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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts akreditētā mācību iestāde un tai ir
piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības ieguvi un profesionālās vidējās izglītības ieguvi.
Saskaņā ar 2014.gada 29.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.397 „Par Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju” Rīgas Uzņēmējdarbības koledža tika reorganizēta
un no 2015.gada 2.februāra ir nodota atvasinātai publiskai personai – Banku augstskolai.
Reorganizācijas rezultātā Rīgas Uzņēmējdarbības koledža turpina pastāvēt kā Banku
augstskolas aģentūra Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža (turpmāk - Koledža) un pēc
reorganizācijas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas (mācību ilgums 4 gadi pēc
pamatskolas un 1,5 gadi pēc vidējās izglītības), kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas „Mārketings un reklāma” un „Komercdarbība”.
Koledža ir Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas funkciju, tiesību saistību, prasību, finanšu
līdzekļu, bilancē esošo kustāmo mantu, lietvedības un arhīva attiecībā uz šim izglītības
programmām pārņēmēja.
Koledžas dibinātājs ir Banku augstskola. Izglītības iestāde ir akreditēta, tās juridiskā
adrese ir Skanstes iela 43, Rīga. Koledžas Reģistrācijas apliecība Nr.3347003069, izsniegta
2015.gada 2.februārī.
Koledžai kā izglītības iestādei ir sava vēsture – tās sākums datēts ar 1926. gadu, kad
Tukumā tika nodibināta komercskola, kura 1950.gadā tika pārcelta uz Rīgu kā Rīgas
Ekonomikas tehnikums. Līdz 1956.gadam šim tehnikumam pievieno visus Rīgā esošos pārtikas
pārstrādes un rūpniecības tehnikumus un nosauc mācību iestādi par Rīgas pārtikas rūpniecības
tehnikumu. Kopš 1998.gada februāra mācību iestādes nosaukums ir Rīgas Uzņēmējdarbības
koledža, bet reorganizācijas rezultātā no 2015.gada 2.februāra – Banku augstskolas
Uzņēmējdarbības koledža.
Koledža nodrošina iespēju iegūt profesionālo vidējo izglītību un trešā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju sekojošās izglītības programmās:


„Grāmatvedība” – 33 344 02 1, piešķiramā kvalifikācija: grāmatvedis; izglītības

programmas licence Nr. P-11002, akreditācijas lapa Nr. AP 3924, akreditācijas termiņš 2021.
gada 1.decembris.


„Komerczinības” – 33 341 02 1, piešķiramā kvalifikācija: reklāmas pakalpojumu

komercdarbinieks; izglītības programmas licence Nr. P-11003, akreditācijas lapa Nr. AP 3468
akreditācijas termiņš 2020. gada 3.marts.


„Grāmatvedība” – 35b 344 02 1, piešķiramā kvalifikācija: “Grāmatvedis” izglītības

programmas licence Nr. P-12256, izdota 2015. gada 28.augustā.
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1.1.tabula sniedz informāciju par izglītības programmā “Grāmatvedība” (35b 344 02 1)
izglītojamo uzņemto skaitu.
1.1 tabula
Izglītojamo statistika programmā ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1)
Mācību gads
2016./2017.
2017./2018.

Izglītojamo skaits
programmā
30
16

Uzņemtie pirmajā
kursā
26
-

Koledža piesaista jauniešus izglītības programmām, ievērojot darba tirgus prasības pēc
kvalificētiem speciālistiem. Koledža aktīvi sadarbojas ar darba devējiem, seko aktuālajām
tendencēm tautsaimniecībā. Koledžas administrācija, pedagogi cenšas savlaicīgi reaģēt uz
izmaiņām darba tirgū un nodarbinātības prognozēm, piedāvājot aktuālas izglītības programmas
- jauniešu vidū joprojām populāras ir izglītības programmas „Komerczinības” un
„Grāmatvedība”.
Izglītības programmas „Grāmatvedība” aktualizācija notiek atbilstoši Latvijas
Republikas saistošo normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Izglītības programmas
„Grāmatvedība” mācību priekšmetu saturs regulāri tiek aktualizēts, ņemot vērā valsts
profesionālās vidējās izglītības standartu prasības, kā arī grāmatvedības nozari reglamentējošo
aktu prasības.
Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji apmeklē gan profesionālās pilnveides kursus
dažādu projektu ietvaros, gan arī nozares profesionālos pasākumus – seminārus, kursus,
konferences un izstādes. Tāpat arī programmas saturiski tiek papildinātas un pilnveidotas pēc
audzēkņu atgriešanās no prakses. Prakses vadītāju atsauksmes un ieteikumi tiek izvērtēts un
iespēju robežās ņemti vērā.
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
Koledža sakarā ar reorganizāciju ir izstrādājusi Koledžas Stratēģisko plānu 2015. –
2020.gadam. Tas definē Koledžas misiju - sniegt pēctecīgu biznesa izglītību, sagatavojot
konkurētspējīgus profesionāļus, kuri ir pieprasīti darba tirgū un motivēti izglītības turpināšanai
augstākos studiju līmeņos; mūsu audzēkņu, studentu un absolventu sasniegumus nodrošina
kvalitatīvas studijas, starptautiskā sadarbība, profesionāls, radošs personāls un ciešā saikne ar
uzņēmējiem. Koledžas vīzija - Koledža ir sabiedrības un darba devēju atzīta un augstu novērtēta
biznesa skola personības izaugsmei, tās vērtības ir personība, sadarbība un piederība.
Koledžas Stratēģiskais plāns nosaka stratēģiskos mērķus un prioritāros uzdevumus to
sasniegšanai:
1.

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo vidējo biznesa izglītību, veicinot mērķtiecīgas
un radošas personības attīstību.

1.1. Nodrošināt nepārtrauktu izglītības programmu atbilstību Latvijas vispārējo vidējo
izglītību un profesionālo vidējo izglītību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.
1.2. Nodrošināt izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām, iesaistot uzņēmējus,
nozaru ekspertus un Koledžas absolventus izglītības programmu izvērtēšanā un pilnveidē.
1.3. Nodrošināt teorētisku un praktisku sagatavotību darbībai noteiktā profesijā, profesionālās
kvalifikācijas ieguvei un tālākai profesionālās kompetences pilnveidei atbilstoši darba
tirgus prasībām, iesaistot uzņēmējus, nozaru ekspertus un Koledžas absolventus.
1.4. Nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu, izmantojot daudzveidīgas mācīšanas metodes un
informācijas komunikāciju tehnoloģijas.
1.5. Attīstīt infrastruktūru atbilstoši profesionālās vidējās izglītības specifikai.
2.

Nodrošināt starptautisku sadarbību izglītībā un uzņēmējdarbībā.

2.1. Nodrošināt audzēkņiem, studentiem un mācībspēkiem iespēju piedalīties starptautiskos
projektos.
2.2. Veicināt un atbalstīt audzēkņu un studentu iniciatīvu gūt starptautisku pieredzi izglītības
un profesionālajā jomā.
2.3. Veicināt un atbalstīt mācībspēku dalību dažāda mēroga projektos ar mērķi gūt jaunu
pedagoģisku un praktisku pieredzi, pārņemt labās prakses piemērus, pilnveidojot mācību
un studiju procesu.
2.4. Iesaistīties Latvijas un starptautiskos projektos, lai attīstītu uzņēmēja spējas un veicinātu
uzņēmējdarbības uzsākšanu.
3.

Sadarbībā ar darba devējiem veidot izglītības procesu, kas attīsta uzņēmēja spējas
un motivē turpināt studijas.

3.1. Iesaistīt darba devējus mācību programmu satura pilnveidē.
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3.2. Organizēt Karjeras dienas, iesaistot darba devējus un informējot par prakses un darba
iespējām.
3.3. Iesaistīt nozaru profesionāļus mācību kursu īstenošanā, patstāvīgo un kvalifikācijas darbu
vadīšanā.
3.4. Veidot sadarbības līgumus ar uzņēmumiem par prakses iespējām specialitātei atbilstošos
uzņēmumos.
Izglītības programma „Grāmatvedība” tiek īstenota atbilstoši Koledžas izstrādātajai
stratēģijai. Izglītības programmas „Grāmatvedība” stratēģiskais mērķis izriet no vidējās
profesionālās izglītības standarta mērķa – izglītības procesa rezultātā sagatavot grāmatvedi,
kurš veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmuma reģistrā reģistrētos
uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite,
pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem, pielietojot grāmatvedības
metodes atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un starptautiskiem grāmatvedības
reglamentējošiem normatīviem aktiem
Grāmatvedības programmas mācību priekšmetu saturs tiek realizēts tā, lai izglītības
procesā audzēkņiem dotu iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, lai viņi spētu:
1. Plānot sava darba izpildi noteikta termiņā, strādāt patstāvīgi un profesionāla darba grupā.
2. Argumentēti izteikt savu viedokli, atbildot par darba norisi, pieņemtajiem lēmumiem un
darba rezultātiem.
3. Izmantot datorprogrammas un jaunākās informācijas tehnoloģijas.
4. Sadarboties ar citu profesionālo specializāciju pārstāvjiem.
5. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.
6. Praktiski izveidot grāmatvedības sistēmu uzņēmumā.
7. Novērtēt un reģistrēt uzņēmuma saimnieciskos darījumus, pielietojot grāmatvedības
metodes atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un starptautiskiem grāmatvedības
reglamentējošiem normatīviem aktiem.
8. Sagatavot nodokļu pārskatus un deklarācijas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumdošanu un normatīvajiem aktiem grāmatvedībā un Eiropas Savienības starptautiskiem
grāmatvedības standartiem.
9. Sastādīt uzņēmuma gada finanšu pārskatu, izmantot teorētiskos un praktiskos
grāmatvedības uzskaites pamatprincipus.
10. Izmantot analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, aprēķinot un analizējot uzņēmuma
finansiālo rezultātu radītājus vadības lēmumu pieņemšanai.
Galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai, kas izpaužas audzēkņu
zināšanās, prasmēs un kompetencē. Programmas “Grāmatvedība” mērķis paredz nodrošināt
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audzēkņiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam
profesijas standartam atbilstošu profesionālo kompetenci, kas sekmētu konkurētspēju mainīgos
sociālekonomiskos apstākļos un radītu motivāciju tālākizglītībai.
Sakarā ar to, ka mūsdienu Latvijas bizness pieprasa grāmatvedim domāt kā ekonomistam,
pārzināt normatīvos aktus, prast tos praktiski pielietot, aizstāvot uzņēmuma intereses, optimizēt
nodokļus un efektīvi izmantot finanšu resursus, pieņemot finansēšanas lēmumus, mācību
procesā tiek uzsvērta analītiskās domāšanas nozīme, svarīgas ir teorētiskās zināšanas un to
praktiskais pielietojums.
Lai nodrošinātu Koledžas mērķu sasniegšanu, veicamie uzdevumi ir šādi:


sadarbībā ar darba devējiem aktualizēt profesionālās vidējās izglītības programmas

atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt to
īstenošanu;


sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt

kvalifikācijas eksāmenus;


nodrošināt mācību procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo

izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijas darba tirgū;


sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās

izglītības jomā;


informēt sabiedrību par Koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām

koledžā;


veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un

Koledžas darbības pamatvirzieniem.
Visi izglītības programmas īstenošanā iesaistītie pedagogi atbilst 2014. gada 28. oktobra
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kārtību” prasībām.
Grāmatvedis ir persona, kura veic uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti; nodrošina
savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē
uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas;
apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās
darbības pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību
normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā.
Apgūstamie izglītības programmas ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1) priekšmeti ir finanšu
grāmatvedība, nodokļi un nodevas, vadības grāmatvedība, finanšu analīze, datorgrāmatvedība,
revīzija un kontrole, uzņēmējdarbības ekonomika, ekonomiskā statistika, tirgzinības pamati,
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likumi un normatīvie akti, dokumentu pārvaldība, darījumu matemātika, pirmā profesionālā
svešvaloda, otrā profesionālā svešvaloda, darba un vides aizsardzība, prezentācijas pamati,
kvalifikācijas prakse
Koledžā izglītības programmā ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1) strādā 13 pedagogi
Programmas ietvaros izglītojamie apgūst gan teorētiskos mācību priekšmetus, gan praktiskos
mācību priekšmetus, kuros zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās.
Izglītības procesa īstenošanai tiek piesaistīti pedagogi ar izglītību un pieredzi, spēkā esošajiem
normatīvajiem, t.sk. 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Noteikumi
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Profesionālās tālākizglītības pedagogi ir zinoši
savos priekšmetos, izprot un spēj paskaidrot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas
īstenotajā izglītības programmā
Pedagogi iesaistās tālākizglītības procesā, apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus
Latvijā un, ja iespējams, arī ārzemēs.
Koledžā aktīvi darbojas profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija, daloties
pieredzē, sniedzot zināšanas un metodisko palīdzību dažādās pedagogu darba jomās: mācību
priekšmeta programmu un tematisko plānu veidošanā, pārbaudes darbu sastādīšanā, pārbaudes
darbu analīzē, vērtēšanā.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Uz izglītības programmu ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1) neattiecas.

9

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar
kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos
4.1 Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas
Mācību procesu Koledža īsteno atbilstoši licencētai izglītības programmai.
Mācību saturs tiek aktualizēts atbilstoši iegūstamās kvalifikācijas profesiju standartam,
sadarbojoties ar darba devējiem, izvērtējot darba devēju atzinumus par izglītības programmas
saturu un kvalitāti un pamatojoties uz Koledžas darba aktualitātēm un atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Koledža regulāri seko darba tirgus prasībām un situācijai izglītības nozarē, izvērtē
pieprasījumu, regulāri uzlabojot esošās izglītības programmas.
Īstenojot programmu „Grāmatvedība”, tiek ievērota zināšanu un prasmju apguves
pēctecība un starppriekšmetu saikne.
Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, savā darbā izmanto apstiprinātās mācību
priekšmetu programmas.
Profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmā tiek ievērotas 2001. gada 19.
oktobra IZM ar rīkojumu Nr. 587 apstiprinātā R. Nr. PS0022 Profesiju standarta
“Grāmatvedis”, kvalifikācijas 3. līmenis, prasības, ņemot vērā grāmatvežu darba specifiku,
biznesa vides nepārtrauktās izmaiņas, atbilstošo normatīvo aktu bāzi nozarē un mūsdienīgās
prasības, lai varētu konkurēt darba tirgū un nodrošināt sniegto pakalpojumu atbilstību mūsdienu
tehnoloģiju un tirgus ekonomikas prasībām, regulāri pārskatot mācību saturu un pilnveidojot
praktiskās prasmes un iemaņas. Mūsu pedagogi strādā darba grupā LDDK pie jauna standarta
izstrādes.
Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Visi pedagogi veic mācību
satura apguves plānojumu mācību priekšmetos visam mācību gadam Koledžā noteiktajā
kārtībā, plāno tematiskos pārbaudes darbus, tos atzīmējot arī kopējā plānā. Mācību satura
plānojumu

pārrauga

un

apstiprina

direktora

vietniece

izglītības

jomā.

Pedagogi

nepieciešamības gadījumā veic korekcijas plānojumos. Visos mācību priekšmetos Koledžai ir
noteikti konsultāciju laiki, Koledžas informatīvajā stendā, izglītības iestādes mājas lapā un
e-klasē ir pieejams lekciju saraksts un izmaiņas, konsultāciju saraksti.
Koledžas

izglītojamie

ir

nodrošināti

ar

izglītības

programmu

īstenošanai

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un literatūru. Koledžas bibliotēkas resursi (mācību
literatūra, grāmatas u.c. ) ir integrēti Banku augstskolas (turpmāk - BA) bibliotēkā. Koledžas
izglītojamie ir reģistrēti un nepieciešamās mācību grāmatas, speciālo literatūru saņem BA
bibliotēkā

K.Valdemāra ielā 161, 3.stāvā. Koledžas izglītojamiem ir iespējas izmantot gan
10

bibliotēkas abonementu, gan

lasītavas. Elektroniskais katalogs ļauj veikt meklēšanu un

grāmatu pasūtīšanu attālināti. Atjaunot grāmatu krājumus ir sarežģīti, jo grāmatu cenas nemitīgi
pieaug, bet jaunu grāmatu iegādei valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, tomēr
koledža katru mācību gadu rod iespējas papildināt mācību (profesionālo) grāmatu klāstu, kas ir
nepieciešami, lai nodrošinātu mācību procesa īstenošanu. Integrējot Koledžas bibliotēku Banku
augstskolas bibliotēkā ieguvēji ir gan izglītojamie, gan arī pedagogi, jo mācību grāmatu un
literatūras piedāvājums ir plašs, ērta piekļuve datu bāzēm un speciālajai, profesionālajai
literatūrai. Bibliotēka ļauj pilnā mērā nodrošināt koledžas mācību procesu, kā arī sniegt
izglītojamiem un pedagogiem bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus. Bibliotēka
regulāri saņem gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotus periodiskos izdevumus. Lasītavā ir pieejami
10 nosaukumu laikraksti un 22 nosaukumu žurnāli, kā arī dažādi statistikas krājumi un uzziņu
izdevumi. No ārzemju izdevumiem tiek abonēti The Economist, Focus, Financial Times,
Harvard Business Review u.c. Bibliotēka abonē arī elektroniskās datu bāzes: NAIS, LETA,
BNS, LURSOFT (laikrakstu bibliotēka), EBSCO (daudznozaru datu bāžu agregators ar vairāku
tūkstošu nosaukumu žurnālu rakstu pilniem tekstiem un e-grāmatas), EMERALD, Dienas
Bizness (arhīvs), Latvijas Vēstnesis (arhīvs) – tās gan galvenokārt izmanto pedagogi.
Bibliotēkai ir elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā bibliotekārajā sistēmā
“ALISE”. Bibliotēkas sistēma ALISE paredz iespēju autorizētiem lietotājiem kontrolēt savu
konta stāvokli, lūgt termiņa pagarinājumu un veikt grāmatu rezervēšanu. Bibliotēka ir arī
dalībniece projektā „11 Augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālais kopkatalogs”, līdz ar to
lasītājiem ir iespējams veikt informācijas meklējumus 11 bibliotēkās vienlaicīgi. Lasītavā
apmeklētāju ērtībai ir novietoti 21 datori ar pieeju internetam, nodrošinātas drukāšanas un
kopēšanas iespējas. Ir iespējas strādāt arī ar portatīvajiem datoriem.
Mācību priekšmeta satura apguves secība, kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu norise,
individuālā darba ar izglītojamiem saturs tiek fiksēts e-klasē.
Vērtējums - labi

4.2. Mācīšanās un mācīšana
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Koledžas pedagogi mācību procesā nodrošina Valsts standartā un mācību priekšmetu
standartos izvirzīto uzdevumu realizēšanu. Darbu plāno, izmantojot un koriģējot mācību
priekšmetu programmas.
Visi pedagogi izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajās izglītības
programmās un pārzina mācību priekšmeta standartā izvirzītos mērķus un uzdevumus, kurus ar
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izpratni un atbildību realizē. Pedagogiem ir zināmas vērtēšanas formas, kārtība un tā tiek
izmantota darbā.
Izglītības programmas sekmīgu īstenošanu nosaka mācību metožu un paņēmienu
mērķtiecīga izvēle, prasmīga mācību stundas organizācija, izglītojamā un pedagoga sadarbības
kvalitāte un dialogs, pedagoga profesionalitāte konkrētajā mācību priekšmetā un mācību
procesa saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm.
Pedagogu kvalifikācija atbilst izglītības programmu īstenošanas noteikumiem.
Pedagoģiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina dzīves un darba gājumu apraksts,
personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās izstrādnes.
Pedagoģiskais personāls ir stabils un kvalitatīvs. Pedagoģiskais personāls pastāvīgi ceļ
savu kvalifikāciju, piedalās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, veic metodisko
darbu. Kvalifikācijas celšanai un profesionālai pilnveidei pedagogi regulāri piedalās semināros,
kursos, konferencēs, profesionālajās izstādēs, VISC organizētajās darba grupu sanāksmēs.
Profesionālo priekšmetu skolotāji piedalījās ESF projektā "Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšana" vienošanās Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001, ko īstenoja VISC.
Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, pedagogi izmanto visas pieejamās
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Izglītojamajiem ir iespēja strādāt izglītības iestādes
un pilsētas bibliotēkās, ir pieejams bezvadu interneta (Wi-Fi) pieslēgums.
Pedagogu kolektīvs ir radošs, ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā darbā, aktīvi
darbojas dažādos projektos. Pedagogi apgūst un ievieš darbā mūsdienīgas mācību metodes,
piemēram – projektu metode, kooperatīvā mācīšanās metode, problēmiskā izklāsta metode,
kritiskās domāšanas metode uc., pielieto informāciju komunikāciju tehnoloģijas.
Koledža atbalsta pedagogu individuālo darbu mācību procesa uzlabošanā, pedagogiem ir
tiesības ievest jaunas mācību metodes, izvēlēties metodiskus materiālus un pasniegšanas
metodes, iepriekš saskaņojot to ar Koledžas vadību.
Pedagogi sagatavo dažādus metodiskos materiālus:


demonstrējamos materiālus – shēmas, tabulas, foto materiāli, bukleti un prezentācijas;



izdales materiālus – kopētie izdales materiāli, paraugi, mācību grāmatas, tematiskā

literatūra, testi zināšanu pārbaudei, elektroniskie materiāli.
Mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai un izglītojamo motivēšanai tiek izmantota
starppriekšmetu saikne, piemēram, tiek savstarpēji saistīti profesionālie mācību priekšmeti
„Ekonomiskā statistika”, „Finanšu grāmatvedība” un “Vadības grāmatvedība”.
Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību, LR Izglītības likumu un MK izstrādātos noteikumus, kā arī Koledžas mācību
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sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas nosaka vērtēšanas biežumu un mācību sasniegumu
uzlabošanas kārtību.
Vērtēšanas formas un metodes atbilst mācību priekšmetu specifikai un izvirzītajiem
mērķiem. Izglītojamie ir informēti par vērtēšanas kārtību un kritērijiem pārbaudes darbos.
Mācību procesā tiek izmantoti arī pašvērtējumi, savstarpējā vērtēšana pāros un grupās,
pedagogi izmanto arī diagnosticējošo un formatīvo vērtēšanu. Koledžas administrācija pārrauga
un kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošu ierakstu veikšanu e-klasē. Nepieciešamības
gadījumā notiek individuālas sarunas ar pedagogu, lai novērstu radušās nepilnības.
Koledžā tiek pielietotas diagnosticējošās, selektīvās, noslēdzošās pārbaudes formas.
Mācīšanas kvalitāte tiek izvērtēta dažādos līmeņos:
-

pedagoga pašvērtējums;

-

stundas vērotāja (citi pedagogi vai Koledžas administrācija) vērtējums;

-

izglītojamo anketēšana.

Vērtēšanas rezultāti tiek regulāri analizēti un tiek veikti pasākumi darbības uzlabošanai.
Izglītības procesa svarīga sastāvdaļa ir mācību un kvalifikācijas prakse. Koledžā ir
izstrādāta Prakses organizācijas un novērtēšanas kārtība, Prakses programma katram kursam,
Prakses pārskata noformēšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Prakses mērķis ir
nodrošināt izglītojamo teorētisko zināšanu savienošanu ar praktiskajām iemaņām, lai iegūtās
jaunās zināšanas varētu izmantot turpmākajā mācību procesā un praktiskajā darbībā. Koledža
spēj nodrošināt prakses vietas visiem audzēkņiem, tomēr par motivējošāku uzskatām veidu, ka
prakses vietas meklē paši audzēkņi – tādējādi viņi apgūst arī prasmes sevi piedāvāt darba tirgū,
izmēģināt sevi darba intervijā, rakstīt CV un motivācijas vēstuli. Daudzi audzēkņi atzīst, ka tas
ir ļoti labi, „pa īstam”, jo teorētiski jau to zina, bet te ir dota iespēja praktiski sevi pārbaudīt,
mācīties no savām vai pat citu kļūdām un pieredzes – tas noteikti ir ļoti noderīgi.
Mācību un kvalifikācijas prakšu vērtēšanu veic prakses vadītājs izglītības iestādē un
darba devēji, kuri profesionāli vērtē izglītojamo zināšanas, iemaņas un prasmes. Prakšu
aizstāvēšanai tiek nozīmēts konkrēts laiks un izveidota komisija – tās sastāvā ir gan prakses
vadītājs koledžā, gan darba devēji, koledžas absolventi.
Praktikantu veikumus tiek vērtēts no dažādiem aspektiem, tas ļauj salīdzināt un ieviest
nepieciešamās izmaiņas prakses organizēšanā, precizēt uzdevumus un vērtēšanas kritērijus.
Darba devēju sniegtās atsauksmes - anketas un raksturojumi - palīdz izvērtēt un analizēt
izglītības programmu kvalitāti un to līmeni, veidojot stratēģiju turpmākai mācību procesa
attīstībai. Izglītojamiem uzdoto patstāvīgo darbu saturs ir mērķtiecīgs un sistemātiski virzīts, lai
motivētu profesijas apguvei un padziļinātu zināšanas. Audzēkņi spēj sevi ļoti labi pieradīt,
mācīties prakses vietā, darba devēji nereti labprāt pieņem viņus pastāvīgā darbā.
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Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek plānoti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662. „Profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības iestādēs”. Minētajos
noteikumos no visiem eksāmeniem tiek izdalīti centralizētie profesionālās kvalifikācijas
eksāmeni, kuru programmas un saturu gatavo Valsts izglītības satura centrs (VISC). Lai
uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus, regulāri tiek aktualizētas mācību
priekšmetu programmas, iestrādājot tajās no jauna gūtās atziņas, īpašu vērību veltot tam, lai
mācību procesa centrā būtu izglītojamais. Tiek veiktas regulāras darba devēju un absolventu
aptaujas par profesionālās izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Mācību gada
sākumā grupu koordinators izglītojamos iepazīstina ar Koledžas iekšējās kārtības noteikumiem
un informē par mācību darbam izvirzītajām prasībām, viņu tiesībām un pienākumiem.
Vērtējums - labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Pamatojoties uz atsevišķo studiju kursu aprakstiem, studiju laikā tiek izmantotas
lekcijas, semināri, diskusijas un patstāvīgo darbu rakstīšana. Studiju kursu nobeigumā
ieskaites un eksāmeni tiek organizēti rakstveidā vai pielietojot prezentācijas, diskusijas
metodes.
Galvenās mācību formas un metodes:
1) patstāvīgas mācības,
2) lekcijas,
3) projektu izstrāde,
4) semināri,
5) problēmsituāciju analīze,
6) lomu spēles,
7) patstāvīga teorētisko materiālu analīze,
8) diskusija
Šiem mācīšanās veidiem mijiedarbojoties, attīstās izziņas prasmes, domāšana, lēmumu
pieņemšanas prasmes, risinājumu meklējuma laikā integrējot informāciju un zināšanas.
Izglītojamo attieksme pret mācību darbu un prasme mācīties ir dažāda. Koledžā ir
izstrādāts konsultāciju grafiks, kas nodrošina visiem izglītojamajiem iespēju saņemt palīdzību
mācību vielas apguvē, kā arī uzlabot savus sasniegumus. Katram izglītojamajam ir iespējams
saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu augstas kvalitātes izglītību. Pedagogi
mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, izsakot
uzslavas, pamudinājumus. Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas izglītojamo rīcībā
esošās iespējas, gatavoties un piedalīties projektos un pasākumos, sporta sacensībās.
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Koledžā un grupās ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Visiem
izglītojamajiem ir mācību materiāli mācīšanās procesa veiksmīgai nodrošināšanai. Izglītojamie
prot darboties ar dažādām mācību metodēm - pāru darbs, grupu darbs, prezentāciju veidošana
un darba prezentēšana, u.c. Izglītojamie prasmīgi strādā ar datoriem, meklējot informāciju
internetā, kā arī pedagogu ieteiktajās interneta vietnēs. Mācību priekšmetu pedagogi informē
izglītojamos par prasībām, kas izvirzītas mācību satura apguvei. Izglītojamie atzīst, ka pamatā
šīs prasības izprot un respektē, tomēr ne visi spēj tās izpildīt dažādu iemeslu dēļ: personiskās
motivācijas trūkums, zems iepriekšējo zināšanu līmenis, uzvedības problēmas, mācīšanās
traucējumi, neprasme plānot laiku un resursus (īpaši tiem, kas mēģina gan mācīties, gan
strādāt).
Liela daļa izglītojamo apzinīgi piedalās mācību procesā, apzinās savas stiprās un vājās
puses, prot plānot laiku un izvirzīt mērķus saistībā ar apgūstamo profesiju.
Koledžā ir noteikta kārtība stundu kavējumu fiksēšanai žurnālā un e - vidē. Grupu
koordinators regulāri kontrolē stundu neapmeklēšanas iemeslus, sazinās ar audzēkņiem. Ir
izglītojamie, kuri paralēli izglītības ieguvei arī strādā, tāpēc daļu mācību satura viņi apgūst
patstāvīgi.
Vērtējums - labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Koledžā ir izstrādāta noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei, tās ievērošanu
kontrolē grupas koordinatore. Metodiskajās komisijās ir izstrādāti pārbaudes darbu vērtēšanas
kritēriji. Vērtēšana ir sistemātiska. Pedagogi izmanto e-vides piedāvātās iespējas ieskaites
darbu rezultātu un kritēriju atspoguļošanai un analīzei. Izglītojamie pārbauda savu darbu pēc
pedagoga norādījumiem un veic pašvērtējumu.
Ir izveidotas vienotas atskaites formas izglītojamo sasniegumu uzskaitei un analīzei
semestrī un gadā. Koledžā ir vienota datorizēta mācību sasniegumu uzskaite. Koledžā ir
izveidota datu bāze, kurā tiek apkopoti izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā un valsts
pārbaudes darbos.
Koledžā audzēkņu zināšanas mācību procesā tiek vērtētas regulāri. Zināšanu un prasmju
pārbaudes formas ir ļoti daudzveidīgas – pārbaudes darbi, kontroldarbi, ieskaites, testi, esejas,
praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, kas noslēdzas ar iegūto rezultātu prezentācijām.
Mācību sasniegumu apkopojums Koledžā tiek veikts gan katra mēneša beigās, gan arī
reizi semestrī.
Lai ieinteresētu izglītojamos mācību darbam, Koledžā tiek organizēti dažādi pasākumi,
aktivitātes, kuras ir tieši saistītas ar mācību procesu – viktorīnas, vieslektori no
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uzņēmējdarbības vides, iespēja piedalīties konkursos uc.. Mācību gada beigās tiek veidota
izglītojamo mācību rezultātu analīze. Divas reizes gadā mācību pārzine informē pedagogus par
mācību rezultātiem. Katrs pedagogs analizē mācību sasniegumu dinamiku. Jūnijā pedagogi
raksta sava darba pašvērtējumu, analizē arī Valsts pārbaudes darbu rezultātus, tiek veikts
centralizēto eksāmenu izvērtējums, salīdzinot rezultātus ar iepriekšējo gadu sasniegumiem
Koledžā un valstī. Lai nepārslogotu audzēkņus un varētu labāk plānot mācību darbu, pārbaudes
darbu grafiks tiek sastādīts katru semestri, nepieciešamības gadījumā tajā tiek veiktas
korekcijas.
Pedagogi savā metodiskajā darbībā veicina mācīšanās motivāciju. Koledžā pedagogi
mācību procesā rosina izglītojamos izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (rokasgrāmatas,
enciklopēdijas, vārdnīcas, presi, komunikācijas līdzekļus). Pedagogi rosina izglītojamos strādāt
mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā. Izglītojamo iegūtie
vērtējumi tiek regulāri analizēti un izmantoti turpmākā darba uzlabošanā.
Atļauto vērtējumu klāsts ikmēneša atestācijā ir plašs. Primāra ir izglītojamo vērtēšana
pēc 10 ballu skalas, tomēr zināšanas tiek novērtētas arī ar ieskaitīts (ie) vai neieskaitīts (n/i).
Tas ir atkarīgs no apgūstamās tēmas mācību priekšmeta ietvaros, no pārbaudījumu formas.
Tāpat ikmēneša atestācijā izglītojamais var saņemt ierakstu nav vērtējuma (n/v), ja attiecīgajā
mēnesī izglītojamais nav apmeklējis stundas vai nav piedalījies klases darbā, nav veicis
pārbaudes darbus.
Vērtējums - labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi
Galvenais uzsvars mācību procesā tiek likts uz pozitīvismu, ticību saviem panākumiem.
Pedagogi rosina jauniešus motivētai zināšanu apguvei – „es mācos, lai labāk spētu apgūt
izvēlēto profesiju”. Audzēkņiem mēdz būt dažādas sociālas un psiholoģiskas barjeras,
rezultātā iestājoties vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēs, ļoti nosacīti apzinās, kāda
būs viņu turpmākā darba dzīve. Gan pedagogiem, gan pašiem jauniešiem kopā nākas
mērķtiecīgi strādāt, lai izglītojamie iepazītu un apgūtu izvēlēto profesiju, vēlētos tajā darboties,
veidot karjeru un būt motivētiem vienmēr apgūt ko jaunu, papildināt savas zināšanas, prasmes
un kompetenci.

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI LAIKA POSMĀ NO 2016./2017.M.G. LĪDZ
2017./2018.M.G. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ „GRĀMATVEDĪBA”
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Programmas “Grāmatvedība” īstenošanas laiks ir 1, 5 gadi. Pirmajā un otrajā kursā
izglītojamie apgūst tikai profesionālo priekšmetu programmas
Daudzi izglītojamie 2. kursā uzsāk darba gaitas. Uz to nereti piespiež sociālie apstākļi, jo,
lai gan izglītojamajiem ir iespēja saņemt stipendiju, tomēr tās apmērs ir neliels. Līdz ar darba
gaitu uzsākšanu izglītojamie retāk nodarbības, kā rezultātā ikmēneša atestācijās biežāk saņem
sliktāku vērtējumu.
Profesionālās gaitas bieži tiek uzsāktas pēc mācību prakses uzņēmumā, kuras laikā darba
devēji ir pozitīvi novērtējuši Koledžas izglītības programmas „Grāmatvedība” izglītojamo
profesionālās zināšanas un iemaņas. Tas, protams, atsaucas uz Koledžas apmeklējumu un
mācīšanās kvalitāti, bet tas arī apliecina Koledžas kopējo ieguldījumu jauno profesionāļu
sagatavošanā.
Galvenais iemesls mācību sasniegumu lejupejošam izmaiņām ir fakts, ka jau pirmajā
kursā daļai izglītojamo Koledža nav pirmā izglītības iestāde, kā rezultātā viņi mācības
apmeklē ļoti kūtri. Otrajā kursā arī ir daudz izglītojamo, kas strādā - rezultātā atestācijās
saņem vājākus vērtējumus, kas jūtami samazina izglītojamo vidējo sekmības līmeni. Atsevišķi
audzēkņi pieņem lēmumu aizbraukt no valsts un uzsākt darba gaitas ārzemēs, bet diploma
iegūšana tiek atlikta uz nenoteiktu laiku.
Ziemas mēnešos izglītojamie mēdz slimot, bet, lai gan kavējums ir attaisnojams, tomēr
novērtējums mācību priekšmetos tiek veikts par zināšanām un veiktajiem praktiskajiem
darbiem.
Ilgtermiņa akadēmiskā personāla stratēģija balstās uz plānveida pasniedzēju
kvalifikācijas celšanas pasākumiem un, sadarbībā ar darba devējiem, profesionāļu atlasi
lektora darbam.pārbaudes darbos
Vērtējums - pietiekami

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1 Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Lai nerastos psiholoģiska spriedze, uzsākot mācības neierastos apstākļos, katram
izglītojamajam ir iespējas skolā saņemt izsmeļošus paskaidrojumus par mācību vides specifiku un
komunikācijas iespējām, ko sniedz direktora vietnieks izglītības jomā vai projekta koordinators.
Grupu koordinatora uzdevums ir pārraudzīt, lai visi izglītojamie regulāri iesaistītos mācību
procesā, sniegtu atbalstu, ja radušās problēmas, motivētu izglītojamos mācībām, uzturot pastāvīgu
saikni ar visiem izglītojamajiem.
Grupu koordinatora pienākums ir sniegt atbalstu, ieteikt risinājumus problēmsituācijās.

Vērtējums – pietiekami
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4.4.2

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Par drošību mācību nodarbību laikā atbild mācību priekšmeta skolotājs. Ja skolotājs

mācību stundas laikā vai starp mācību stundām konstatē drošības apdraudējumu izglītojamā
vai kādai citai personai, - skolotājs cenšas novērst šādu situāciju. Ja drošības apdraudējums
turpinās, tiek izsaukta Pašvaldības policija. Par notikušo tiek informēts Koledžas direktors un
Koledžas administrācija.
Koledžā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi, ar
kuriem izglītojamais iepazīstas pirms līguma parakstīšanas par mācību uzsākšanu. Tie pieejami skolas
mājas lapā. Uzsākot mācības tādos mācību priekšmetos kur jāstrādā pie datoriem izglītojamajam
jāapliecina, ka tas iepazinies ar drošības noteikumiem.

Rīcība drošības apdraudējuma gadījumā ir iekļauta Iekšējās kārtības

noteikumos.

Saskaņā ar 2013. gada 21. maija MK noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos" ir veiktas izmaiņas izglītības iestādes Iekšējās kārtības
noteikumos, t.sk., ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts "Kārtība rīcībai, ja izglītojamais
apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību", kurā ir noteikta kārtība, kā rīkoties
izglītības iestādes darbiniekiem, ja konstatēts, ka izglītojamais ar savu uzvedību apdraud savu
vai citu izglītojamo drošību, veselību un dzīvību.
Koledža rūpējas par izglītojamo drošību, veselību. Pedagogi un koledžas darbinieki
nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību izglītojamajiem, bet nopietnu traumu,
negadījumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Koledžā ir izstrādātas drošības instrukcijas un noteikta kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādē organizētajos pasākumos atbilstoši MK noteikumiem
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”. Ar drošības instrukcijām izglītojamos iepazīstina grupu koordinators un attiecīgo
mācību priekšmetu pedagogi.
Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā, ir
iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Ir veikta MK noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” izpildes
pārbaude.
Koledžas telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, dežurants par ārkārtas situāciju informē ar
trīsreizēju gara zvana signālu; izglītojamie un personāls ir informēti par rīcību šādā situācijā.
Vērtējums - pietiekami
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4.4.3 Atbalsts personības veidošanā
Koledžas Stratēģiskais plāns 2015. - 2020. gadam nosaka, ka izglītojamo, administrācijas,
pedagogu un darbinieku kopīgais mērķis ir pilnveidoties, augt, lai Koledža ir sabiedrības un
darba devēju atzīta un augstu novērtēta biznesa skola personības izaugsmei. Koledžas galvenās
vērtības ir personība, sadarbība un piederība.
Atbalstam personības veidošanā Koledža piedāvā izglītojamajiem iesaistīties ārpusstundu
aktivitātēs. Interesentiem ir iespējas iesaistīties arī BA korī „Monēta”, apmeklēt basketbola un
volejbola nodarbības.
Koledžā notiek dažādi pasākumi, kuros izglītojamie var iesaistīties gan kā dalībnieki, gan
vērtētāji, gan arī organizatori (I kursu iesvētības, Skolotāju dienas pasākums, valsts svētku un
atceres dienu pasākumi, Sporta diena, Labdarības akcijas, konkursi utt.). Tas ļauj audzēkņiem
ne tikai izpausties un pašapliecināties, bet apgūt arī organizatoriskās prasmes, mācīties plānot,
strādāt komandā. Koledžas izglītojamie aktīvi iesaistījās arī BA pavasarī organizētajā sporta
pasākumā Pikniks 2016 – izveidotās komandas iesaistījās cīņā par balvām ne tikai basketbola,
futbolā, bet arī atraktīvās sacensībās dvieļu volejbolā, piepūšamajās atrakcijās, sumo cīņās,
komandas šķēršļu pārvarēšanā. Programmas audzēkni 2017.gadā piedalījās arī “Stipro
skrējienā”
Koledžā darbojas Audzēkņu pašpārvalde - iespēja iesaistīties tās darbā ir dota ikvienam
izglītojamajam. Tās darbības jomas ir dažādas, arī izglītojamo aktivitāte ir atšķirīga. Pašpārvalde risina
dažādus izglītojamajiem aktuālus jautājumus, sadarbojas ar administrāciju, iesaistās Koledžas vizuālā
tēla veidošanā un organizē dažādus pasākumus. Šī darbošanās palīdz izglītojamajiem pilnveidot
sociālās un organizatoriskās prasmes.

Par Koledžas tradīciju kļuvusi atzinības izteikšana

par izglītojamos sasniegumiem

Latvijas Republikas gadadienas svinību pasākumā un izlaidumā.
Vērtējums - labi

4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā
Koledžā ir nodrošināta izglītojamajiem atbilstoša, piemērota un precīza informācija par
karjeras izvēles iespējām. Karjeras izglītība mācību priekšmetos ir ietverta kā caurvijošā tēma.
VIAA piedāvātie karjeras konsultanti rīko karjeras izglītības stundas, kurās tiek skaidrots par
tālākizglītības

iespējām,

valstī

prioritārajām

nozarēm

un

tautsaimniecībai

būtiski

nepieciešamām profesijām.
Svarīgs aspekts personības veidošanā un izaugsmē ir arī audzēkņu izpratne par savas
karjeras veidošanu. Koledžā daudz tiek darīts, lai audzēkņi tuvāk iepazītu savu izvēlēto
profesiju, uzzinātu par aktuālo tautsaimniecībā šobrīd un nākotnē. Koledžas izglītojamajiem
tiek sniegts informatīvs atbalsts par karjeras plānošanu. Karjeras konsultanti par karjeras
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plānošanu un veiksmīgu realizāciju informē audzēkņus tematiskajās stundās. Koledžā ir
pieejama informācija par studiju iespējām, notiek tikšanās ar darba devēju pārstāvjiem, kuru
vidū nereti ir arī mūsu bijušie izglītojamie. Gandarījumu rada arī darba devēju atzinība par labi
sagatavotiem un motivētiem studentiem. Priekšmetu skolotāji iespēju robežās organizē mācību
ekskursijas uz uzņēmumiem, profesionālajām izstādēm un semināriem. Koledžā ir notikušas
tikšanās ar nozaru pārstāvjiem, kurās izglītojamajiem ir bijusi iespēja tuvāk iepazīt kādu
uzņēmumu, tā ikdienu un darbinieku pienākumus.
Koledžai ir veiksmīga sadarbība ar Banku augstskolas Karjeras centru un tā darbiniekiem.
Tikšanās ar centra darbiniekiem ir interesantas, tās sniedz informāciju par darba tirgu, par darba
devēju prakses un darba piedāvājumiem, par karjeras izaugsmes iespējām. Karjeras centrs katru
gadu organizē pasākumu „Karjeras diena”, kur arī mūsu audzēkņi ir tikušies ar darba devējiem
klātienē, uzdot jautājumus, iegūt informāciju par prakses un darba iespējām un bijusi iespēja
iesniegt savus CV darba devējiem.
Vērtējums - labi

4.4.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Koledžā ir apzinātas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri
ilgstoši nav apmeklējuši mācības. Gan grupu koordinators, gan pedagogi ir gatavi strādāt ar
šiem izglītojamajiem un savu iespēju robežās sniegt konsultācijas kā palīdzēt mācīšanās
procesā; pedagogi ir gatavi piedāvāt individuālas konsultācijas. Pēdējo gadu pieredze liecina,
ka daudziem izglītojamajiem ir bezatbildīga attieksme pret mācībām, tāpēc šāda iespēja tiek
izmantota salīdzinoši reti mācību gada laikā; semestra beigās aktivitāte palielinās, tomēr ne
vienmēr īsā laika periodā ir iespējams izlabot iekrātos mācību parādus.
Koledžā ir nodrošināta konsultāciju pieejamība visiem izglītojamajiem, tiek izstrādāts
konsultāciju grafiks pēc nepieciešamības. Pedagogi palīdz un konsultē arī elektroniski
izmantojot mūsdienu interneta iespējas.
Izglītojamajiem tiek

sniegta visa veida informatīvā palīdzība, kas nepieciešama

veiksmīga mācību darba nodrošināšanai – mācību literatūras izsniegšana, lasītavas pieejamība
mācību stundu laikā un pēc stundām, iespēja izmantot datorus ar interneta pieslēgumu,
kopētāju, kā arī mācību stundu norise.
Vērtējums - pietiekami

4.4.6 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Koledžā katru gadu tiek apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām (ir atbilstoši
medicīniskie atzinumi vai iesniegumi); nākas atzīmēt, ka šādu izglītojamo Koledžā pašlaik nav.
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Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas
slēdziena ir īpašas vajadzības, tās tiktu nodrošinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.

4.4.7 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Uz izglītības programmu ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1) neattiecas.

4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1 Mikroklimats
Koledžas kolektīvs strādā, lai radītu mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan
izglītojamajiem, gan darbiniekiem, gan viesiem. Tiek plānota un īstenota Koledžas tēla
veidošana. Darbs tiek veikts plānveidīgi, veidojot izglītības iestādes tēlu sabiedrībā organizējot Koledžas pasākumus, informējot par izglītojamo sasniegumiem, aktuālajiem
notikumiem dažādās jomās, iesaistoties ES projektos.
Visi pedagogi pārzina savas tiesības un pienākumus. Izglītības iestādē ir demokrātiska un
lojāla attieksme pret dažādu nacionalitāšu un reliģisko pārliecību piederīgajiem, gados jaunākie
pedagogi saņem nepieciešamo atbalstu. Koledžas administrācija ir uzmanīga un korekta
attiecībās ar darbiniekiem, izglītojamajiem. Koledža ievieš un kopj savas tradīcijas, īsteno
ārpusstundu pasākumus.
Koledžā ir izveidota apbalvojumu sistēma – izglītojamie saņem atzinības rakstu un
materiālu balvu par mācību sasniegumiem, sabiedrisko aktivitāti un sportiskajiem
sasniegumiem; apbalvošana tradicionāli notiek Latvijas Republikas gadadienas svinīgajā
pasākumā un izlaidumā. Iespēju robežās koledža cenšas motivēt izglītojamos un arī pedagogus
iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Izglītības iestādē tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības un prasīta pienākumu
izpilde. To reglamentē Koledžas iekšējās kārtības noteikumi. Ar to saturu tiek iepazīstināti gan
izglītojamie, gan darbinieki, to ievērošanu apliecinot ar parakstiem. Izglītojamo iekšējās
kārtības noteikumi regulāri tiek papildināti vai grozīti, pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā
un saistošajos normatīvajos aktos. Gadījumus, kad izglītojamie neievēro iekšējās kārtības
noteikumus, pārrauga un analizē pedagogi, Koledžas administrācija, uz tiem tiek reaģēts
nekavējoties. Izglītojamie un Koledžas darbinieki zina kārtību, kādā iesniegt sūdzības,
ierosinājumus un ziņojumus par fiziskiem vai morāliem pāri darījumiem.
Koledžas darbība ir vērsta uz to, lai valdītu vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, kultūras,
etniskās vai reliģiskās piederības, lai izglītības iestādē valdītu godīgums, taisnīgums, tolerance.
Koledžas personāls attieksmē pret kolēģiem un apmeklētājiem ir laipns un korekts.
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Koledža sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos. Izglītojamajiem un pedagogiem ir
iespējas izteikt savus priekšlikumus Koledžas darba uzlabošanai.
Koledžā nekad nav bijuši nopietni konflikti starp audzēkņiem – esam spējuši nesaskaņas
izrunāt, rast risinājumus. Esam maza skola, tāpēc viens otru pazīstam, spējam sadarboties un
būt vienoti kopējā mērķa sasniegšanā. Koledžā mācās dažādu tautību, reliģisko piederību,
kultūru audzēkņi – uzskatām to par priekšrocību, jo tas ļauj iepazīt citādo un iepazīstināt ar
savējo, mācīties un bagātināties vienam no otra. Ar izglītojamiem un darbiniekiem ir pārrunāti
uzvedības un ētisko normu pamatprincipi koledžā; tos ievērojam savā ikdienas darbā.
Starp Koledžas pedagogiem, izglītojamajiem, darbiniekiem pastāv labas attiecības.
Radušās domstarpības tiek risinātas ievērojot ētiskās normas, korektā, cieņu neaizskarošā un
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Vērtējums - labi

4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība
Koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā valsts budžeta resursi ir
ierobežoti, ir jāmobilizē pieejamie finanšu resursi, kā arī jāizmanto racionāli piesaistītie finanšu
resursi. Mācību iestādes infrastruktūras veidošanā cenšamies iesaistīt ieinteresētos sociālos
partnerus, jo darba tirgus nemitīgā mainība pieprasa izglītotājam strādāt mūsdienīgi,
sadarbojoties ar darba devējiem.
Infrastruktūru nodrošina ne tikai materiāli tehniskā bāze, finanses, mācību materiāli, bet
arī savstarpējās attiecības izglītojamo vidū, starp izglītojamajiem un pedagogiem. Koledžā
valda draudzīga un demokrātiska savstarpējo attiecību vide, ievērojot visas normatīvajos aktos
paredzētās prasības kā arī ētiskās normas. Aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvalde. Jaunieši ar
savu izdomu un iniciatīvu sekmīgi palīdz organizēt svētku un izklaides pasākumus (valsts
svētki, Ziemassvētki, Jaunais gads, Labdarības pasākumi, konkursi u.c.). Lieti noder jauniešu
talants, izdoma un atsaucība noformējot Koledžas telpas, kas rada mājīguma sajūtu visiem.
Koledža atrodas jaunās telpās Skanstes ielā 43. Koledžai ir salīdzinoši plašas mācību
auditorijas, ķīmijas laboratorija, 2 prezentāciju telpas – tās visas izvietotas 3 stāvos. Mācību
auditorijas ir izremontētas, gaišas; gandrīz katrai auditorijai ir arī sava palīgtelpa mācību
materiālu uzglabāšanai un pedagogu darbam. Katrā mācību kabinetā ir dators ar interneta
pieslēgumu. Koledžai ir Sporta zāle ar ģērbtuvēm un dušām – te notiek ne tikai sporta
nodarbības, bet arī dažādi treniņi. Koledžai ir arī liela un gaiša aktu zāle. Nepieciešamības
gadījumā Koledžai ir pieejama moderni aprīkota Konferenču zāle. Banku augstskolai ir
izstrādāts ēkas Skanstes ielā 43 rekonstrukcijas projekts un pašreiz notiek ēkas siltināšana un
logu nomaiņa.
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Koledžas audzēkņiem ir iespējas izmantot Banku augstskolas Studentu viesnīcas
pakalpojumus – tā atrodas blakus ēkā K. Valdemāra ielā 161 7. stāvā. Studentu viesnīca ir
mūsdienīgi iekārtota, izremontēta. Dzīvokļu tipa blokos ir iekārtotas divvietīgas, trīsvietīgas un
četrvietīgas istabas. Katrā blokā iebūvēta dušas telpa un sanitārie mezgli. Visas istabas ir
mēbelētas (vienvietīgas gultas, skapji, nakts skapīši, plaukti, krēsli, galds, spogulis). Katrā
blokā vai istabā ir ledusskapis. Katrā stāvā ir viena koplietošanas virtuve, kura ir aprīkota ar
mikroviļņu krāsni, elektriskajām plītīm, izlietnēm, galdu un plauktiem. Katrā stāvā ir atpūtas
telpa ar TV, ir pieejams arī novuss, galda teniss. Studentu viesnīcā pieejams arī bezmaksas
bezvadu internets, bezmaksas trenažieru telpa, veļas mazgāšana un žāvēšana. Ēkas 3.stāvā
atrodas arī bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava, bet ēkas 1.stāvā atrodas kafejnīca.
Studentu viesnīca atrodas izdevīgā vietā, netālu no pilsētas centra, blakus atrodas veikali –
RIMI, MAXIMA, kā arī netālu ir SKY & MORE iepirkšanās centrs, ARĒNA RĪGA. Īres maksa
par Studentu viesnīcu audzēkņiem ir atkarīga no istabiņas veida. Audzēkņi slēdz līgumu par īri,
tiek informēti par Studentu viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem un Ugunsdrošības
noteikumiem. Par kārtību, drošību viesnīcā rūpējas un atbild viesnīcas dežurante. Studentu
viesnīcas iemītnieku drošībai ir ierīkota arī videonovērošana, dūmu detektori.
Koledžā ir sakopta un estētiski pievilcīga vide, kas regulāri tiek pilnveidota. Koledža
rūpējas, lai auditoriju telpas būtu piemērotas izglītojamo skaitam, būtu ekspluatācijas kārtībā
un atbilstu sanitāri higiēniskajām normām. Telpu sakopšanu nodrošina tehniskie darbinieki. Ir
mainījusies izglītojamo uzvedība, attieksme - tā sekmē fiziskās vides saglabāšanu.
Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties vides sakopšanā un vizuālajā noformēšanā.
Mērķtiecīgi tiek plānota un iespēju robežās arī īstenota Koledžas tēla veidošana, veicinot
izglītojamajos, Koledžas darbiniekos par izglītības iestādi.
Koledžā ir noturīgas tradīcijas, tiek atbalstītas novitātes.
Koledža ievēro kontroles un uzraudzības dienestu prasības.
Izglītojamie un Koledžas darbinieki tiek informēti par drošības un kārtības,
ugunsdrošības noteikumiem izglītības iestādē, rīcību ekstremālos apstākļos.
Vērtējums - labi

4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Mūsdienīgs mācību process nav iedomājams bez informāciju komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanas – Koledžā tiek nodrošinātas iespējas strādāt auditorijās ar video prezentācijas
iekārtām, izmantojot video multimediju projektorus un pārnēsājamos datorus. Mācību procesā
tiek izmatoti 5 portatīvie datori, 3 pārnēsājamie un 7 stacionārie projektori. Mācību procesā tiek
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izmantota arī audio un video aparatūra. Tas nodrošina apmācības metožu dažādību, vairo
izglītojamo interesi un uzmanību, sniedz interaktīvas mācību iespējas, aktīvāk piedaloties
pašiem izglītojamajiem. Izglītojamajiem ir pieejama divi datorkabineti ar 36 darba vietām. Arī
pedagogiem un administrācijai ir nodrošināta ikdienas piekļuve datoriem. Visi datori ir
pieslēgti ātrgaitas internetam. Izglītojamie ar pedagogu atļauju var izmantot Koledžas datorus
arī no nodarbībām brīvajā laikā, lai izstrādātu patstāvīgos darbus un sameklētu nepieciešamo
informāciju internetā. Papildus stacionārajiem datoriem, kas pieslēgti internetam, Koledžā ir arī
bezvadu internets, kas ļauj izglītojamajiem brīvi izmantot savus portatīvos datorus vai mobilās
ierīces, lai piekļūtu internetam.
Koledžā plāno darbu pie mācību materiālu izstrādes e-vides platformā Moodle. Tiek
radīta lietotāju datu bāze un pasniedzējiem būs iespēja ievietot mācību materiālus un pārbaudes
darbus e-studiju vidē. Šobrīd tam tiek izmantota e-klase. Izglītojamo piekļuve šiem materiāliem
uzlabo informācijas sasniedzamību un padara saistošāku pārbaudes darbu pildīšanu, kā arī
atvieglo šo darbu labošanu.
Lai uzlabotu izglītojamo vērtēšanas procesu un vērtējumu analīzi, Koledža
2016./2017. mācību gadā ir pievienojusies e-klases lietotājiem, tā rezultātā uzsākot
elektroniskā žurnāla izmantošanu un darbu ar to.
Vērtējums - labi

4.6.2 Personālresursi
Koledžā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai.

Lai

nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, tiek organizēta stundu
aizvietošana. Koledžā ir izveidotas un darbojas metodiskās komisijas.
Koledžas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku
amatu aprakstos.
Izglītības iestādes vadība rosina un atbalsta pedagogu tālākizglītību. Pedagogi un
Koledžas vadība regulāri apmeklē seminārus un kursus, kas atbilst tā brīža aktualitātei.
Koledžas administrācija informē pedagogus par kursu piedāvājumu. Informācija par katra
darbinieka tālākizglītību ir sistematizēta un atspoguļota VIIS sistēmas datu bāzē.
Koledžas izglītības programmā ‘Grāmatvedība” (35b 344 02 1) mācību procesu
nodrošina 17 pedagogi.
Koledža cenšas piesaistīt jaunus kvalificētus pedagogus. Šogad Koledžā darba gaitas ir
uzsācis 1 jauns pedagogs. Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji visi ir ar atbilstošu augstāko
izglītību specialitātē un augstāko pedagoģisko izglītību. Visi speciālo priekšmetu skolotāji ir
profesionāļi savā nozarē.
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Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finansu un
saimnieciskajos jautājumos ir Banku Augstskola, augstākā pārstāvības un vadības institūcija un
lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos - padome.
Iekšējā kontrole notiek divos līmeņos:


administrācijas kontrole;



aptaujas izglītojamo un personāla vidū.
Iekšējā Koledžas darbības un attīstības vērtēšana notiek atbilstoši izglītības iestādes

iekšējās kontroles sistēmai.

Izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar direktora vietnieku

izglītības darbā un projekta koordinatoru veic pastāvīgu izglītības iestādes vadības un
organizācijas darba atbilstības izvērtējumu normatīvo aktu prasībām. Koledžas vadība plāno
izglītības iestādes darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās, organizē kontroles un
vērtēšanas procesu, vienojas par atbildīgajām personām, laiku un kritērijiem.
Iekšējā kontrole ir viens no svarīgākajiem jautājumiem mācību iestādē. Šī jautājuma
formālā puse ir iekšējās kontroles grafiks. Iekšējās kontroles spektrs sākās ar pārrunām ar
pedagogiem par darbu organizāciju, ar stundu un nodarbību hospitāciju, ar pārbaudes darbiem
izglītojamajiem. Pedagoģiskās padomes sēdēs ir izskatīti un analizēti iekšējās kontroles
jautājumi. Vislabākais iekšējās kontroles izvērtētājs ir izglītojamais, viņa viedoklis par
priekšmeta saturu, cik tas ir vērtīgs un kā pedagogi veic savu darbu. Šis jautājums ir saistīts ar
ētiskām un subjektīvām problēmām. Starp audzēkņiem tiek veiktas mutiskas aptaujas par
priekšmetu pasniegšanas veidu, par izskaidrošanas darbu, par pedagogu sagatavotību, viņa
attieksmi pret priekšmetu un pret izglītojamajiem.
Izglītības iestādes ārējo vērtēšanu nodrošina izglītības iestāžu dažādu jomu kontrolējošās
institūcijas, ar kurām tiek īstenota veiksmīga sadarbība. Koledžas vadība kontrolē un pārrauga
personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības.
Kontroles rezultātu apspriešana notiek:


priekšmetu metodiskās komisijas sēdēs;



audzēkņu pašpārvaldē;



pedagoģiskās padomes sēdē.
Pedagogi katru mācību gadu nobeidz ar pašvērtējumu par to, kas aizvadītajā mācību gadā

sasniegts, kas nav izdevies, kādi priekšlikumi nākamam mācību gadam. Apkopojot pedagogu
pašnovērtējumus, gada finansiālo darbību, VISC eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu
rezultātus.
Koledžas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot nepieciešamos mācību tehnisko
līdzekļu, literatūras, mācību grāmatu un preses izdevumu iegādi, izdevumus prezentācijām,
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personāla apmācībai, informācijas tehnoloģiju iegādi. Koledža nodrošina telpas mācību
procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzībām izglītības programmas realizēšanai. Izglītības
iestādē pastāv auditoriju sistēma.
Grāmatu krājuma papildināšanai tiek izmantots gan valsts finansējumu, gan pašu
ieņēmumi, gan dāvinājumi. Mācību procesam nepieciešamo grāmatu skaits pastāvīgi tiek
analizēts un papildināts, ņemot vērā normatīvo aktu prasības un nepieciešamību.
Koledžā ir MK noteikumos noteiktā obligātā dokumentācija, ir izstrādāti Koledžas darbu
reglamentējošie dokumenti.
Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku
saskaņotos amata aprakstos. Direktora un vietnieku amata aprakstos ir ietverta atbildība par
visiem Koledžas darba virzieniem. Izglītības iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir
zināmas visiem Koledžas darbiniekiem.
Svarīgu jautājumu izlemšanā izglītības iestādes direktors konsultējas ar Koledžas
administrāciju, saglabājot patstāvīgu atbildību par galīgo lēmuma pieņemšanu. Notiek
administrācijas sanāksmes, kurās tiek apspriests iepriekšējās nedēļas darbs, detalizēti izplānots
kārtējās nedēļas darbs, pieņemti lēmumi, apkopota informācija par jaunumiem izglītībā.
Direktora vietniece izglītības darbā sadarbojas ar Audzēkņu pašpārvaldi, koordinē un
pārrauga Koledžas metodisko darba komisiju darbu, deleģējot komisiju vadītājiem pienākumus
un atbildību par to izpildi. Darba kvalitātes novērtēšanu īsteno izglītības iestādes vadītājs, par
pamatu ņemot LR Profesiju klasifikatorā un amata apraksta saturu.
Izglītības iestādes darbs ir cieši saistīts ar valsts un privātā sektora institūcijām. Ikdienas
darbā pastāvīgi izvērtējam, meklējam labākos sadarbības variantus. Sadarbības institūcijas var
iedalīt:


institūcijas, kas nodrošina izglītības iestādes vadības, organizācijas un kontroles jomas;



institūcijas, kas nodrošina izglītības iestādes saimniecības jomu.
Koledžas darba pašvērtēšanā ir iesaistīts arī pedagoģiskais personāls. Darba pašvērtēšana

palīdz apzināt pedagoģiskās darbības daudzpusību – tas nav tikai darbs mācību stundās, tas ir
arī individuālais darbs ar izglītojamajiem, kam nepieciešama palīdzība mācību vielas apguvē
un nostiprināšanā. Mācību stundās izglītojamie izvērtē gan savus, gan grupas biedru darba
rezultātus. Audzinātāji regulāri seko izglītojamo sekmēm, aktivitātēm un novērtē savas grupas
veiksmes un neveiksmes mācību priekšmetos ikdienas mācību darbā un dažādās sabiedriskās
aktivitātēs.
Vērtējums - labi
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Koledžas vadība mērķtiecīgi plāno skolas darbu un tā kontroli. Pedagogiem izvirza
konkrētas prasības, kā arī sniedz atbalstu šo prasību realizācijā.
Ir izveidota pedagogu un darbinieku pašvērtēšanas sistēma, kurā iesaistītas visas
puses. Pēc katra mācību gada, plānots, ka pedagogi veic sava darba pašvērtējumu un sniedz
priekšlikumus sava un skolas darba pilnveidei. Pedagogu darba novērtēšana noris arī
savstarpēji metodisko komisiju ietvaros.
Koledžas pašnovērtējuma sagatavošanas procesā tiek pievērsta uzmanība tam, lai
pašnovērtējumā būtu iekļauti visi iestādes darbības aspekti, lai secinājumi būtu balstīti uz
konkrētiem faktiem un tālākās attīstības plānošanu.
2015. gadā izstrādātas koledžas attīstības prioritātes 2015. - 2020. gadam. Izvērtējot
pieprasījumu un līdzšinējo piedāvājumu un pamatojoties uz valstī noteiktajām pašreizējām
izglītības attīstības tendencēm, noteiktas prioritātes un konkrēti prioritāšu realizācijas mērķi
un uzdevumi. Plāns saskaņots ar izglītības iestādes dibinātāju. Attīstības plāns zināms
Koledžas padomei un izglītojamo pašpārvaldei.
Vērtējums - labi

4.7.2

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Koledžas darba tiešās vadības funkcijas īsteno direktors un direktora vietnieks.

Stratēģiskus, finansiālus un citus būtiskus jautājumus izlemj kopā ar dibinātāju. Iestādes
direktora, direktora vietnieku, pedagogu un citu darbinieku darba pienākumi un atbildība
noteikti amata aprakstos. Skolas darbinieki ar tiem iepazinušies.
Koledžas vadības komandas darba pamatā ir demokrātiska pieeja visu jautājumu
risināšanā. Reizi nedēļā notiek vadības apspriedes, kurās pieņem lēmumus un deleģē
pienākumus turpmākajai darba koordinēšanai. Lēmumu pieņemšanā vadība konsultējas ar
kolektīvu.
Koledžas vadība mācību procesu organizē un analizē kopā ar metodisko komisiju,
kas plāno un organizē metodisko darbu skolā un piedalās skolas darba procesa organizēšanā.
Metodisko komisiju vadītāja savu darbu veic kvalitatīvi. Metodisko darbu koordinē direktora
vietnieks izglītības jomā.
Koledžas vadība nodrošina saikni ar pedagogiem, ievietojot aktuālo informāciju
E-klasē, kā arī tiekoties ar pedagogiem tieši. Pedagogi atzīst, ka skolas vadība, organizējot
skolas darbu, ņem vērā viņu viedokli un atbalsta ikdienas darbā.
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Koledžai ir nepieciešamā dokumentācija un skolas darbu reglamentējošie dokumenti,
kas izstrādāti, ievērojot noteiktās prasības. Dokumenti pieejami skolas mājaslapā un uz vietas
skolā.
Vērtējums - labi

4.7.3

Izglītības iestādes sadarbība ar citam institūcijām
Koledžai sadarbība pamatā ir skolas dibinātāju Banku augstskolu. Mācību procesā

piedalās arī pasniedzēji no augstskolas kas labvēlīgi ietekmē izglītības procesu, jo šajā
programmā visi izglītojamie ir pilngadīgi ar pabeigtu vidējo izglītību.
Koledža sadarbojas ar prakses devējiem un ar apdrošinātājiem.
Studiju programma ir veidota sadarbībā ar uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, Darba
devēju konfederācijas biedriem tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas un prastu tās
pielietot praksē. Studiju programma ir starptautiski orientēta ar mērķi motivēt studentus
tālākizglītībai un speciālistu mobilitātei. Mācību process jānodrošina iespējami tuvu studentu
dzīvesvietai, atbilstoši Mūžizglītības memoranda nostādnēm.
Ilgtermiņa akadēmiskā personāla stratēģija balstās uz plānveida pasniedzēju
kvalifikācijas celšanas pasākumiem un, sadarbībā ar darba devējiem, profesionāļu atlasi
lektora darbam.
Vērtējums - pietiekami
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5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)
Koledža ir iesaistījusies:


Eiropas Savienības Erasmus+ programmā Profesionālās izglītības sektorā projektā Nr. 20171-LV01-KA102-035343, kas aizsākās 2017. gada septembrī.



Eiropas Savienības fondu darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma
”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
projekta ”Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros”.



Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.
prioritāra virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”.
Koledža ir piedalījusies vairāku projektu īstenošanā:



LU projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu

pedagogu kompetences paaugstināšana”


VISC projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”


Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana”

projekta

„Sākotnējās

profesionālās

izglītības

pievilcības

veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).


ES Mūžizglītības apakšprogrammas Leonardo Da Vinci projekts „Audzēkņu profesionālo

kompetenču un konkurētspējas attīstība Eiropas dimensijā” ar līguma nr. 2011-1-LV1-LEO0102075. - sadarbībā ar Berufskolleg Deutzer Freigeit (Vācija) desmit izglītības programmas
„Komerczinības” izglītojamie izgāja mācību praksi Vācijas uzņēmumos.


ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu divpusējās

partnerības” projekts „We are the future!” ar līguma numuru 2013-1-BE3_COM07-07589 2.
Projekta sadarbības partneris: Antverpenes Stedelijk Lyceum Meir. Projekta ietvaros 10
Koledžas audzēkņiem bija iespēja viesoties Antverpenē, pilnveidojot ne tikai angļu valodas
prasmes, bet dažādu aktivitāšu ietvaros jauniešiem no Latvijas bija iespēja iepazīties un
mācīties flāmu valodu, bet beļģu jauniešiem –latviešu valodu; attīstīt savu toleranci, izzināt
svarīgākos beļģu un latviešu identitātes aspektus, doties vizītē uz Beļģijas galvaspilsētu Briseli
un apmeklēt ES parlamentu; apmeklēt uzņēmumus, apgūt jaunas IKT prasmes veidojot
nākotnes pilsētu un sabiedrību, iesaistīties sporta un veselīga dzīves veida aktivitātēs. 2015.
gada aprīlī 20 beļģu jaunieši bija atbildes vizītē Rīgā.
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e-Twinning projekts „Renewable energy sources in Latvia and Norway”.



e-Twinning projekts „Visualization of oscillations and waves in physics and math”

sadarbībā ar Zalcburgas Höhere technische berufsbildende Lehranstalt (Augstākās tehniskās
profesionālās izglītības mācību iestāde) Austrijā.
Koledža aktīvi darbojas sociālajos tīklos (draugiem.lv, facebook, twitter, prakse.lv),
piedalās informatīvajos semināros, izstādēs, pieredzes apmaiņas vizītēs. Izglītības iestādei ir
izstrādāta jauna mājas lapa – koledza.ba.lv. Informācija par Koledžu ir atrodama visās Latvijas
izglītības datu bāzēs, informatīvajos portālos, vortālos.
Koledža regulāri veic darba devēju anketēšanu, tās mērķis ir noskaidrot izglītojamo un
absolventu sagatavotības līmeni un atbilstību mainīgā darba tirgus prasībām.
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6. Turpmākā attīstība
Koledžas attīstības plāns nosaka izglītības attīstības mērķus turpmākajiem gadiem. Tas
veidots, balstoties uz Koledžas pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba izvērtējumu,
ievērojot valsts prioritātes, ievērojot Koledžas vispārīgo rādītāju prognozi nākamajiem gadiem.
Veidojot attīstības plānu ņemti vērā Koledžas darbinieku, izglītojamo, darba devēju.
Koledžas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā
veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna izpilde tiek regulāri
analizēta vadības sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Balstoties uz iegūto informāciju un
ievērojot noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada darba plāns.
Koledža turpinās dalību dažādos starpvalstu un vietēja mēroga projektos. Tiks turpināts
darbs pie programmu aktualizācijas 3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās.
Koledža plāno pilnveidot izglītības iestādes kultūrvidi un iespēju robežās attīstīt un uzlabot
materiāltehnisko bāzi.
Koledža plāno strādāt pie jaunu pedagogu piesaistes, starptautiskās sadarbības
paplašināšanas un pie sadarbības veicināšanas ar darba devējiem un profesionālajām
asociācijām.
Izglītības iestāde 2017./2018.m.g. plāno un turpina realizēt darbību mūžizglītības un citu
projektu realizācijā:


"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"
(Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)



Veicinās izglītojamo Eiropas dimensijas izpratni, piedaloties starptautiskos projektos
(Erasmus+).



Turpina darbību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā Profesionālās izglītības
sektorā projektā Iepazīšanās ar starptautiskas reklāmas radīšanu.



Uzlabos izglītības pieejamību un samazinās to izglītojamo skaitu, kas nepabeidz
mācības vai neiegūst profesionālo kvalifikāciju.



Paaugstinās pedagoga lomu atbalsta sniegšanai ikvienam izglītojamajam viņa
personības izaugsmē un priekšmetu apguvē.



Aktualizēs mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mainīgajām darba tirgus
prasībām.



Turpinās sadarbosies ar darba devējiem, lai paaugstinātu sociālo partneru atbildību un
nodrošinātu profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanu un paaugstināšanu.
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Attīstīs, sekmēs izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmes, motivāciju sevis
pilnveidošanai, lai viņi spētu veiksmīgi adaptēties mainīgajā sociālajā vidē un veidot
veiksmīgu personisko dzīvi un karjeru.

Koledžas stiprās puses


izglītības programmas ir atpazītas darba tirgū;



darba tirgus atpazīst un atzinīgi vērtē Koledžas absolventus;



iespēja piedāvāt un nodrošināt izglītības turpināšanu koledžas līmenī visās izglītības
programmās;



produktīva atgriezeniskā saite ar darba devējiem;



darba devēju pozitīvais novērtējums praktikantu zināšanām un profesionālai
sagatavotībai;



kvalificēts un pieredzējis pedagoģiskais personāls;



pedagogu mērķtiecība paaugstināt savu profesionālo kompetenci, studējot profesionālās
pilnveides programmās, apmeklējot kursus un seminārus;



produktīvs pedagoģiskā personāla metodiskais darbs;



pedagogu līdzdalība starptautiskos mobilitātes projektos;



nodrošinājums ar datortehniku, prezentācijas iekārtām;



pedagogu aktivitāte sakaru veidošanā un pieredzes apmaiņā ar citām profesionālās
izglītības iestādēm;



labvēlīga gaisotne mācību iestādē.

Koledžas vājās puses


nepietiekams profesionālās izglītības prestižs valstī kopumā;



samazinās pamatskolu absolventu skaits, kas noved pie izglītojamo skaita
samazināšanās;



nepietiekams valsts finansējums materiāli tehniskās bāzes, bibliotēkas fondu regulārai
atjaunošanai;



modernu laboratoriju/inkubatoru trūkums;



nepietiekami renovētas telpas;



nepietiekams finansējums pedagogu atalgojumam un motivēšanai.

Koledžas iespējas



turpināt pilnveidot profesionālo programmu saturu, atbilstoši mainīgajām darba tirgus
prasībām;
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes un tehniskā aprīkojuma pilnveidošana;
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iespējas attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes pieaugumu
atbilstoši darba tirgus prasībām;



jaunā Koledžas zīmola attīstība darba tirgū, izmantojot BA attīstības stratēģiju;



mācību procesa pilnveidošana, kļūstot par BA aģentūru „Banku augstskolas
Uzņēmējdarbības koledža” un izmantojot sadarbības iespējas ar BA;

Koledžas draudi


izglītojamo skaita samazināšanās negatīvu demogrāfisko tendenču rezultātā;



iespēja iegūt bezmaksas izglītību ārzemēs, dzīvojot kopā ar ģimeni;



pamatizglītības kvalitātes samazināšanās.

Jānis Pildavs

Izglītības iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

SASKAŅOTS

Banku augstskolas rektors
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Andris Sarnovičs
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

09.10.2017.
(datums)

Z.v.
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