību centra” uzdevumi ir:  

1. Nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, 

prasmes un iemaņas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos 

sociālekonomiskajos apstākļos. 

2. Nodrošināt izglītojamajiem iespējas attīstīt un pilnveidot savas intereses, 

iemaņas un prasmes, atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai. 

3. Veicināt harmoniskas personības attīstību un spēju sevi izpaust, atbilstoši 

indivīda interesēm un spējām. 

4. Radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un 

meistarības celšanai. 

5. Organizēt tematiskus seminārus, pieaicinot vieslektorus zināšanu 

padziļināšanai. 
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3. „LUMA MĀCIBU CENTRS”DARBĪBAS PRIORITĀTES UN 

SASNIEGTIE REZULTĀTI 

LAIKA POSMĀ NO 2014. – 2020. GADAM 

  Darbības joma Darbības prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs 

 

 Pilnveidot mācību 

priekšmetu saturu – 

programmas 

 Izveidot aktuālas un 

mūsdienīgas profesionālās 

pilnveides, tālākizglītības 

programmas.   

 

 

Pedagogi sekmīgi pilnveidoja, 

saskaņoja un īsteno mācību 

priekšmetu saturu – 

programmas. 

 Izveidotas 4  profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides 

programmas vispārējās 

izglītības pamatskolas un 

vidusskolas pedagogiem 

profesionālo kompetenču 

pilnveidošanai - „Aktuāli 

komunikācijas 

instrumenti pedagogiem 

saziņā ar 

izglītojamajiem”, 

“Mārketinga mācību 

priekšmeta saturs, mērķi, 

uzdevumi”, “Karjeras 

vadības prasmju 

uzdevumi, saturs un 

mērķi” , "Sevis, profesiju 

un profesionālo darbību 

jomu izpēte" 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 Izveidot pārbaudes darbu 

vērtēšanas sistēmu; 

 Sastādīt pārbaudes 

darbus, diagnosticējošos 

darbus, izmantojot  izstrādāto 

pārbaudes darbu struktūru; 

 Pilnveidot metodiskos un 

mācību līdzekļus, izmantojot 

jaunākās informācijas 

tehnoloģijas; 

 Izveidot elektroniskos 

mācību līdzekļus, 

videomateriālus un izvēlēties 

metodes mācību procesa 

norisei. 

 Izstrādāta  vienota pieeja 

pārbaudes darbu vērtēšanai; 

 Izstrādāti elektroniski 

mācību materiāli, kuros ir 

iekļauta izsmeļoša informācija 

par apgūstamo mācību vielu;  

 Pārbaudes darbi, 

diagnosticējošie darbi sastādīti 

atbilstoši izstrādātajām 

prasībām mācību priekšmetā, 

izmantojot izstrādāto pārbaudes 

darbu struktūru. 
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Atbalsts 

izglītojamajiem 

 Ņemot vērā izglītojamā 

individuālās vajadzības un 

spējas, psiholoģiskais, 

sociālais un pedagoģiskais 

atbalsts personības un karjeras 

veidošanā.  

 

 Talantīgo izglītojamo 

izaugsmei, kā arī 

izglītojamajiem, kuri vēlas 

sasniegt labākus rezultātus, 

tiek organizēti konkursi „Es 

savai videi”, „Līderu Lielā 

balva”, „“Dresscode: IR!”, 

“Mana ideālā dzimšanas 

diena” un citi. 

 

 

4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS 

 

1. MĀCĪBU SATURS 

1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

1.1.1. „LUMA mācību centra” izglītības programmas - profesionālās pilnveides 

izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati” (kods – 20P 34509, akreditācijas 

lapa Nr.AI7796), interešu izglītības programmu „Starts” - 7- 9. klases 

izglītojamajiem atbilst normatīvajām prasībām., licencētajām izglītības programmām, 

kā arī tika izstrādātas un saskaņotas likumdošanā pieņemtajā kārtībā profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmas vispārējās izglītības pamatskolas un 

vidusskolas pedagogiem profesionālo kompetenču pilnveidošanai; 

1.1.1.1. „AKTUĀLI KOMUNIKĀCIJAS INSTRUMENTI PEDAGOGIEM 

SAZIŅĀ AR IZGLĪTOJAMAJIEM” (programmas apjoms –6 stundas).Labvēlīgas 

mācību vides psiholoģija. Vērtību un attieksmju veidošana, īstenojot kompetenču pieejā 

organizētu mācību saturu, “ES” un mans potenciāls, sevis pašizpēte. Pašizziņas 

prasmes audzināšanas un pašaudzināšanas procesā - efektīva mācību procesa 

priekšnosacījums. Domāšanas kvalitāte un tās ietekme uz dzīves kvalitāti. Personības 

strukturālā analīze un konflikti. Profesionālās kompetences un to attīstība. 

Profesionālās pilnveides supervīzija pedagogiem, apguva – 28 pedagogi.  

1.1.1.2. “MĀRKETINGA MĀCĪBU PRIEKŠMETA SATURS, MĒRĶI, 

UZDEVUMI.” (programmas apjoms6 stundas) – Mācīšanās psiholoģiski 

pedagoģiskais pamats. Studijas augstskolā mārketinga jomā – kas par tām būtu jāzina 

vidusskolēniem? Kā skolēnus motivēt skolēnus tālākizglītībai. Mārketinga saturs, 

mērķis, un uzdevumi. Mārketinga attīstības posmi. Pieprasījuma situācijas tirgū. 

Mārketinga veidi un struktūra. Cilvēks kā mārketinga struktūras elements. Motivācija 

kā pirkuma izvēli ietekmējošs psiholoģiskais faktors. Pirkuma izvēli ietekmējoši 

faktori. Jauna produkta izstrāde un ieviešana. Cenu veidošanas metodes. Virzīšana kā 

http://www.esilideris.lv/images/144.jpg
http://www.esilideris.lv/images/144.jpg
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mārketinga struktūras elements. Konkurence - preces analīzes kritēriji. Reklāmas 

iedarbības shēma. Paradigmu maiņa mārketingā: jaunas atziņas ar mārketingu un 

patērētāju uzvedību,  apguva 24 pedagogi. 

1.1.1.3. “KARJERAS VADĪBAS PRASMJU UZDEVUMI, SATURS UN MĒRĶI” 

(programmas apjoms 6 stundas) – Karjeras izglītības saturs, mērķis, un uzdevumi. 

Mūsdienīga mācību procesa organizēšanas pamatprincipi, metodes un pieejas. Karjeras 

izglītība kā izglītības sastāvdaļa. Karjeras vadības prasmju nepieciešamība un spēja 

integrēt mācību procesā, pielietojot daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes. 

Karjera izglītības iestādē – tās uzbūve un sastāvdaļas – sevis izzināšana; iespēju 

apzināšana; lēmumu pieņemšana; sagatavošanās pārmaiņām un pārejai, apguva 18 

pedagogi. 

1.1.1.4. "SEVIS, PROFESIJU UN PROFESIONĀLO DARBĪBU JOMU 

IZPĒTE" (programmas apjoms 6 stundas) – Intereses un prasmes to raksturojums un 

definīcija. Interešu un prasmju nozīme nākotnes plānošanā; profesionālās darbības 

jomas, ņemot vērā iegūtās prasmes un intereses. Interneta resursu pielietojums sevis 

izzināšanai, profesiju un profesionālo darbības jomu izpētei; IT tehnoloģiju 

pielietojums mācību procesa ietvaros. Daudzveidīga profesiju pasaule, tās darbs saturs, 

prasības un vide; profesiju klasifikators, tā informācija. Tālākās izglītības izvēles 

virziens pēc mācību procesa, apguva 23 pedagogi. 

1.1.2. Pedagogi sekmīgi īsteno mācību priekšmetu saturu - programmas atbilstību 

licencētajām un akreditētajām  izglītības programmām. Izglītības programmas tika 

izstrādātas atbilstoši izvirzītajām prasībām likumdošanā, lai nodrošinātu mācību 

procesu ar sistematizētiem materiāliem un dažādu tehnisko līdzekļu izmantošanu, kā 

arī individuālu mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanas pārbaudes un 

sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību. Visu mācību priekšmetu 

saturs - programmas ir izveidotas tā, lai pedagogu nomaiņas gadījumā ar tiem 

produktīvi var strādāt citi pedagogi. 

1.1.2.1. Pedagogi labi pārzina sava mācību priekšmeta lomu izglītības programmas 

īstenošanā; 

1.1.2.2. Pedagogi pietiekami izprot mācību priekšmeta noteiktos mērķus, uzdevumus; 

1.1.2.3. Pedagogi savlaicīgi iepazīstas ar obligāto saturu, mācību tēmu sadalījumu, 

izglītojamo vērtēšanas formām un kārtību; 

1.1.2.4. Pedagogi efektīvi izvēlas piemērotus mācību līdzekļus un metodes 

programmas īstenošanai atbilstoši prasībām un mācību procesa norisei ;  
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1.1.2.5. Mācību priekšmetu satura – programmas īstenošanas plāns izstrādāts, lai 

izglītojamajam būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus; 

1.1.2.6. Pedagogiem tika sniegts atbalsts mācību priekšmeta satura - programmas 

izveidē/izstrādē. Pedagogi aktīvi piedalījās metodiskās konsultācijās, lai izvēlētos 

mūsdienīgus un inovatīvus mācību līdzekļus un mācību materiālus mācību procesa 

nodrošināšanai; 

1.1.2.7.  „LUMA mācību centra” administrācija sniedza nepieciešamo atbalstu aktuāla 

un mūsdienīga mācību priekšmetu satura - programmu izstrādē, veicinot dažādu 

mācību priekšmetu pedagogu sadarbību; 

1.1.3. „LUMA mācību centra” pedagogi regulāri pilnveido izglītības programmu 

saturu, izvēloties mūsdienīgus mācību līdzekļus un pieejas; 

1.1.4. Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 100% aptaujāto pedagogu un 99% 

izglītojamo novērtē „LUMA mācību centrs” izglītības programmas kā ļoti labas. 

(aptauja veikta 2019.gada maijā. Aptaujas paraugu skatīt 2.pielikumā) 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1. Pedagogi regulāri vienojas un saskaņo ar „LUMA mācību centra” vadību 

pārbaudes darba izpildes un iesniegšanas laiku; 

2.1.2. Pedagogi mācību procesā izmanto daudzveidīgas, mūsdienīgas mācību saturam 

atbilstošas mācību metodes, kuras analizē mācību metodiskajos semināros;   

2.1.2.1. Mācīšanas metodes pārsvarā tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamā vecumam, 

mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām; 

2.1.2.2. Lai atvieglotu izglītojamajiem mācību priekšmeta satura apguvi sagatavoti 

unikāli mācību materiāli – grāmatas , vizuālie materiāli, videolekcijas katrā mācību 

priekšmetā izglītības programmas apjomā;  

2.1.2.3. „LUMA mācību centra” mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi: 

1. Abizāre V. Uzņēmējdarbība. Rīga: LUMA, 2013; 

2. Ābele M. Lietvedība. Rīga: LUMA, 2013; 

3. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Rīga: LUMA, 2013; 

4. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

5. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Rīga: LUMA, 2013; 

6. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

7. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Rīga: LUMA, 2013; 
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8. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

9. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: LUMA, 2013; 

10. Omārova S. Komunikācija. Rīga: LUMA, 2013; 

11. Omārova S. Komunikācija. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

12. Plotkāns A. Mārketings. Rīga: LUMA, 2013; 

13. Reņģe V. Menedžments. Rīga: LUMA, 2013; 

14. Spudiņa M. Lietvedība. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

15. Spudiņa M. Mārketings. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

16. Spudiņa M. Menedžments. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

17. Spudiņa M., Ķestere I. Lietišķā etiķete. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

18. Vanags J. Uzņēmējdarbība. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

19. Zaharova S. Likumdošana. Rīga: LUMA, 2013; 

20. Zaharova S. Likumdošana. Skolotāja grāmata. Rīga: LUMA, 2013; 

2.1.2.4.  „LUMA mācību centra” vadība mācību procesa analīzi un pedagogu darba 

kvalitātes vērtēšanu veic regulāri, ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji : tēmas pārzināšana, 

prasme izskaidrot tematu, praktisku un daudzveidīgu metožu pielietošana, pedagogu 

darbu vērtēšanā iesaistās  arī izglītojamie, aizpildot anketu, tādējādi iegūstot objektīvu 

priekšstatu par pedagoga profesionalitāti, iegūtie rezultāti tiek izvērtēti metodiskajā 

darba grupā; 

2.1.2.5. „LUMA mācību centra” izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota 

atbilstoši prasībām; 

2.1.2.6. Mācību procesā izglītojamajiem iespējams veikt virtuālus praktiskos 

uzdevumus – piedaloties konkursos “Dresscode: IR!”, “Mana ideālā dzimšanas 

diena” u.c.; 

2.1.2.7. Visu mācību priekšmetu saturs - programmas paredz saikni ar reālo dzīvi;   

2.1.2.8. Mācību procesā vērojama pedagogu mērķtiecība un precizitāte, gandrīz visi 

skolotāji darbojas ar entuziasmu, izskaidro izglītojamajiem darba mērķus un to 

saistību ar iepriekš mācīto; 

2.1.2.9. Lielākā daļa pedagogu sekmīgi palīdz izglītojamajiem veidot pozitīvu 

attieksmi pret mācību procesu ; 

2.1.2.10. Gandrīz visi skolotāji efektīvi sekmē izglītojamo prasmes - aizstāvēt un 

pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumus; 

2.1.2.11. Grupu darbā vai individuālo konsultāciju laikā visi skolotāji izmanto 

individuālo pieeju, ņemot vērā izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni; 
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2.1.3. Ir piemērotas klašu telpas, kuru iekārtojums un aprīkojums dod iespēju 

izmantot jaunākās tehnoloģijas un inovatīvas mācīšanas pieejas un metodes; 

 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

2.2.1. Izglītojamie pārsvarā zina mācību darbam izvirzītās prasības, ar mācību darbam 

izvirzītajām prasībām iespējams iepazīties e-mācību vidē, kā arī mājas lapā – 

www.esilideris.lv ; 

2.2.2. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām 

piedalīties „LUMA mācību centra” projekta „Esi Līderis!” organizētajos konkursos 

(piemēram, „Līdera Lielā balva, projektos, piemēram, „Līderu diena!”); 

2.2.2.1.. Mācību procesa atbalsts ietver klātienes nodarbības un individuālas 

konsultācijas gatavojoties konkursiem (piemēram, “Dresscode: IR!”, “Mana ideālā 

dzimšanas diena” u.c.) un piedaloties projektos (piemēram, „Es savai videi”), kas 

nodrošina atgriezenisko saikni ar izglītojamajiem.2.2.2.1.1. praktiskas nodarbības 

izglītojamajiem klātienē: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze 

utt.; 

2.2.2.1.2. individuālas skolotāja konsultācijas klātienē un neklātienē (skype, zoom, e-

pasts, tālrunis); 

2.2.2.2. Izmantojot e-pastu un tālruni, izglītojamam ir iespējas saņemt informāciju par 

mācību procesa saturisko un formālo organizāciju; 

2.2.2.3. Izglītojamajiem ir unikāli mācību materiāli – grāmatas (izstrādātas atbilstoši 

mācību saturam, regulāri tiek atjaunota informācija, jo ir sava ražotne), vizuālie 

materiāli, kā arī pieejama papildus mācību literatūra, lai atvieglotu gatavošanos 

dalībai konkursos, projektos;   

2.2.2.4. Izglītojamie ir motivēti regulāri apmeklēt nodarbības, jo mācību procesa 

realizēšanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, saskaņā ar profesionālās 

pilnveides programmas saturu, kas padara mācību procesu interesantāku gan 

pedagogiem, gan izglītojamajiem, kuru mācīšanās stili ir atšķirīgi: 

 2.2.2.4.1. Jautājumu sesija – veicina izpratni un prasmi atrast būtisko 

informāciju, attīsta prasmi formulēt jautājumu un paust savu viedokli; 

2.2.2.4.2. Diskusija – attīsta prasmi izmantot zināšanas, formulēt domu, 

argumentēt viedokli, uzklausīt citu viedokļus, sadarboties, veicina atbildības 

uzņemšanos par saviem vārdiem; 

http://www.esilideris.lv/
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2.2.2.4.3. Situācijas analīze – attīsta prasmi kritiski un analītiski domāt, spēju 

pieņemt lēmumu, izvērtēt cēloņus un sekas; 

2.2.2.4.4. Simulācija – attīsta prasmi domāt, runāt, būt iecietīgam pret atšķirīgu 

viedokli; 

2.2.2.4.5. Lietišķā spēle – attīsta prasmi izmantot zināšanas, modelēt situāciju 

atbilstoši aprakstam, analizēt un salīdzināt, pieņemt lēmumu, izvirzīt mērķus; 

2.2.2.4.6. Lomu spēle – attīsta prezentācijas, sadarbības, lēmuma pieņemšanas 

prasmes, prasmi uzklausīt citu viedokli; 

2.2.2.4.7. Projekts – attīsta prasmi plānot, patstāvīgi izmantot dažādus 

informācijas avotus, pētnieciskā darba iemaņas, informācijas apkopošanu un 

izvērtēšanu; 

2.2.2.4.8. Intervija – attīsta prasmi izmantot zināšanas, formulēt savu viedokli, 

atlasīt faktus un likumsakarības sava viedokļa pamatošanai, izvērtēt, apkopot 

iepriekš teikto, secināt; 

2.2.2.4.9. Avotu analīze – attīsta prasmi atrast un apkopot informāciju, to analizēt 

un saskatīt problēmas un risinājumus ikdienas dzīvē; 

2.2.2.4.10. Informatīvo tehnoloģiju izmantošana – attīsta prasmi izmantot dažādas 

informatīvās tehnoloģijas, noformēt darbu atbilstoši prasībām, prezentēt, atrast un 

atlasīt informāciju, izmantojot IT. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi)
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

2.3.1. Pārbaudes darbi, diagnosticējošie darbi sastādīti atbilstoši izstrādātajām 

prasībām mācību priekšmetā;  

2.3.1.1. Apgūstot mācību priekšmeta saturu noslēgumā tiek organizēts rakstveida 

pārbaudes darbs par apgūtajām teorētiskajām zināšanām un prasmi tās pielietot  

praktiskajā darbībā; 

2.3.1.2. Vērtēšanas kritēriji un kārtība atbilst mācību priekšmeta izvirzītajām 

prasībām, specifikai un mācību plānam; 

2.3.1.3. Izstrādāta vienota pieeja pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai, kas palīdz 

pedagogam ne tikai uzskatāmi sekot katra izglītojamā izaugsmes dinamikai, bet arī 

sekmīgi un saprotami pamatot izglītojamā darba vērtējumu; 

2.3.1.4. Visi pedagogi, uzsākot mācību priekšmeta satura apguvi, iepazīstina 

izglītojamos ar vērtēšanas principiem savā mācību priekšmetā un korekti to pielieto; 

2.3.1.5. Izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar vērtētiem darbiem ,veicot analīzi, izdarot 

secinājumus; 

2.3.2. Izveidots mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāls e-vidē, regulāri tiek veikta 

mācību sasniegumu uzskaite; 

2.3.2.1. „LUMA mācību centra” projektu koordinatori regulāri apkopo izglītojamo 

mācību rezultātus un informē par tiem izglītojamos, nepilngadīgo izglītojamo vecākus 

(aizbildņus); 

2.3.2.2. „LUMA mācību centra” profesionālās pilnveides apliecību iespējams iegūt, 

apgūstot profesionālās pilnveides programmu un iegūstot nepieciešamo zināšanu un 

prasmju novērtējumu, visos mācību priekšmetos, kas ir 4 balles un augstāks; 

2.3.2.3.. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija, analizējot semināros, metodiskajās 

darba grupās, tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai; 

2.3.2.4. Gandrīz visi pedagogi, izmanto vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

mācīšanas metožu pārskatīšanai. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 3 (labi) 

3. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālais un pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

3.1.1. „LUMA mācību centrā” ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi drošības 

pasākumu ievērošanai; 

3.1.2. Izglītības iestādes telpās ir medicīniskās pirmās palīdzības sniegšanas 

aptieciņas;  



Pašvērtējums                                                                                                                               2020. gads 

  

„LUMA mācību centrs”                                                                            15 
 

3.1.3. Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīviem; 

3.1.4. Izglītības iestādes personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības, jo reizi 

gadā tiek veikta atkārtota darbinieku instruktāža par darba drošību un darba 

aizsardzību, kā arī ugunsdrošības noteikumu ievērošanu; 

3.1.5. Redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, izglītojamie un personāls ir 

informēti, kā rīkoties ekstremālās situācijās (traumu, pēkšņas saslimšanas) un 

evakuācijas gadījumos; 

3.1.6. Atbilstoši ugunsdrošības normatīvu prasībām, izglītības iestādes telpās ir 

izvietoti redzamā vietā ugunsdzēšamie aparāti; 

3.1.7. Izglītojamajiem ir pieejams atbalsts tehnisku problēmu risināšanā mācību 

procesa laikā. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

3.4.1. Izglītības programmu apguvi īsteno, diferencējot mācību pieejas un metodes 

atbilstoši izglītojamo iepriekšējai sagatavotībai un mērķa audorijas interesēm; 

3.4.2. Visiem izglītojamajiem ir pieejamas un nodrošinātas individuālas konsultācijas, 

kuras sniedz katrs pedagogs; 

3.4.3. Kopumā mācīšanās procesam sniegto atbalstu pedagogi (67%) un (77%) 

izglītojamo novērtēja kā ļoti labu. (skatīt 2.pielikumu) 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

3.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

3.5.1. Izglītības iestādē ir iespējams nodrošināt mācību procesa pieejamību 

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, bet līdz šim nav bijusi interese par 

izglītības programmu apguvi no personām ar speciālajām vajadzībām. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 3 ( labi) 

 

4. IESTĀDES VIDE 

4.1. Mikroklimats 

4.1.1. „LUMA mācību centram” ir sava atribūtika (zīmogs, karogs) un noteikta 

kārtība tās izmantošanai, kas nav reglamentēta. Izglītības iestādes vadība veiksmīgi 

strādā pie tēla veidošanas, lai izglītojamajos, vecākos un pedagogos veicinātu 

piederības apziņu un lepnumu. Pedagogi un skolas vadība mērķtiecīgi strādā, lai 

izglītojamie justos vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, vecuma,  kultūras un reliģiskās 
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piederības. Vide ir labvēlīga vienlīdzības, savstarpējās cieņas, atbalsta, taisnīguma un 

uzticības veicināšanai. 

4.1.2.  Izglītības iestādei ir raksturīga labvēlīga, uz sadarbību un toleranci veicinoša 

vide, kur izglītojamo un pedagogu starpā valda savstarpēja cieņa; 

4.1.2.1. „LUMA mācību centram” ir kvalitātes vadības rokasgrāmata, kas strukturēta 

trīs sadaļās – sistēma: informācija par mācību centru, vēsturi, struktūra, u.c., 

procedūras: amatu apraksti, instrukcijas, noteikumi u.c., kārtība: amatu savienošana, 

atvaļinājumi, sanāksmes u.c. Tiek veikta mācību procesa, mācību dokumentācijas 

nepārtraukta analīze un pilnveide. Ir izveidota dokumentu sagatavošanas, 

saglabāšanas un aprites kārtība, kura nosaka vienotu dokumentu apriti iestādē. 

Kvalitātes vadības sistēma veidota tā, lai veidotos pamats, kas nodrošinātu, lai mācību 

process vienmēr tiktu veikts izmantojot vienu un to pašu informāciju, metodes, 

prasmes un tiktu efektīvi kontrolēts. Ir skaidri definēta kvalitātes politika (memorands 

ar izglītības pārvaldēm), kas nosaka apmierinātību ar mācību centra organizēto 

apmācību un izglītojamo apmierinātību, ir noteiktas formas, shēmas un citi 

dokumenti, kurus izglītojamie un darbinieki regulāri aizpilda un analizē. 

4.1.2.2. „LUMA mācību centra” iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, 

ņemot vērā pedagogu ieteikumus; 

4.1.2.3. Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki ir iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības noteikumiem;  

4.1.3. Lielākā daļa izglītojamo un pedagogu (97%) uzskata, ka mikroklimats skolā ir 

ļoti labs (skatīt 2.pielikumā). 

 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

4.2. Fiziskā vide 

4.2.1. „LUMA mācību centra” telpas ( vadības, bibliotēkas, mācību) ir funkcionālas, 

labiekārtotas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, mājīgas un pievilcīgas, pieejama 

multimediju tehnika – interaktīvās tāfeles, projektori, portatīvie un stacionārie datori, 

ekrāni, skaņas un video tehnika, atbilstoši mācību procesa prasībām. Visās telpās 

nodrošināts pietiekams apgaismojums, normāla temperatūra un uzkopšana tiek veikta 

atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. Izglītības iestādē ir kontroles institūciju 

veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls (reģistrs). 

4.2.2. Teritorija, kurā atrodas izglītības iestāde, ir estētiski iekārtota, sakopta un 

uzturēta kārtībā.  
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4.2.3. Skolas fizisko vidi augstu novērtē visi (100%) pedagogi un izglītojamie (skatīt 

2.pielikumu).  

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

5.  IESTĀDES RESURSI 

5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

5.1.1. „LUMA mācību centra” telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības 

programmu specifikai un izglītojamo skaitam; 

5.1.1.1. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesu prasībām, ir 

noteikta kārtība telpu (bibliotēkas, lasītavas, mācību) un materiāltehnisko līdzekļu 

izmantošanai, par kuru izglītojamie ir informēti; 

5.1.1.2. Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas 

periodam; 

5.1.1.3. „LUMA mācību centram” ir sadarbības līgumi ar augstskolām (Biznesa 

augstskola „Turība”, Biznesa vadības koledža, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskola); 

5.1.2. Izglītības programmu apguvē efektīvi tiek pielietoti mūsdienīgi 

materiāltehniskie līdzekļi, jaunākās tehnoloģijas (IT iekārtas, audio, videoiekārtas), 

interneta pieslēgums telpās ir brīvi pieejams; 

5.1.2.1. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā, jo 

notiek k regulāra to apkope un remonts (apkalpo „ Biroja Tehnika.lv”); 

5.1.2.1. „LUMA mācību centram” ir izstrādāti unikāli mācību materiāli – grāmatas 

(izstrādātas atbilstoši mācību saturam, regulāri tiek atjaunota informācija, jo ir sava 

ražotne), vizuālie mācību materiāli un līdzekļi, kā arī pieejama papildus mācību 

literatūra, lai atvieglotu izglītības programmas satura apguvi, gatavošanos dalībai 

konkursos, projektos; 

5.1.2.2. Izglītības iestādes finanšu resursi ir pietiekami pašreizējo izglītības 

programmu realizēšanai, tās darbības nodrošināšanai;  

5.1.2.3. „LUMA mācību centra” direktors plāno finanšu līdzekļu izmantošanu 

atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi)
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5.2. PERSONĀLRESURSI 

5.2.1. „LUMA mācību centram” ir pedagogi izglītības programmu īstenošanai 

sadarbības skolās. Mācību procesa īstenošanā iesaistīti 82 Latvijas skolu pedagogi, 

noslēdzot sadarbības līgumu ar skolām, un pedagogi kā programmas koordinatori 

īsteno programmu skolās uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem, sadarbojoties ar 

“LUMA mācību centru”, kas nodrošina pedagogiem izstrādātā metodiskā materiāla un 

uzdevumu apguvi, par ko pedagogi pretī saņem profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmu apguves iespējas. Programmu īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem ir gan 

pedagoģiskā izglītība, gan atbilstoša izglītība un darba pieredze nozarē, kas ļauj 

kvalitatīvi mācīt paredzētos priekšmetus. Izglītības iestāde veicina un atbalsta 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Pedagogi piedalās dažādās ar 

pedagoģisko un profesionālo darbu saistītās aktivitātēs. Pedagogi, plānojot darbu, ņem 

vērā katras izglītojamo grupas intereses, spējas un prasmes, izmantojot daudzveidīgas 

mācību metodes, organizēšanas formas un veicot individuālu darbu mācību procesa 

uzlabošanā. Pedagogi izglītības procesā pielieto profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumos gūtās zināšanas un prasmes. Ir izveidota un regulāri aktualizēta pedagogu 

datu bāze ar nepieciešamo informāciju, kas apliecina pedagogu kompetenci. Izglītības 

iestādes vadība nodrošina savlaicīgu datu ievadi par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmu apguvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogiem tiek organizētas darba grupas par mācību dokumentācijas aizpildīšanu un 

mācību procesa organizēšanu, kā arī regulāras individuālas pārrunas ar projektu 

vadītājiem vai ar vadību, pēc nepieciešamības5.2.1.1. Pedagogu izglītība un 

profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām; 

5.2.1.2. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts ar atbilstošu izglītību. 

5.2.2. Pedagogi aktīvi un sekmīgi piedalās profesionālās pilnveides programmās 

atbilstoši „LUMA mācību centra” noteiktajām attīstības prioritātēm: „Aktuāli 

komunikācijas instrumenti pedagogiem saziņā ar izglītojamajiem” (6.stundas), 

“Mārketinga mācību priekšmeta saturs, mērķi, uzdevumi” (6.stundas), “Karjeras 

vadības prasmju uzdevumi, saturs un mērķi” (6.stundas), "Sevis, profesiju un 

profesionālo darbību jomu izpēte"(6.stundas); 

5.2.2.1. Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot izglītības programmas, darba 

organizācijas vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju; 

5.2.2.2. Izglītības iestādē ir sistematizēta informācija par katra pedagoģiskā 

darbinieka profesionālo pilnveidi;   
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5.2.2.3. Pedagogu prasmes un pieredze efektīvi tiek izmantota personāla attīstībā, 

tāpēc pedagogi uzskata, ka personāla attīstība skolā ir labā līmenī. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

6. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN KVALITĀTES    

NODROŠINĀŠANA 

6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

6.1.1. „LUMA mācību centra” pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta, aptverot 

visas darba jomas un aspektus, lai pašvērtējums ir objektīvs un pamatots; 

6.1.1.1. „LUMA mācību centra” vadība sistemātiski plāno darba kontroli un 

izvērtēšanu vairākos tās darbības virzienos, izvēloties metodes, laiku un vērtēšanas 

kritērijus; 

6.1.1.2. Pedagogi iesaistās pašvērtēšanas procesā, skaidri apzinās savas un „LUMA 

mācību centra” darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, balstoties uz 

konkrētiem faktiem;  

6.1.1.3. Veicot izvērtēšanu, vadība aptaujāja pedagogus (76%), nepilngadīgo 

izglītojamo vecākus (67%) un izglītojamos (83%) (Skatīt 2. pielikumu).  

 6.1.1.4. Visu vērtēšanas procesā iegūto informāciju „LUMA mācību centra” vadība 

izmanto,  lai sekmīgāk apzinātu   darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, 

plānojot turpmāko darbību; 

6.1.1.5. Izglītības iestādes darba vērtēšanu par ļoti labu uzskata 69% pedagogi un 84% 

izglītojamo. (Skatīt 2. pielikumu) 

6.1.2. Šobrīd tiek strādāts pie „LUMA mācību centra”  attīstības plāna, kas ietver 

vispārējo  raksturojumu,   pamatmērķi,  darba pašvērtējumu,  attīstības prioritātes trīs 

gadu periodam (2021.-2024.g.);   

6.1.2.1. „LUMA mācību centra” attīstības plāns tiek veidots, ievērojot vispārējo 

rādītāju prognozi nākamajiem gadiem (demogrāfisko situāciju, Izglītības likumu, MK 

noteikumus, pašvaldības un valsts attīstības prioritātes un tendences), organizējot 

regulāras pārrunas, diskusijas, pieredzes apmaiņu par aktuāliem pilnveides un 

attīstības jautājumiem, izvērtējot veiksmes un prognozējot iespējamās riska situācijas. 

 6.1.2.2. „LUMA mācību centra” attīstības plāns ir loģiski strukturēts un pārskatāms;   

6.1.2.3. „LUMA mācību centra” darba plāns tiek izstrādāts kārtējam mācību gadam, 

izvērtējot  un apkopojot  informāciju par iepriekšējo periodu , lai noteiktu prioritātes, 

to attīstības gaitu un sasniedzamos rezultātus; 
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6.1.2.4. Prioritātes tiek izvirzītas, ņemot vērā darbības pamatmērķus un 

pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un  nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo 

faktoru ietekmi;   

6.1.2.4. „LUMA mācību centra” attīstības plāna veidošanu 76% pedagogu uzskata par 

veiksmīgu. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

6.2.1. „LUMA mācību centram” ir izstrādāta dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai, tā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai (apstiprināta 2011. gada 14. jūnijā); 

6.2.1.2.  „LUMA mācību centra” vadība apzināti un mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai 

skolas darbu reglamentējošie dokumenti būtu izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas 

tiem izvirzītās prasības; 

6.2.1.3. Izglītības iestādē pastāv precīza vadības struktūra;  

6.2.1.4. Sekmīgi tika izstrādāti pedagogu  darba pienākumi, tiesības un atbildības; 

6.2.2. Direktors un projekta vadītāja precīzi izvērtē pedagogu un izglītojamo, kā arī 

izglītojamo vecāku ierosinājumus mācību procesa laikā, ieplānojot nepieciešamās 

izmaiņas to realizācijai, nodrošinot e-vidē informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi; 

6.2.2.1. „LUMA mācību centra” vadība regulāri informē e-vidē pedagogus, 

izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus (aizbildņus) par visiem 

pieņemtajiem lēmumiem; 

6.2.2.2. Projekta vadītāji koordinē metodisko darbu, kontrolē lēmumu īstenošanas 

laiku un kvalitāti;   

6.2.2.3. „LUMA mācību centra” vadība pieņem apmeklētājus, apmeklētājiem 

pieņemamā laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni vai e- vidē. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 4 (ļoti labi) 
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6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

6.3.1. „LUMA mācību centra” vadība mērķtiecīgi īsteno sadarbību ar dibinātāju, 

pašvaldības, valsts institūcijām , nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem, lai 

pilnveidotu un popularizētu  izglītības programmas, ņemot vērā viņu ieteikumus;   

6.3.2. „LUMA mācību centram” ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām (Biznesa 

augstskola „Turība”, Biznesa vadības koledža, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskola), lai izglītojamie, kas apguvuši profesionālās 

pilnveides programmas, saņemtu atvieglojumus mācību turpināšanai augstskolās. 

6.3.3. “LUMA mācību centram” ir noslēgti sadarbības līgumi par dažāda veida 

sadarbību programmu projektu īstenošanā, piemēram, SIA “Jānis Roze”, SIA “My 

Fitness”, AS “Cēsu alus” – projektu konkursu balvu fonda atbalstam, kultūras pils 

“Ziemeļblāzma”, Kuldīgas jauniešu māja, Vidzemes augstskola – projektu reģionālo 

pasākumu norišu telpu nodrošināšanai, kā arī sadarbības ar privātpersonām pasākumu 

un spēļu vadīšanai u.c. 

Kvalitātes rādītāja pašvērtējuma novērtējums: 3 (labi) 
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„LUMA mācību centrs” 

pamatjomu vispārīgais vērtējums 

 

 Rezultatīvie rādītāji Vērtējums 

1. Mācību saturs 

1.1. Izglītības programmas Ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte Ļoti Labi 

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte Ļoti labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Atbalsts izglītojamajiem 

3.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

drošības garantēšana 

Ļoti labi 

3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

3.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Labi 

4. „LUMA mācību centrs” vide 

 4.1.  Mikroklimats Ļoti labi 

 4.2.  Fiziskā vide Ļoti labi 

5. „LUMA mācību centrs” resursi 

5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

5.2. Personālresursi Ļoti labi 

6.„LUMA mācību centrs” darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

6.1. Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi 

6.2. Vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

6.3. Sadarbība ar citām institūcijām Labi 
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5. CITI SASNIEGUMI 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Uzņēmējdarbības pamati" 

(programmas kods – 20P 34509, akreditācijas lapa Nr.AI7796), 10.-12.klašu 

izglītojamajiem: 

Mērķis: 

Veidot jauniešu izpratni par komercdarbības būtību un tās sekmīgas norises 

nosacījumiem, attīstot uzņēmējdarbības kompetences, radīt motīvu dzīvot pilnvērtīgu 

dzīvi, savlaicīgi atklājot un izkopjot dabas dotības, pakāpeniski apgūstot sekmīgai 

karjerai nepieciešamās prasmes un iemaņas, orientēt uz mērķtiecīgu profesijas un 

karjeras izvēli. 

Uzdevumi: 

 apgūt lietišķās etiķetes pamatprincipus un pieklājīgu uzvedību sabiedrībā un 

ģimenē; 

 gūt izpratni par mārketinga pamatprincipiem un tirgus attiecībām starp 

ražotāju, starpnieku un patērētāju; 

 apgūt lietvedības pamatus, kā arī informācijas, dokumentācijas plūsmu un 

sistematizāciju organizācijā; 

 veidot izpratni par grāmatvedības pamatiem un komercdarbības uzskaites, 

analīzes un atskaišu sistēmām; 

 iegūt sistemātiskas zināšanas par uzņēmējdarbības pamatprincipiem, attīstības 

iespējām, par saimnieciskās darbības organizēšanas principiem un formām; 

 veidot izpratni par likumdošanas pamatiem un tiesību normu ietekmi uz darba, 

sabiedrības un privātajām attiecībām; 

 sekmēt izglītojamo izpratni par menedžmenta uzdevumiem un darba 

organizācijas un vadības principiem uzņēmumā; 

 veidot izpratni par karjeras apzināšanās pamatprincipiem, gūt izpratni par 

lēmumu pieņemšanas būtiskumu; 

 rosināt aktīvi apgūt komunikācijas pamatus par saskarsmes procesu izzināšanu 

un vadīšanu; 

 sekmēt izglītojamo izpratni un prast izvirzīt mērķus, izstrādāt rīcības plānu 

savu un sociālo mērķu sasniegšanai; 

 attīstīt prasmi iegūt, apkopot un analizēt informāciju par sabiedrībā 

notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem; 

http://www.esilideris.lv/images/144.jpg
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 attīstīt prasmi iegūtās zināšanas apkopot, analizēt un lietot praktiskajā darba 

vidē, veidojot un aizstāvot projekta darbus; 

 prast organizēt mācīšanos individuāli un komandā; 

 attīstīt prasmi izteikt savu viedokli un to pamatoti aizstāvēt, pieņemt efektīvus 

un pamatotus lēmumus; 

 veicināt profesionālo orientāciju atbilstoši uzņēmējdarbības kompetencēm; 

 attīstīt dažādu dzīves situāciju novērtēšanas prasmes. 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Uzņēmējdarbības pamati" 

(programmas kods – 20P 34509, akreditācijas lapa Nr.AI7796) kur 10.-12. klašu skolēni 

trīs gadu laikā apgūst tādus priekšmetus kā (skatīt 2. attēlu): 

 

2. attēls Programmas “Uzņēmējdarbības pamati” mācību priekšmeti (Avots: LUMA 

mācību centrs)  

 

http://www.esilideris.lv/images/144.jpg
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Joma „Mācību saturs” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 

 „LUMA mācību centrs ” realizē 

profesionālās pilnveides izglītības 

programmu „Uzņēmējdarbības 

pamati”(kods – 20P 34509)10.-

12.klašu izglītojamajiem, interešu 

izglītības programmu „Starts” - 7- 9. 

klašu izglītojamajiem; 

 Izstrādātas 4 profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmas 

vispārējās izglītības pamatskolas un 

vidusskolas pedagogiem profesionālo 

kompetenču pilnveidošanai - „Aktuāli 

komunikācijas instrumenti 

pedagogiem saziņā ar 

izglītojamajiem”, “Mārketinga 

mācību priekšmeta saturs, mērķi, 

uzdevumi”, “Karjeras vadības 

prasmju uzdevumi, saturs un mērķi” , 

"Sevis, profesiju un profesionālo 

darbību jomu izpēte"  

 Pedagogi labi pārzina sava mācību 

priekšmeta lomu izglītības 

programmas īstenošanā. 

 

  Izglītības programmu  mācību 

priekšmetu satura pārskatīšana, 

izvērtēšana; 

 „LUMA mācību centrs” 

metodiskā darba pilnveidošana, 

izstrādājot profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides 

programmas. 

 

 

Joma „Mācīšana un mācīšanās” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 

 Izvēlēti inovatīvi un mūsdienīgi 

mācību līdzekļi, pieejas un metodes 

mācību procesa norisei ; 

 Sagatavoti unikāli mācību 

materiāli – grāmatas, vizuālie 

materiāli, videolekcijas katrā mācību 

priekšmetā izglītības programmas 

apjomā;  

 Izveidota pārbaudes darbu 

struktūra;      

  Mācību priekšmetu programmas 

paredz saikni ar reālo dzīvi – 

konkursi, projekti, izzinoši ceļojumi; 

 Izglītojamā personības attīstība, 

pozitīvas attieksmes veidošanās pret 

mācību procesu. 

 Pārbaudes darbu struktūras 

izvērtēšana; 

 Mūsdienīgu mācību līdzekļu -  

videomateriālu veidošana; 

 Mācību līdzekļu, pieeju un 

metožu      regulāra pilnveidošana; 

 Projektu koordinatoriem turpināt, 

veidot izglītojamo sasniegumu 

dinamiku, izmantojot datorizēto 

mācību procesa analīzes programmu. 
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Joma „Atbalsts izglītojamajiem” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 

 Ņemot vērā izglītojamā 

individuālās vajadzības un spējas, 

tiek sniegts psiholoģiskais, 

sociālpedagoģiskais atbalsts 

personības un karjeras veidošanā, 

atbalsts mācību darba diferenciācijai; 

 Talantīgo izglītojamo izaugsmei, 

kā arī izglītojamajiem, kuri vēlas 

sasniegt labākus rezultātus, tiek 

organizēti konkursi „Es savai videi”, 

„Līderu Lielā balva”, „“Dresscode: 

IR!”, “Mana ideālā dzimšanas 

diena” un citi. 

 Pilnveidot mācību metodes, kas 

izglītojamajos attīstītu radošo 

domāšanu un individualitāti. 

 

Joma „Skolas vide” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 

  Labvēlīga, uz  sadarbību un 

toleranci veicinoša vide, kur 

izglītojamo un pedagogu starpā valda 

savstarpēja cieņa; 

   Telpas (vadības, bibliotēkas, 

mācību) ir funkcionālas, 

labiekārtotas, estētiski noformētas, 

tīras un kārtīgas, kurās iespējams 

kvalitatīvs un inovatīvs mācību 

process.   

 

 Jaunu  tradīciju veidošana. 

 

 

Joma „Resursi” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 

 Kvalificēts pedagoģiskais 

personāls; 

 Mūsdienīgi materiāltehniskie 

līdzekļi, jaunākās tehnoloģijas. 

 Pedagogu tālākizglītība, prasmju 

un pieredzes pilnveidošana „LUMA 

mācību centrs” noteiktajās attīstības 

prioritātēs; 

 Piesaistīt finanšu resursus 

(projekti, sponsori); 

 Pedagogu profesionālajā 

pilnveidē izmantot „LUMA mācību 

centrs” potenciālu. 

 

 

Joma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

 

Stiprās puses Turpmākā attīstība 
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 „LUMA mācību centrs” pastāv 

precīza vadības struktūra; 

  „LUMA mācību centrs” 

sistemātiski plāno darba izvērtējumu, 

kurā iesaista pedagogus, izglītojamos, 

izglītojamo vecākus (aizbildņus); 

 „LUMA mācību centrs” ir 

kvalitātes vadības rokasgrāmata; 

 Izstrādāta dokumentācija 

pedagoģiskā procesa organizēšanai; 

 „LUMA mācību centrs”  darbu 

reglamentējošie dokumenti izstrādāti 

demokrātiski; 

 Pašvērtēšanas procesā konstatētās 

darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus izmanto, plānojot   

turpmāko darbu; 

 „LUMA mācību centrs” ir noslēgti 

sadarbības līgumi ar augstskolām, lai 

izglītojamie, kas apguvuši 

profesionālās pilnveides programmas, 

saņemtu atvieglojumus mācību 

turpināšanai augstskolās; 

 

 „LUMA mācību centra” attīstības 

plāna izstrādāšana (2021.- 

2024.gadam); 

   Prestiža un tēla veidošana; 

 Mājas lapas – www.esilideris.lv 

 pilnveidošana. 

 

 

 

  

„LUMA mācību centrs” direktors                                                  Jānis Stabiņš 

 

http://www.esilideris.lv/
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PIELIKUMI 
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1.pielikums. “LUMA mācību centra” 2014.gada akreditācijas lapa 
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2.pielikums. “LUMA mācību centra” aptauja 
 

 

 

 

 

 

Labdien projekta “Esi līderis dalībnieki! Katru gadu izvērtējot savu sniegumu, lūdzam arī 

klientus aizpildīt aptauju par “LUMA mācību centra” darbības novērtējumu. 

Lūdzu, atzīmējiet: 

Jūs esat: pedagogs skolēns 
 

1. Kā Jūs vērtējat mācību centra piedāvāto izglītības programmu saturu? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

2. Kā Jūs vērtējat mācīšanās procesa kvalitāti? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

3. Kā Jūs vērtējat “Luma mācību centra” sniegto atbalstu mācību īstenošanas procesā? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

4. Kā Jūs vērtējat sociāli psiholoģisko klimatu un attieksmi pret klientiem mācību centrā? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

 

Uz nākamajiem jautājumiem lūdzam atbildēt pedagogus! 
 

5. Kā Jūs vērtējat mācību centra darba apstākļus un fizisko vidi? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

6. Kā Jūs vērtējat mācību centra attīstības plānu,  tā izstrādes procesu un tajā noteiktās prioritātes? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

7. Kā Jūs kopumā novērtējat profesionālās pilnveides programmu vidusskolām, ko izstrādā un 

nodrošina mācību centrs? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 
 

8. Kā Jūs kopumā novērtējat profesionālās pilnveides programmu pamaskolai, ko izstrādā un 

nodrošina mācību centrs? 

Vāji Viduvēji Labi Ļoti labi Teicami 

 

Jūsu novērojumi/ priekšlikumi mācību centra darbības pilnveidei: 

 

 

 

 

 

Pateicamies par Jūsu atsaucību, veltīto laiku, un par to, ka esat kopā ar mums! 

 

LATVIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MENEDŽMENTA AKADĒMIJA  

Reģ. Nr LV 40003059125, Alberta ielā 13, Rīgā , LV-1010 , tālr. 67261182, fakss 67135516 
 
 

e-pasts: luma@luma.lv; http://www.luma 

http://www.luma/

