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1. Mērķu un uzdevumu izpilde 

Mācību centra vadītājs izglītības iestādes mērķus nosaka, balstoties uz iepriekšējo mācību periodu 

analīzi, sasniegumiem, pedagogu ieteikumiem, uzņēmuma finanšu rādītājiem un tirgus pieprasījumu 

nosakot jomas, kurām koncentrēties, pievērst papildu uzmanību un pilnveidot.  

“LUMA mācību centrs” gadījumā mācību centra vadītājs Jānis Stabiņš ir arī valdes priekšsēdētājs 

un īpašnieks. 

Katram nākamajam darbības gadam tiek noteikti attīstības mērķi, tiek izstrādāti tiem atbilstoši 

uzdevumi un deleģēti darbiniekiem, izrunājot un saskaņojot to ar mācību centra personālu. Tiek izvirzītas 

prioritātes, saprotot, kas ir svarīgākais, kā arī tiek plānoti uzdevumi gan vadītāja noteikto finansiālo 

profesionālo, gan personāla individuālo mērķu sasniegšanai. Tāpat tiek noteikti mērķi un uzdevumi katra 

kalendārā mēneša ietvaros, un prioritātes katrai darba nedēļai. Izvirzītie uzdevumi gandrīz vienmēr tiek 

sasniegti. Tos uzdevumus, kurus neizdodas realizēt, vadītājs pārskata: vai nu tiek pārlikti mērķu izpildes 

termiņi, vai analizētas iespējas un pārstrādāti uzdevumi mērķu sasniegšanai.  

Vadītājs strādā pie sava un personāla darba pilnveidošanas, lai efektīvāk izdarītu paveicamos darbus 

un veiksmīgi realizētu jaunu ideju ieviešanu un nostiprināšanu projektu attīstībā izglītības iestādē, kā arī 

uzdevumu izpildē labprāt nosaka sev un citiem augstākus izpildes standartus nekā optimālie, lai sasniegtu 

mērķus, Jānis ir orientēts uz straujāku attīstību un izaugsmi dažādās jomās- piemēram,  klientu 

apmierinātības celšana, inovatīvu mācību metožu ieviešana, procesu automatizācija, lai izglītības iestādē 

būtu daudzpusīgāks redzējums un iespējas apgūstamo izglītības programmu izpildē un metodisko mērķu 

sasniegšanā. Vadītājs ievāc informāciju, analizē to un plāno savu darbu. Vadītājs deleģē uzdevumus, kā arī 

pārplāno to, ja tas ir nepieciešams. Darba procesā vadītājam būtu pilnveidojama prasme  sekot līdzi 

uzdotajiem uzdevumiem un ievērot noteiktos procesus, lai pēc iespējas lielākā mērā izpildītu uzliktos 

mērķus. Tomēr šo nepilnību vadītājs kompensē deleģējot administratīvā darba pienākumus atbildīgajiem 

darbiniekiem. 

 

Vērtējums: “Mērķu un uzdevumu 

izpilde” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

 

 

  



Vadītāja novērtējums  2021. gada akreditācijai                                                                                                                                                         2021. gads 

4 

 

2.  Amata pienākumu izpilde 

“LUMA mācību centrs” vadītājs savus darba un amata pienākumus veic atbilstoši savam amata 

aprakstam, apzinoties savas kā vadītāja lomas un uzdevumus. Vadītājs apzinās savas stiprās puses un tās 

kvalitatīvi izmanto ikdienas darbā, un vājās puses deleģē darbiniekiem, kam tās ir stiprās. Vadītājam ir 

pozitīva attieksme pret papildus darba veikšanu, lai sasniegtu vairāk un ieguldītā uzmanība un darbs 

rezultētos mērķu sasniegšanā.  

Jāņa Stabiņa stiprās puses ir stratēģisko mērķu definēšana, nepārtraukta vēlme mācīties un pilnveidot 

savas zināšanas kā profesionālajā, tā personīgajā jomā, teicama izpratne par klientu attiecību veidošanu un 

uzturēšanu, digitālā mārketinga prasmes, kas ir neatsveramas produktu pārdošanas un tirgū virzīšanas 

procesos, laba stila un interjera dizaina izjūta, aktiermeistarība. Savukārt vadītāja darbā būtu jāpilnveido: 

darba plānošana,  uzdevumu deleģēšana un deleģēto darbu izpildes kontrole, emociju vadība augsta stresa 

apstākļos negatīvu situāciju risināšanā.  

Mācību centra vadītājs izrāda papildu interesi apgūt un izmantot arvien jaunus veidus, kā pilnveidot 

un attīstīt, kā arī padarīt efektīvu izglītības iestādes darbu, padarīt to ērtāku un kvalitatīvāku. Vadītājs izrāda 

iniciatīvu un motivē personālu pilnveidot darba izpildes veidus, realizējot pieejamos resursus, gatavs 

uzņemties un iesaistīties jaunu projektu izstrādē.  Mācību centra vadītājam ir augsta atbildības sajūta pret 

sasniedzamajiem mērķiem un klientu, partneru vajadzību realizēšanu. 

 

Vērtējums: “Amata pienākumu 

izpilde” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 
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3. Kompetences 

3.1. Attiecību veidošana un uzturēšana 

“LUMA mācību centra” dibinātājs un vadītājs Jānis Stabiņš savā darbībā veicina un attīsta esošo 

sadarbību uzturēšanu, pozitīvu  un profesionālu attiecību saglabāšanu un veiksmīgu jaunu partneru piesaisti 

izglītības centra darbam. Esošo partneru, darbinieku un klientu attiecību uzturēšanā kā galvenā sadarbības 

modeļa sastāvdaļa ir klientu interesēs vērsta darbība, izprotot gan klientu, gan partneru vajadzības, gan 

formulējot savai profesionālajai darbībai un izglītības iestādes mērķiem svarīgos aspektus. 

Vadītājs izprot un veicina komunikāciju kā svarīgāko attiecību uzturēšanas sastāvdaļu gan izglītības 

iestādes darbinieku vidū savstarpējo attiecību uzturēšanā, gan sadarbībā ar partneriem un klientiem ārpus 

mācību centra: izglītojamiem un viņu ģimenēm, pedagogiem, skolu direktoriem, pašvaldību pārstāvjiem, 

Latvijas uzņēmējiem (sponsoriem, lektoriem u.c).  

Mācību centra vadītājs attīsta un uztur attiecības ar esošajiem ilgtermiņa partneriem, meklē jaunus 

sadarbības partnerus, aktīvi piedaloties biznesa vides semināros, projektos, konferencēs, rosina arī personālu 

to darīt, izmanto savus personīgos, biznesa, izglītības nozares, kā arī jauniegūtos kontaktus,  lai sasniegtu 

rezultātus. Vadītājs pats pārstāv izglītības iestādes un izglītojamo intereses sadarbības skolās: dodas 

izbraukuma semināros, rīko klātienes vai tiešsaistes meistarklases par karjeru un uzņēmējdarbību, tādā veidā 

uzturot attiecības ar skolu pārstāvjiem, ar izglītojamiem, motivējot tos spert soļus uzņēmējdarbībā, parādot 

labās prakses piemērus karjeras un uzņēmējdarbības jomās, aicinot izglītojamos komunicēt un nebaidīties 

paust savu viedokli.  

Vadītājs lielu uzsvaru liek uz sadarbības pedagogu interešu un vajadzību apzināšanu, sniedzot 

atgriezenisko saiti, nodrošinot, ka notiek pedagogiem svarīgu tēmu aktualizēšana profesionālās pilnveides 

semināru ietvaros, tādā veidā rūpējoties par pedagogu labsajūtu un viņu darba novērtēšanu un izprašanu, 

kas ir ļoti svarīgi šajās sadarbības attiecībās.  

Mācību centra vadītājs rīko izglītības iestādes personāla tikšanos gan formālā, gan neformālā vidē, 

lai kopīgi risinātu dažādus darba jautājums saistītus ar izglītības iestādes stratēģisko mērķu plānošanu un 

pilnveidošanu, viedokļu un uzskatu apmaiņu, tādā veidā uzturot savstarpēji pozitīvu un veselīgu personāla 

attiecību vidi. Mācību centra vadītājs motivē personālu veidot un uzturēt uz klientu vērstu attiecību modeli, 

izprast klientu vajadzības un spēt laikus reaģēt uz klientu un partneru interesēm, pieprasījumu un tā 

izmaiņām.  

 

Vērtējums: “Attiecību veidošana un 

uzturēšana” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 
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3.2. Organizācijas vērtību apzināšanās 

“LUMA mācību centrs” vadītājs veido vidi, kurā augstā līmenī tiek vērtētas pozitīvas un uz kopīgu 

mērķi tendētas personāla savstarpējās attiecības, cienot un izrādot lojalitāti uzņēmumam. Vadītājs izceļ 

izglītības iestādes pamatnostādnes, izrādot cieņu un lojalitāti Latvijas vērtībām un popularizējot Latvijā 

veidotas karjeras un uzņēmējdarbības iespējas un nozīmi:  

1. Izglītības programmu apguve tiek nodrošināta latviešu valodā; 

2. Metodiskie mācību un pedagogiem paredzētie materiāli ir autentiski un unikāli Latvijas 

mācībspēku veidoti materiāli speciāli paredzēti “LUMA mācību centrs” izglītības 

programmu nodrošināšanai un paredzēto mērķu sasniegšanai; 

3. Veidojot programmu aktivitātes, par pamatu izvēlas piesaistīt sadarbībā Latvijas 

uzņēmējus, kas atbalsta dažādu projektu norises, sniedz savu viedokli un dalās ar savu 

pieredzi lekcijās, tiešsaistes vebināros, meistarklasēs, piedāvā ekskursijas savos 

uzņēmumos, tādā veidā raisot izglītojamos interesi par karjeru un uzņēmējdarbību, un 

iespējām to veidot tepat Latvijā, paplašinot izglītojamo redzesloku un izpratni par 

dažādām norisēm un iespējām; 

4. Izglītības programmu realizēšanas fokuss: reģionu skolas, dodot iespēju Latvijas reģionu 

izglītojamiem pilnveidot un attīstīt redzesloku savu personīgo mērķu sasniegšanā, karjeras 

izpratnē, kā arī reģionu skolu un pašvaldību prestiža celšanai, pašvaldību infrastruktūras 

un vides attīstībā. 

“LUMA mācību centra” vadītājs pārliecinās un ar savu darbību atbalsta savstarpēji pozitīvu attiecību 

veidošanas principus, nodrošinot, ka mācību centra darbība ir klienta interesēs orientēta, izprotot izglītojamo 

un pedagogu vajadzības, vēlmes un iespējas, nodrošinot nepieciešamo atgriezenisko saiti, lai ieguvēji no 

sadarbības būtu visi, kas tajā ņem dalību. 

Mācību centra vadītājs kā vienu no nozīmīgākajām izglītības iestādes vērtībām definē ieguldījumu 

Latvijas izglītojamo un nākamo paaudžu attīstībā, izpratnes veidošanā par uzņēmējdarbības, 

sociālekonomisko norišu, karjeras un mūžizglītības nozīmes apzināšanos nākotnes personīgo mērķu 

sasniegšanā un darba tirgus veidošanā. “LUMA mācību centrs” vadītājs izprot izglītības nozares sociālo un 

ekonomisko vidi, kā arī atbalsta darbības modeļa iespējamās pārmaiņas un plāno tās, apzinoties 

ekonomiskās vides, politisko norišu un sociālās vides un labklājības iespējamās pārmaiņas. Vadītājs 

informāciju par valstī un nozarē notiekošajiem procesiem iegūst no dažādiem informācijas avotiem, un 

pielieto to ilgtermiņa mērķu attīstībā, lai nodrošinātu, ka izglītības iestāde spēj saglabāt savas vērtības un 

nozīmīgumu Latvijas izglītojamo nākotnes veidošanā, Latvijas ekonomiskajos procesos, kā arī izglītības 
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iestādes darba kultūra būtu par platformu izglītojamo un pedagoģiskā personāla pozitīvai ietekmēšanai un 

līderības attīstīšanai. 

Vērtējums: “Organizācijas vērtību 

apzināšanās” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

3.3. Orientācija uz attīstību 

“LUMA mācību centra” vadītājs izmanto pārmaiņas kā iespēju attīstīt izglītības iestādes mērķus, 

pielāgojot nepieciešamos resursus, un iegūtu un nodotu personālam prasmes, kas nepieciešamas attīstībā. 

Vadītājs seko līdzi ārējiem procesiem: likumu izmaiņām, apstākļiem, jaunākajām tendencēm izglītības 

nozarē, pedagogu un izglītojamo vajadzībām, un pakalpojumu pieprasījuma un klientu paradumu tendenču 

maiņai, lai savlaicīgi reaģētu uz situācijām, tādā veidā nodrošinot laicīgu pārmaiņu pārvaldību un 

jauninājumu ieviešanu.  

Mācību centra vadītājs iegulda laiku un finanšu resursus savu un personāla kompetenču celšanai, 

rūpējas par jaunu zināšanu un prasmju apguvi, ir ieinteresēts iegūt papildu zināšanas ne tikai ar izglītības 

nozari saistītos procesos, bet arī citos ar uzņēmējdarbību, ekonomiku, psiholoģiju un citos procesos, tādējādi 

paplašinot redzesloku un zināšanas, kas var būt noderīgas un tikt izmantotas un ieguldītas mācību centra 

darbības attīstībā. Vadītājs veicina vispusīgu personāla attīstību mācību centra mērķu sasniegšanai un 

pilnveido darba veikšanas paņēmienus. Tiek veikta iepriekšējās un esošās darbības izvērtēšana dažādos 

līmeņos, lai noteiktu sasniegto, izprastu, kas jāuzlabo un noteiktu virzienus, kādos koncentrēt mācību centra 

darbības prioritātes nākotnē. 

Mācību centra vadītājs izvirza augstus standartus darbu izpildei un mācību procesa kvalitātes 

nodrošināšanai un atbalsta personāla mērķtiecīgu interesi un dalību mācību centra darba norisēs un 

kompetenču, prasmju apguvē. 

Jānis Stabiņš ir noteicis galvenos uzdevumus šādos mācību centra attīstības virzienos: 

1.  Mācību satura un mācību procesa pilnveidošana ar jaunām metodēm (praktisku apgūstamās 

vielas uzdevumu ieviešana, ieteikumu sagatavošana, pašpārbaudes testu sagatavošana, e-vides 

attīstība u.c.). 

2. Augsta līmeņa apkalpošana un kvalitātes nodrošināšana darbā ar pedagogiem, izglītojamajiem 

(komunikācija, atbalsts, atgriezeniskā saite). 

3. Sabiedrisko attiecību un programmas popularizēšana – pozitīva izglītības iestādes tēla 

uzturēšana, mājaslapas pilnveidošana. 

4. Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana. 

5. Mācību centra personāla profesionālo kompetenču pilnveidošana. 

6. Jaunu izglītības programmu izstrāde un ieviešana. 
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“LUMA mācību centrs” vadītājs aktīvi un pastāvīgi pilnveido savas profesionālās prasmes, apgūst 

zināšanas gan Latvijas, gan starptautiskajā biznesa un izglītības vidē, analizē savu un personāla profesionālo 

darbību, lai saņemtu atgriezenisko saiti un noskaidrotu trūkumus un tos pilnveidotu. 

3.4. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību 

“LUMA mācību centrs” vadītājs lēmumu pieņemšanas procesos izmanto dažādas pieejas, 

konsultējoties ar personālu, uzklausot un analizējot pedagoģiskā personāla ieteikumus un norādījumus, 

ņemot vērā sadarbības partneru ieteikumus un profesionālo pieredzi, kā arī komunicējot ar izglītojamiem 

un viņu ģimenēm. Vadītājs pieņem darba procesiem un izvirzītajiem izglītības iestādes mērķiem atbilstošus 

un pamatotus lēmumus, uzņemas atbildību par izdotajiem rīkojumiem, apstiprinātajiem plāniem un 

uzdevumiem, kā arī risina un maina lēmumu izpildi un gaitu atbilstoši izmaiņām, norisēm un procesiem gan 

izglītības iestādē, gan valstiskā līmenī. 

Arī kritiskās situācijās, vadītājs meklē risinājumus, komunicē un konsultējas ar iesaistītajām pusēm, 

stratēģiski plāno nākamos soļus un uzdevumus situāciju risināšanā un pārplānošanā. Lai pieņemtu izglītības 

iestādes mērķu sasniegšanai atbilstošākos lēmumus, vadītājs izvērtē pieejamo informāciju, apkopo to un, 

izdarot secinājumus, sniedz savu vērtējumu un redzējumu, kādā virzienā doties un kādu lēmumu pieņemt. 

Reizēm lēmumi jāpieņem ātri, lai risinātu darba procesā kādu akūtu situāciju. Ne vienmēr šādos 

gadījumos centra darbinieki ir saņēmuši tūlītēju lēmumu no centra vadītāja. Tas izskaidrojams  ar to, ka 

svarīgu lēmumu pieņemšanai vadītājam ir nepieciešams papildus laiks. Savukārt ikdienas lēmumu – 

operatīvie un taktiskie lēmumi - pieņemšanu Jānis Stabiņš ir deleģējis centra darbiniekiem.  

Jāni Stabiņu raksturo augsta atbildības izjūta, viņš vienmēr uzņemas pilnu atbildību par saviem kā 

vadītāja lēmumiem. 

 

3.5. Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana 

“LUMA mācību centrs” vadītājs mērķtiecīgi plāno un nodrošina ilgtspējīgus risinājumus 

materiāltehnisko resursu nodrošināšanā, plāno resursu atjaunošanu, maiņu, papildināšanu un jaunu resursu 

ieviešanu ikdienas darbā. 

Vadītājs seko, lai mērķu un rezultātu sasniegšanai efektīvi tiktu izmantoti izglītības iestādē pieejamie 

materiāltehniskie resursi, pievērš papildus uzmanību mācību centra ikdienas darba atvieglošanai un ērtas 

Vērtējums: “Orientācija uz 

attīstību” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

Vērtējums: “Spēja pieņemt 

lēmumus un uzņemties atbildību” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 
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darba vides uzturēšanai. Vadītājs veiksmīgi spēj nodrošināt, ka materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba 

kārtībā un droši lietošanā, notiek regulāra to apkope un remonts (apkalpo „Biroja Tehnika.lv”). Vadītājs 

pārliecinās un atbalsta, ka izglītības programmu apguvē efektīvi tiek pielietoti mūsdienīgi materiāltehniskie 

līdzekļi, jaunākās tehnoloģijas (IT iekārtas, audio, videoiekārtas, interneta pieslēgums). Tāpat mācību centra 

vadītājs uzskata, ka veiksmīgu savstarpējo attiecību uzturēšanai ar sadarbības partneriem, ļoti liela nozīme 

ir klātienes vizītēm, tādēļ tiek nodrošināta iespēja sadarbības skolas, kā arī partnerus, apmeklēt izmantojot 

mācību centra rīcībā esošos automobiļus. Laikā, kad vizītes klātienē nav iespējamas, vadītājs pārliecinās, 

ka veiksmīgi tiek nodrošināta saziņa tiešsaistē, izmantojot dažādas komunikācijas platformās: Zoom, Skype, 

WhatsApp, e-pasts, Moodle, tālrunis. Vadītājs kontrolē un nodrošina, ka visas komunikācijas iespējas ir 

darba kārtībā un, ja radušās problēmu situācijas, risina tās, piesaistot nepieciešamos resursus. 

Kā vienu no galvenajām prioritātēm vadītājs izvirzījis automatizētas klientu pārvaldības sistēmas 

ieviešanu (CRM sistēma “Bitrix 24”), kuras mērķis ir ērta un pārredzama klientu datu bāzes uzturēšana, 

rēķinu un maksājumu pārvaldība, centralizēta komunikācijas sistēma ar klientiem un partneriem. Vadītājs 

plāno un atbalsta jaunievedumu apguvi un personāla kompetenču celšanu materiāltehnisko resursu 

izmantošanā. 

Izglītības iestādes vadītājs rūpējas par to, lai izglītojamiem un pedagogiem būtu pieejama e-mācību 

un darba vide. Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota digitālā vide - Moodle sistēma, kas katru gadu 

tiek atjaunota uz aktuālāko pieejamo versiju, kas ievērojami palielina tās funkcionalitāti.  

„LUMA mācību centrs” vadītājs sadarbībā ar Latvijas mācībspēkiem izstrādājis unikālus autentiskus 

mācību materiālus, kas speciāli paredzēti “LUMA mācību centrs” izglītības programmu nodrošināšanai un 

paredzēto mērķu sasniegšanai – grāmatas izstrādātas atbilstoši mācību saturam, kurās 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, nodrošinātu veiksmīgu izglītojamo 

gatavošanos dalībai konkursos un projektos. Izglītojamajiem un personālam ir pieejams atbalsts tehnisku 

problēmu risināšanā mācību un darba procesa laikā. 

 

Vērtējums: “Izglītības iestādes 

materiāltehnisko resursu 

pārvaldīšana” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 
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4. Profesionālā kvalifikācija 

4.1. Izglītība 

“LUMA mācību centrs” vadītāja izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša veicamā darba 

un amata pienākumu izpildei. Jānis Stabiņš savas profesionālās kompetences izmanto, kā arī mērķtiecīgi 

plāno un pilnveido tās, sasaistot tās ar izglītības iestādes procesiem, ārējās vides ietekmes faktoriem, īpašu 

uzmanību pievēršot nepieciešamo un papildus zināšanu apguvei, lai veiksmīgi strādātu pie izglītības 

iestādes īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanas. 

Vadītāja izglītība un kompetences ļauj viņam novērtēt un uzlabot mācību centra mērķu sasniegšanai 

un uzdevumu izpildei nepieciešamos procesus, kvalitātes nodrošināšanas procesus, sniedz personālam 

plašāku redzējumu par norisēm apkārtējā vidē, esot par atbalsta punktu, kur personāls var iegūt un izprast 

profesionāļa viedokli par realizējamajiem projektiem, darbiem un uzdevumiem. 

 

Vērtējums: “Izglītība” Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

4.2. Profesionālā pieredze 

Mācību centra vadītāja profesionālā pieredze gūta gan vietējā, gan reģionālā, gan valstiskā un 

starptautiskā līmenī, piedaloties dažādās konferencēs, semināros, profesionālajās aktivitātēs, meistarklasēs, 

lekcijās, sadarbojoties un pašam veidojot un vadot dažāda līmeņa izglītības institūcijas. Vadītājam ir 

pieredze uzņēmējdarbības vadīšanā, pedagoģiskā darba kvalitatīvā organizēšanā un vadīšanā, viņš savu 

darbību balsta uz profesionālo pieredzi, kā arī nepārtrauktu zināšanu papildināšanu. Vadītājs apliecina savu 

profesionālo darbību un meistarību, iesaistoties dažādos projektos un pieredzes apmaiņas procesos. Jānis 

Stabiņš izglītības nozarē savu profesionālo pieredzi ir pilnveidojis 30 gadu ilgā periodā. 

 

Vērtējums: “Profesionālā pieredze” Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

4.3. Profesionālās zināšanas un prasmes 

“LUMA mācību centrs” vadītāja profesionālās zināšanas un prasmes ir ļoti augtā līmeni. Vadītājs 

nepārtraukti pilnveido savas zināšanas, apgūst jaunas iemaņas un attīsta kompetences. Jānis Stabiņš piedalās 

starptautiskās konferencēs, pārzina latviešu valodu (dzimtā), un vairākas svešvalodas augstā līmenī. Mācību 

centra vadītājs ir atvērts profesionālo prasmju un iemaņu realizēšanai un arvien jaunai apgūšanai un 

pilnveidošanai. 
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Mācību centra vadītājam piemīt teicama komunikācijas prasme, aktiermeistarība, spēja ieinteresēt 

un aizraut izglītojamos, motivējot karjeras izglītības apgūšanās, spējot iedrošināt un izcelt izglītības nozīmi 

nākotnē, iedvesmot tos nebaidīties pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši savam aicinājumam karjeras vai 

uzņēmējdarbības ideju realizēšanā.  

Vadītājam ir zināšanas par izglītības iestāžu vadību procesos, finansēšanas veidos, izglītības iestāžu 

darbības normatīvos, labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, uzņēmējdarbībā un izglītības darba vadībā. 

Viņš plāno savu, kā arī motivē personālu profesionālo kompetenču pilnveidei un dažādu papildus prasmju 

un zināšanu apguvei. 

Vērtējums: “Mērķu un uzdevumu 

izpilde” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

4.4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

Mācību centra vadītāja zināšanas un prasmes ir ļoti augstā līmenī, viņš prot lietot un pārzina dažādas 

informācijas ievades sistēmas un programmas, pielieto tās ikdienas darbā, kā arī aicina un motivē 

darbiniekus izmantot dažādus informāciju tehnoloģijas rīkus ikdienas darba atvieglošanai un pilnveidošanai. 

Mācību centra vadītājs sniedz priekšlikumus, kā arī pats pārliecinās par dažādu jaunievedumu 

funkcionalitāti (piemēram, CRM sistēmas pilnveidošanā u.c.), pārliecinās par priekšlikumu ieviešanas 

efektivitāti, kā arī meklē risinājumus jaunāko tehnoloģiju pielietošanai ikdienas darbā un darba efektivitātes 

paaugstināšanā. Vadītājs prasmīgi lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, sniedz savu redzējumu 

un ieteikumus jauno risinājumu lietošanā, regulāri strādā pie savu un personāla zināšanu pilnveidošanas. 

Izglītības iestādes vadītājam piemīt prasme publiski uzstāties un spēja noturēt publikas uzmanību, 

veidot interesantu prezentācijas materiālu un izmantot dažādas metodes kvalitatīvas lekcijas, meistarklases 

vai sapulces vadīšanā. Vadītājs augstā līmenī pārzina  dzimto – latviešu valodu, kā arī pārzina vairākas 

svešvalodas. Spēj pārstāvēt izglītības iestādes intereses brīvi komunicējot ar sadarbības partneriem un 

klientiem, nebaidoties no izaicinājumiem darba procesos. 

Vērtējums: “Mērķu un uzdevumu 

izpilde” 

Neapmierinoši Jāpilnveido Labi Ļoti labi Teicami 

     

 

 

„LUMA mācību centrs” direktors                                           Jānis Stabiņš 

 

Sagatavoja: Inga Zēfelde, “LUMA mācību centra” izglītības projektu koordinatore, tel. +371 25705567  
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