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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas 

adrese  

(ja atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc. g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2021./2022. 

māc. g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

”Lauksaimniecības 

pamati”  

20P621001  P-7480 20.03.2013. 62 62 

“Bioloģiskā 

lauksaimniecība”  

20P621001  P-7491 19.03.2013. 272 272 

Pamatnosacījumi 

pārtikas produktu 

ražošanai mājas 

apstākļos 

20P345091  P_893 27.11.2018. 0 0 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības 

iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2 – 3 

secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības 

iestādē): 

 

Šīs izglītības programmas apgūst ļoti motivēti izglītojamie, kuriem profesionālās 

pilnveides izglītības dokuments nepieciešams, lai atbilstu dažādu projektu vajadzībām un 

Lauku atbalsta dienesta nosacījumiem, tad 2021./2022. mācību gadā neviens 

izglītojamais nav mācības pārtraucis dzīves vietas maiņas rezultātā un nav mainījis arī 

izglītības iestāde. Mācību materiāli pieejami LLKC Tālmācības sadaļā, izglītības 

programmas var apgūt no jebkuras vietas Latvijā, ierodoties tikai uz klātienes eksāmenu. 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa: neviens izglītojamais 2021./2022. mācību gada 

laikā; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi: neviens izglītojamais 2021./2022. 

mācību gada laikā; 

1.2.3. cits iemesls: neviens izglītojamais 2021./2022. mācību gada laikā. 

  



1.3. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022.māc.g. 

(31.08.2022.) 

71 Izglītības iestādei izveidojies stabils 

pedagogu kolektīvs. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2021./2022.māc.g. 

Nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, 

noslēdzot 2021./2022.māc.g. 

Nav  

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija – apzinoties atbildību par lauku vidi, veicināt lauku 

labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar 

nozari saistītiem pakalpojumiem. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsdienīga uz izaugsmi vērsta inovatīva 

izglītības iestāde ar profesionālu un saliedētu komandu, kas rada izglītojamiem mācību 

apstākļus, kuros tie var apgūt jaunas izglītības programmas augstā līmenī, kas 

veicinātu spēju būt zinošiem savas nozares profesionāļiem un spēt pielietot zināšanas 

praksē. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, kompetence un 

ilgtspēja. 

 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti: 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Sekmēt pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveidi 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

1. Pedagogiem ir 

nepieciešamās prasmes 

un kompetences izglītību 

programmu īstenošanai 

Rezultāts sasniegts. 

Aptaujātie pedagogi 100% 

gadījumu apgalvo, ka 

paaugstinājuši savu 

profesionālo kompetenci, 

apgūstot gan 

komunikācijas prasmes, 

gan digitālo materiālu 

sagatavošanas prasmes, 

gan pilnveidojuši savas 



prasmes nozarēs 

(lopkopība, augkopība utt.) 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

1. 100% pedagogi ir 

veikuši profesionālo 

pilnveidi vismaz 36 

stundu apjomā 

Sasniegts daļēji, jo 10% 

pedagogu vēl 

nepieciešams 

profesionālās pilnveides 

stundu skaitu papildināt.  

Veicināt izglītojamo 

sadarbības 

un pašvērtējuma 

prasmes mācību 

procesā 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

1. Izglītojamie pilnveido 

sadarbības un 

pašvērtējuma prasmes 

un kompetences. 

Rezultatīvais rādītājs 

sasniegts, jo izglītojamie 

izmantojuši iespēju uzdot 

pedagogiem individuālus 

jautājumus, gan klātienē, 

gan tiešsaistēs, gan e-

pastā, gan telefoniski. 

Izglītojamie pozitīvi 

novērtējuši individuālo 

pieeju, izmantojuši iespēju 

pildīt pašpārbaudes testus 

un uzlabot savas 

zināšanas. 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

1. Izglītojamie analizē 

savu darbu mācību 

procesa laikā. 

2. Spēj sadarboties ar 

pedagogiem, izglītības 

iestādes darbiniekiem, 

lai uzlabotu savas 

prasmes un/vai 

pilnveidotu tās. 

Rezultāts sasniegts pilnībā, 

jo 89,2% izglītojamie 

anketā norādījuši, ka 

viņiem ir bijusi iespēja 

sadarboties un 10,8% 

norādījuši, ka viņiem 

bijusi daļēja iespēja 

sadarboties. 

Izstrādāt jaunas mācību 

programmas 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

1. Sadarbībā ar nozares 

profesionāļiem un 

institūcijām, tiek veikts 

darbs pie jaunu 

programmu izstrādes. 

Rādītājs nav sasniegts, jo 

nav bijusi dalībnieku 

interese par jaunu 

profesionālās pilnveides 

programmu, jo ir bijusi 

iespēja piedalīties dažādās 

citu projektu apmācībās. 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

1.Jaunu programmu 

izstrāde. 

Rādītājs nav sasniegts, jo 

nav bijusi dalībnieku 

interese par jaunu 

profesionālās pilnveides 

programmu, jo ir bijusi 

iespēja piedalīties dažādās 

citu projektu apmācībās. 

 

  



2.5. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi): 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Turpināt pedagogu 

profesionālās 

kompetences pilnveidi, 

uzlabojot digitālās 

prasmes un veicinot 

dažādu digitālo rīku 

apguvi. 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

Pedagogi apgūst H5P 

rīka izmantošanu mācību 

materiālu izveidei un to 

ievietošana Moodle 

Tālmācībā. 

 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

Tālmācības vide 

papildināta ar jauniem 

mācību materiāliem. 

 

Strādāt pie mācību 

materiālu digitalizācijas 

un LLKC digitālās 

bibliotēkas izveides. 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

Darbību uzsākusi LLKC 

digitālā bibliotēka. 

 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

Pirmajā gadā digitālās 

bibliotēkas 

pakalpojumus 

izmantojuši vismaz 1000 

interesentu. 

 

Atjaunot profesionālās 

pilnveides programmas 

“Zivsaimniecība” 

licencēšanu un 

akreditāciju. 

Kvalitatīvie 

rezultāti 

Profesionālā pilnveides 

programma ir licencēta 

un akreditēta, mācību 

materiāli publicēti 

Tālmācības platformā. 

 

Kvantitatīvie 

rezultāti 

Kopējais profesionālās 

pilnveides kursu 

apguvušo izglītojamo 

skaits LLKC 

palielinājies par 10%. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  
 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir skaidra misija un vīzija, 

izvirzīti iestādes mērķi un ir skaidri 

saprotams, kā tos sasniegt. 

Izglītības iestāde strādā pie piedāvāto izglītības 

pakalpojumu mārketinga, piesaistot papildus 

interesentus.  

Izglītības iestāde ir izveidojusi efektīvu 

sistēmu, kas lielākajai daļai izglītojamo 

ikdienas izglītības mācību procesā nodrošina 

iespēju sasniegt labus mācību rezultātus. 

Izglītības iestādē tiek domāts par visa veida 

pakalpojumu digitalizāciju, mērķis ir kļūt 

potenciālajiem izglītojamajiem vēl 

pieejamākiem, rēķinoties ar to, ka šie ir 

strādājoši cilvēki, kuri ir ļoti motivēti un 



pilnveido savas profesionālās zināšanas savā 

brīvajā laikā . 

Uzsākot mācību procesu, izglītojamajiem ir 

skaidra mācību procesa norise un zināmas 

prasības vērtējuma saņemšanai. 

Sagatavot un piedāvāt izglītojamajiem vairāk 

pašpārbaudes testa jautājumu, lai izglītojamie 

spētu vēl labāk sekot līdzi savam progresam. 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem izglītojamajiem tiek nodrošināta 

iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas 

klātienē, tiešsaistes platformās, telefoniski 

vai e-pastā. 

Īstenot izglītības iestādē Labklājības ministrijas 

izstrādātā vienlīdzības un iekļaušanas 

horizontālā principa mērķus.  Horizontālā 

principa mērķis ir novērst nevienlīdzību starp 

sievietēm un vīriešiem jebkurā jomā, veicināt 

iekļaušanu un novērst diskrimināciju rases vai 

etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 

invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas 

dēļ. 

Izglītības iestādē visiem ir vienota izpratne 

par vienlīdzību un iekļaušanu. 

Izstrādāt kārtību, kādā iestāde rīkojas, ja tiek 

novērota emocionāla un/vai psiholoģiska 

vardarbība, vai diskriminējoša attieksme. 

Izglītības iestādes darbībā nav konstatēti 

izglītības kvalitātes riski vai diskriminācijas 

gadījumi. Nav novērota saskaršanās ar 

mobingu. 

Rūpēties par pedagogu un izglītojamo mentālās 

ekoloģijas uzturēšanu. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina mācību procesu 

arī izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, 

iestādē var iekļūt cilvēki ar kustību 

traucējumiem. 

Arī turpmāk plānota mērķtiecīga vides 

uzlabošana un attīstīšana. Izglītības iestādei būtu 

jādomā, kā nodrošināt izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām, brīvu pārvietošanos pa 

izglītības iestādes koplietošanas telpām. Šobrīd 

tas iespējams tikai iestādes 1. stāvā. Nokļūšana 

uz ēkas 2. un 3. stāvu ir apgrūtināta, jo nav 

piemēroti tehniskie risinājumi. 

Izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā 

nodrošina dienesta viesnīcas pieejamību, 

kurā ir apstiprināti iekšējās kārtības un 

drošības noteikumi. 

Balstoties uz izglītības iestādes specifiku, 

piedāvāt un realizēt tikai profesionālās 

pilnveides izglītības programmas, turpināt darbu 

pie mācību materiālu digitalizācijas, kļūstot 

pieejamākiem jebkuram izglītojamajam. 

Pie izglītības iestādes pieejama plaša un ērta 

autostāvvieta. 

 

Izglītības iestāde plāno un veido iestādes tēlu, 

kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. 

Iestādē tiek nodrošināta cieņpilna attieksme 

 



pret valsts simboliem un pret jebkuru 

indivīdu. Izglītības iestādē tiek nodrošināta 

izglītības programmu pieejamība 

izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, 

izmantojot individuālu pieeju un nodrošinot 

individuālas konsultācijas. 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību 

reglamentējoši normatīvie akti, regulāri tiek 

veikta darbinieku drošības instruktāža. 

Turpināt darbu pie regulāras darbinieku 

instruktāžas, apmācīt un informēt jaunos 

darbiniekus. 

Iestādē redzamās vietās ir izvietoti 

evakuācijas plāni un ugunsdzēšamie aparāti, 

darbiniekiem ir zināms kā rīkoties 

ugunsgrēka gadījumā. Telpas aprīkotas ar 

ugunsdrošības signalizācijām. Iestādē 

redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni 

un ugunsdzēšamie aparāti, darbiniekiem ir 

zināms kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 

Telpas aprīkotas ar ugunsdrošības 

signalizācijām. Izglītības iestādes teritorijā 

tiek veikta video novērošana. 

Noorganizēt darbiniekiem Pirmās palīdzības 

sniegšanas apmācības. Nepieciešamības 

gadījumā iespējams noorganizēt arī apmācības 

par drošību interneta vidē, kibermobingu. 

Izglītības iestāde veicina piederības un 

kopienas izjūtu, to raksturo vienotas 

definētas vērtības un prasības attiecībā uz 

katra darbinieka un izglītojamā uzvedību un 

cieņpilnām attiecībām. Personāldaļa strādā 

pie darbinieku iesaistes pētījuma, tiek 

piedāvātas stresa menedžmenta nodarbības 

sertificēta kouča vadībā. Rūpējoties par 

darbinieku finanšu labbūtītu, iestādē tika 

piedāvāti finanšu pratības kursu cikls. 

Turpināt iesākto iesaistes pētījumu, analizēt 

iegūtos datus un veikt nepieciešamos 

uzlabojumus. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē pieejams plašs grāmatu un 

metodiskās literatūras klāsts. Piedāvājums 

tiek regulāri papildināts atbilstoši izglītības 

programmu prasībām un mērķauditorijas 

vajadzībām. Tiek izdoti profesionāli 

periodiskie materiāli “Lopkopis”, “Lauku 

lapa”, “Zivju lapa”, “Čiekurs” ar aktuālāko 

Informācijas drošības risku mazināšanai, 

Zemkopības ministrijas IT drošības prasību 

īstenošanai, darba vides modernizācijai un darba 

produktivitātes uzlabošanai tiks nodrošināta 

pāreja uz mākoņrisinājumu platformu Microsoft 

Office 365. Produkta un pakalpojuma 

pilnvērtīgai ieviešanai tiks nodrošināta 

kvalitatīva darbinieku apmācība.   



un jaunāko informāciju, kura var noderēt 

mācību procesā redzeslauka paplašināšanai. 

Ir uzsākts un notiek darbs pie LLKC 

Digitālās bibliotēkas izveides, kurā paredzēts 

publicēt dažādus ar lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozari saistītus mācību 

materiālus. 

Uzlabot izglītības iestādes darba vidi, regulāri 

paredzot budžetā finansējumu gan auditoriju, 

gan pedagogu darba vietu materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanai un papildināšanai. 

Izglītojamajiem un pedagogiem pieejams 

bezvadu interneta pieslēgums, ir iespēja 

pavairot mācību materiālus. Visi pedagogi 

nodrošināti ar datoriem darba vajadzībām. 

Atjaunot FB lapas “Izglītība un pieredze Tev” 

izmantošanu, aktualizējot tieši Tālākizglītības 

iespējas izglītības iestādē. Klientu vajadzību 

apmierināšana, strādājot un uzlabojot LLKC 

digitālo vietni “Tālmācība”. 

Klātienes nodarbībām pieejamas plašas un 

ērtas telpas ar mācību procesam 

nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

Uzlabot mācību materiālu tehnisko risinājumu 

pieejamību, padarot tos piemērotākus lietošanai 

arī mobilajās ierīcēs. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem 2021./2022. mācību gadā īstenotajiem 

projektiem 
 

4.1. to īsa anotācija un rezultāti; 

4.1.1. 2018. gada novembrī uzsākta jauna Lauku attīstības programmas (LAP) 

investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un 

informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un 

prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 

LAD131118/P44 mācību pasākuma īstenošana, kas turpināsies līdz pat 

2022. gada beigām. Tā ietvaros apmācīti jau 2864 izglītojamie. 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju 

apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, 

mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) 

ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža 

apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu 

apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo 

energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un 

citiem jautājumiem. 

4.1.2. 2018. gada oktobrī uzsākta jauna, Latvijā vēl nebijuša pasākuma 

īstenošana – saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana gan 

Latvijā, gan ārzemēs, kas tiek īstenoti Lauku attīstības programmas 

(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un 

informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu 

apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43. Tā 

ietvaros 2021. gadā noorganizēts 71 braucienn un izpildītas 2065 

cilvēkdienas. Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu 

apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas 

saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida 

dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu 

tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem 

lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem.  



4.1.3. Izglītības pieejamības veicināšanai LLKC realizē Valsts Lauku tīkla 

(VLT) programmas, kurās tiek īstenoti informatīvi un izglītojoši 

pasākumi. VLT informatīvajos un izglītojošajos pasākumos 2021. gadā 

kopā ar Mežu konsultāciju pakalpojumu centru ir noorganizēti 278 

semināri un tika apmācīti 10060 izglītojamie. 

 

LLKC aktīvi piedalās starptautiskos projektos - tā ir iespēja LLKC ekspertiem 

nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu un apgūt jaunas mācību metodes. Īpaši jāatzīmē 

projekti: 

4.1.4. Projekts LEADFARM 5.0 –  Lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu 

kapacitātes uzlabošana, paātrinot uz digitālajām inovācijām balstītu 

nākotnes prasmju attīstību un apgūšanu. Projekta mērķis: diagnosticēt 

lauksaimniecības un pārtikas nozaru kooperatīvos nepieciešamās 

prasmes un nākotnes kompetences, attīstot inovatīvas mācību 

metodikas, kas vērstas uz kooperatīvu dalībnieku un jauno 

lauksaimnieku apmācību. 

4.1.5. CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas – Eiropas 

lauku reģionu konsultantu sertifikāts) CECRA ir vienota kvalifikācijas 

paaugstināšanas un sertifikācijas sistēma konsultantiem 

lauksaimniecības un lauku attīstības jomā. Ar 2016. gadu šī sistēma tiek 

pārņemta no vāciski runājošo konsultantu apvienības IALB un ieviesta 

citās ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kas ir EUFRAS (Eiropas 

lauksaimniecības un lauku konsultantu asociācija) locekļi. 

4.1.6. RAMONES – PL – Lauku konsultāciju uzraudzības un novērtēšanas 

sistēma, kas saistīta ar precīzu zināšanu apguvi. Projekta mērķis: Lauku 

konsultatīvās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas, kas saistīta ar 

precīzu zināšanu apguvi (RAMONES-PL), mērķis ir stiprināt lauku 

konsultāciju pakalpojumus, lai uzlabotu to standartus, izmantojot 

uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, kas vienlaikus var atbalstīt 

mērķtiecīgas, personalizētas, uz darbu balstītas profesionālās apmācības 

programmas un kvalitātes sertifikācijas shēmas izveidi. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

 LLKC iestādei ir regulāra un iestādes darbību veicinoša sadarbība ar tās dibinātāju 

Latvijas Republikas Zemkopības ministriju. LLKC katru gadu atskaitās Zemkopības 

ministrijai par darba izpildi iepriekšējā gadā, apspriež nākamā gada risināmos jautājumus. 

LLKC iesaistās arī Lauku attīstības jautājumu sagatavošanā nākamajam plānošanas 

periodam.  

LLKC aktīvi sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām : 

5.1. Latvijas Lauku atbalsta dienests; 

5.2. Lauksaimniecības datu centrs; 

5.3. Latvijas Dabas fonds; 

5.4. Pārtikas un veterinārais dienests; 

5.5. Valsts Augu aizsardzības dienests; 

5.6. Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kas ir kā izglītības iestādes partneris 

Zemkopības ministrijas īstenotajā projektā “Mācību organizēšana un īstenošana 



Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves 

pasākumu ietvaros”; 

5.7. Vidzemes Augstskola. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Turpināt veicināt pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi izglītības iestādē. 

6.1.2. Īstenojot izglītības procesu, ņemt vērā un cienīt izglītojamo 

individuālās prasmes un spējas, kā arī iepriekšējo darba un dzīves 

pieredzi. 

6.1.3. Turpināt būt elastīgiem un atvērtiem uz sadarbību. 

6.1.4. Turpināt nodrošināt sakārtotu un drošu mācību vidi. 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

Izglītības iestādē ir radīts labvēlīgs mikroklimats, vadība un viss personāls ir 

vienmēr atsaucīgi uz sadarbību vērsti. Saskarsme ar izglītojamiem vienmēr vērsta uz 

pozitīvu un cieņpilnu attieksmi, ņemot vērā katra indivīda personību. Iestāde vienmēr ar 

cieņu uzklausa katra izglītojamā viedokli un iet uz sadarbību. Izglītojamiem tiek 

nodrošinātas individuālās konsultācijas pēc pieprasījuma. 

 

7. Citi sasniegumi 
 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

LLKC turpinās aktīvi piedalīties starptautisko projektu īstenošanā izglītības jomā, 

šādā veidā stiprinot savu ekspertu un lektoru kompetenci. Šobrīd aktīvi tiek pilnveidota 

tālmācības programma un sistēma, kā arī e-apmācības sistēma, veicinot izglītības 

pieejamību attālākos lauku reģionos. Notiek darbs pie Digitālās bibliotēkas izstrādes. Šādu 

programmu izveide dod iespēju lauksaimniekiem apgūt jaunas zināšanas, neatraujoties no 

tiešā ražošanas procesa.  

Mācību kvalitātes pilnveidošanai tiek noteiktas sekojošas prioritātes: 

 satura kvalitāte, kas ietver lektoru vērtēšanas un motivēšanas sistēmu; 

 pieejamības veicināšana, kas ietver tālmācības attīstību. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022.mācību gadu; 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Izglītības iestādē netiek īstenotas programmas, kam nepieciešami valsts pārbaudes darbi. 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 
 

8.1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 



2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

71 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

71 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

71 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

60 000 eiro 

 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Nav attiecināms 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Nav attiecināms 

 

8.3. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību 

reglamentējošie normatīvie akti, tiek 

veikta darba vides iekšējā uzraudzība, ir 

izvērtēti darba vides riski, izstrādātas 

ugunsdrošības un drošības instrukcijas. 

Izvietoti evakuācijas plāni, redzamā vietā 

un noteikta rīcība ugunsgrēka gadījumā. 

Telpas ir aprīkotas ar ugunsdrošības 

signalizācijām un ugunsdzēšamajiem 

aparātiem.  

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt 

individuālās konsultācijas klātienē, 

telefoniski un elektroniski. LLKC ir 

pieejams plašs grāmatu un metodiskās 

literatūras klāsts. Tas tiek regulāri 

papildināts atbilstoši izglītības 



programmu prasībām un mērķauditorijas 

vajadzībām. Šobrīd LLKC ir vairāk nekā 

300 grāmatas, bet 2021. gadā ir uzsākts 

darbs pie LLKC Digitālās bibliotēkas 

izveides.  

Izglītības iestāde ir nodrošinājusi mācību 

procesa pieejamību izglītojamiem ar 

īpašām vajadzībām. Izglītojamiem ir 

pieejams bezvadu interneta pieslēgums, 

iespēja pavairot mācību materiālus. 

Pieejama plaša autostāvvieta un dienesta 

viesnīca. 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs:
 

(paraksts) 

   

Mārtiņš Cimermanis 



 


