
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 
(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par izglītības iestādes Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības 

iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" (turpmāk – iestāde) 

par X iestādes darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

par X izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016.gada 29.jūnija rīkojums Nr.1-06/98 „Par akreditācijas 

ekspertu komisijas izveidi”. 

Vērtēšanas norises laiks iestādē: 08.07.2016. – 16.07.2016. 

Ekspertu komisijas sastāvs 

Ekspertu 

komisijas 

vadītājs 

Maija Lablaika VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums"  

Eksaminācijas daļas 

vadītāja. 

Eksperts Dace Erkena LU P.Stradiņa medicīnas 

koledža 

Sociālās aprūpes katedras 

vadītāja 

Eksperts Ilga Robežniece Valsts Administrācijas 

skola 

Lektore, dokumentu un 

arhīva pārvaldības 

eksperte 

Eksperts Anita Gotharde Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija 

Priekšnieka vietniece 

 

I. Vispārīgā informācija 

Iestādes nosaukums: Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

"Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" 

Iestādes juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela 55,Iecava, Iecavas novads, LV-3913 

Iestādes reģistrācijas numurs 

Izglītības iestāžu reģistrā: 4560802126 

Iestādes vadītājs: vadītāja Jana Puriņa 

Iestādes dibinātājs: SIA „Latvijas Tālmācības un profesionālās tālākizglītības centrs” 

Izglītojamo skaits iestādē: 42 

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 
Izglītības programmas 

nosaukums 
Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītoja

mo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – līdz) 

Sociālās aprūpes darba 

pamati 

20P762031 Avotu iela 44, 

Rīga 

P-13470 15.02.2016 uz 

nenoteiktu 

laiku 

2 L 

 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas: 
Izglītības programmas 

nosaukums/Profesionālās 

kvalifikācijas nosaukums 

(kvalifikācijas līmenis) 

Izglītības 

programmas 

kods/ 

Izglītības 

klasifikācijas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītoj

amo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – līdz) 



 2 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi / 

Lietvedis 

20T346011 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-13975 27.04.2016 – uz 

nenoteiktu laiku 

2 L 

Sociālais darbs / 

Sociālais audzinātājs 

30T762014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12857 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

6 L 

Bērnu aprūpe / Auklis 30T761014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12856 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

5 L 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 
Izglītības programmas 

nosaukums 
Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītoja

mo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – līdz) 

Sociālās aprūpes darba 

pamati 

20P762031 Avotu iela 44, 

Rīga 

P-13470 15.02.2016 uz 

nenoteiktu 

laiku 

2 L 

 

II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

Jomas un kritēriji:  Vērtējuma līmenis 
Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa    X 

3. Izglītojamo sasniegumi     

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

vērtē aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

  X  

4.2. Atbalsts personības veidošanā Nevērtē 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Nevērtē 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Nevērtē 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

vērtē aprakstoši 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Nevērtē 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats    X 

5.2. Fiziskā vide   X  

6. Iestādes resursi     

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi   X  

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

  X  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

  X  
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7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām    X 

Kopsavilkumā: - - 9 3 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas: 
Izglītības programmas 

nosaukums/Profesionālās 

kvalifikācijas nosaukums 

(kvalifikācijas līmenis) 

Izglītības 

programmas 

kods/ 

Izglītības 

klasifikācijas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītoj

amo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – līdz) 

Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi / 

Lietvedis 

20T346011 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-13975 27.04.2016 – uz 

nenoteiktu laiku 

2 L 

Sociālais darbs / 

Sociālais audzinātājs 

30T762014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12857 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

6 L 

Bērnu aprūpe / Auklis 30T761014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12856 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

5 L 

 

II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

Jomas un kritēriji:  Vērtējuma līmenis 
Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa    X 

3. Izglītojamo sasniegumi     

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

vērtē aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

  X  

4.2. Atbalsts personības veidošanā Nevērtē 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Nevērtē 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Nevērtē 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

vērtē aprakstoši 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Nevērtē 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats    X 

5.2. Fiziskā vide   X  

6. Iestādes resursi     

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi   X  

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

  X  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

  X  
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7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām    X 

Kopsavilkumā: - - 9 3 

 

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses 

Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 

1. Profesionālās izglītības programmu īstenošanas vieta klātienē un iespēja tās 

apgūt attālināti.  

2.1. Tiek mērķtiecīgi strādāts pie jaunu mācību materiālu izstrādes un esošo  

mācību metodisko materiālu papildināšanas. 

2.1. Tālmācības materiāli ir paredzēti patstāvīgām studijām. Mācību priekšmetu 

informācija pasniegta tādā formā, lai izglītojamie to bez lielām grūtībām 

varētu saprast. Mācību priekšmetu apgūstamais apjoms sadalīts nelielos 

moduļos, un tas dod iespēju tālmācībā izglītojamajiem apgūt materiālu 

regulāri nelielā apjomā.  

2.1. Uzsākot mācības, tiek organizētas sarunas ar katru potenciālo izglītojamo par 

profesionālajām vajadzībām, motivāciju, priekšzināšanām un notiek 

vienošanās par noteiktu mācību perioda ievērošanu. 

2.2. Virtuālās mācību stundas jeb vebināri, ļauj efektīvi īstenot mācīšanos 

attālināti, klausīties, skatīties un lasīt, apgūstot vielu jebkurā izglītojamajam 

piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties pie grūtāk izprotamām lietām, 

nepieciešamības gadījumā, saņemt pedagoga konsultāciju. 

2.2. Mācību materiālu pieejamība nodrošināta arī pēc profesionālās izglītības 

programmas pabeigšanas. 

2.2. Mācību e-vidē izglītojamajam savā profilā ir pieejami nepieciešamie mācību 

materiāli: e-grāmatas, mācību filmas, vebināru ieraksti. 

2.3. Labi izstrādāta, uzturēta un no izglītojamajiem un pedagogiem augsti 

novērtēta vērtēšanas sistēma kā mācību procesa sastāvdaļa. 

4.  Izglītojamiem ir iespēja apgūt programmu pēc individuāli izveidota plāna. 

6.2. Motivēti un sadarbībai atvērti pedagogi 

7.3.  Tiek apgūta Somijas, Igaunijas un Lietuvas profesionālās izglītības 

programmu tālmācības organizēšanas pieredze. 

IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai 

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

     1. Sagatavot profesionālās tālākizglītības programmu e-Vidē profesionālajā 

kvalifikācijā „Lietvedis”. 

2.1. Pēc katras tēmas nodrošināt izglītojamajiem paškontroles jautājumus.  

2.1. Izvērtēt profesionālo mācību priekšmetu apguvei norādītās  papildliteratūras 

nepieciešamību.  

2.2. Apzināt un pētīt jaunas tehnoloģiskās iespējas efektīvākai tālmācības mācību 

procesa organizēšanai. 

2.2. Pilnveidot darbu ar izglītojamajiem, pastiprinot individuālo un diferencēto 

pieeju. Praktiskos darbus iesūtīt video klipu veidā (pie., programmā Sociālās 

aprūpes pamati). 

2.2. Organizēt mācību ekskursijas praktiskajā darba vidē. 

2.3. Izstrādāt nelielus pārbaudes darbus (ne tikai programmā paredzētos), lai gūtu 

pārliecību, ka visi izglītojamie ir apguvuši mācību vielu.  

6.1. Turpināt papildināt materiāli tehnisko bāzi praktisko iemaņu apguvei. 

7.1. Plašāk informēt sabiedrību par izglītības iestādes piedāvātajām profesionālās 

izglītības programmām un to apguves iespējām. 

7.3. Turpināt sadarbību ar citu valstu tālmācības izglītības iestādēm, kas īsteno 

profesionālās izglītības programmas tālmācības formā. 
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Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 „Kārtība, kādā 

akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas 

centrus” noteiktajam un ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, ekspertu komisija 

sniedz priekšlikumu par  

(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

X izglītības iestādes Profesionālā tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības 

iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" (turpmāk – izglītības iestāde) 

 

Izglītības iestādes dibinātājs SIA „Latvijas Tālmācības un profesionālās 

tālākizglītības centrs” 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Edvarda Virzas iela 55, Iecava, Iecavas 

novads, LV-3913 

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu 

reģistrā 

 

4560802126 

 

X akreditāciju uz sešiem gadiem 
(termiņš ar vārdiem) 

 akreditācijas atteikumu 

 

X izglītības programmas: 

 
Izglītības programmas 

nosaukums/Profesionālās 

kvalifikācijas nosaukums 

(kvalifikācijas līmenis) 

Izglītības 

programmas 

kods/Izglītības 

klasifikācijas 

kods 

Īstenošanas vietas adrese 

(ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Licence 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma termiņš 

(no – līdz) 

Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi / Lietvedis 

20T346011 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-13975 27.04.2016 – uz 

nenoteiktu laiku 

Sociālais darbs / Sociālais 

audzinātājs 

30T762014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12857 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

Bērnu aprūpe / Auklis 30T761014 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-12856 06.11.2015 – uz 

nenoteiktu laiku 

Sociālās aprūpes darba 

pamati 

20P762031 Avotu iela 44, Rīga, 

LV-1009 

P-13470 15.02.2016 – uz 

nenoteiktu laiku 

 

X akreditāciju uz sešiem gadiem 
(termiņš ar vārdiem) 

 akreditācijas atteikumu 
(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

 

Ekspertu komisijas vadītāja paraksts Maija Lablaika 

Eksperte paraksts Dace Erkena 

Eksperte paraksts Ilga Robežniece 

Eksperte paraksts Anita Gotharde 

16.07.2016., Rīga   

 

 


