
 
 

 
 

 
 
 

Pašnovērtējuma ziņojums 
 

2014.gada 17.februāris 
 
1 . Iestādes vispārīgs raksturojums. 

 SIA “VERSO”(turpmāk tekstā – Iestāde) ir fizisku personu – Guntas 
Karlsones un Ulda Karlsona – dibināta izglītības iestāde profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir 
Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, šis 
nolikums, kā arī citi normatīvie akti.Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs 
zīmogs, simbolika un konts bankā.Iestādes juridiskā adrese : Latvijas 
Republika, Dobeles novads, Dobele, Krišjāņa Valdemāra ielā 3, tālr. 
29410374, e-pasta adrese  verso@verso.lv. 
 
2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un 
konkrēti rezultāti). 
 Iestādes darbības mērķis ir realizēt pamat līmeņa zināšanu 
programmu darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības 
personu sagatavošanai kā arī  realizēt pieaugušo interešu izglītības 
programmas. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 
Iestādes pamatuzdevumi ir: 

 nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskas 
zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos 
sociālekonomiskajos apstākļos; 

 piesaistīt, nodrošināt un sekmēt klausītājus attiecīgo iemaņu 
veidošanā, atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai; 

 radīt priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības 
celšanai; 

 organizēt tematiskus seminārus, pieaicinot vieslektorus zināšanu 
padziļināšanai. 

Izglītības programmas īstenošanas rezultātā ir sagatavoti 887 pamatlīmeņa 
darba aizsardzības speciālisti un 32 uzticības personas. 
 
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.  
 Pedagogu darba novērtēšanu, ņemot vērā izglītojamo Darba 
aizsardzības kursu novērtējuma aptaujas lapas, veic Iestādes pārvaldes 
institūcija. Mācību nodarbību uzskaites žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši 
normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām 
 
4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos. 
 4.1. Mācību saturs  
 4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas. 
 Iestāde īsteno licencētas vai akreditētas profesionālās pilnveides kā 
arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar dibinātāju. Izglītojamo 
uzņemšana Iestādē notiek saskaņā ar dibinātāja noteikumiem par 



izglītojamo uzņemšanu. Minimālo izglītojamo skaitu grupā, lai uzsāktu 
izglītības programmu īstenošanu,  nosaka dibinātājs . 
 4.2. Mācīšana un mācīšanās  
 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte. 
 Izglītības procesu Iestādē reglamentē Izglītības likums, Profesionālās 
izglītības likums, šis nolikums, licencētas vai akreditētas izglītības 
programmas un citi normatīvie akti. Mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. 
Izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. 
Iestādes struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām 
vai akreditētajām izglītības programmām. Mācību prakses norisi Iestāde 
organizē atbilstoši attiecīgajai licencētajai vai akreditētajai izglītības 
programmai. 
 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.  

 Iestāde uzsākot mācību programmu izglītojamos iepazīstina ar 
mācību darbam izvirzītajām prasībām, ar teorētisko un praktisko nodarbību 
sarakstu, mācību darba vērtēšanas sistēmu, iekšējiem kārtības un 
ugunsdrošības noteikumiem.  Pasniedzēji iesaka izglītojamajiem mācību 
darbā izmantot globālā tīmekļa resursus par darba aizsardzības 
jautājumiem. Ir iespēja informācijas nodaļā iegūt atbilstošu mācību 
literatūru mācību programmas apguvei.  Izglītojamo rīcībā ir dažādi 
informatīvi skaidrojoši materiāli, mācību filmas par darba aizsardzības 
jautājumiem dažādās nozarēs, mēraparāti darba vides riska faktoru 
noteikšanai, dažādi individuālie aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļi.  
 4.3. Atbalsts izglītojamiem  
 4.3.1.Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).  
 Izglītības iestādē ir izveidota darba drošības sistēma atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām redzamās 
vietās ir izvietota drošības prasībām atbilstošā informācija – norādes, 
drošības instruktāžas, evakuācijas plāni utt. Ir izstrādāti rīcības plāni 
ugunsgrēka gadījumā, civilās aizsardzības plāns, kurā ir iekļauta rīcība 
avāriju un katastrofu gadījumos. Mācību telpās tiek ievērotas sanitāri 
higiēniskās prasības, izglītojamie un darbinieki tiek iepazīstināti ar iekšējās 
kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un nepieciešamajām 
drošības instrukcijām, katru gadu regulāri tiek veiktas atkārtotās 
instruktāžas. Regulāri tiek veikta ugunsdzēsības inventāra pārbaude. 
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādē ir pirmās palīdzības 
aptieciņas, informatīvās norādes, ugunsdzēšamie aparāti un informācija par 

operatīvo dienestu izsaukšanu. Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības 
un ugunsdrošības normatīviem. Izglītojamie un personāls ir informēti, kā 
rīkoties pēkšņas saslimšanas gadījumā.  
 4.3.2. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  
 Līdz šai dienai Iestādē neviens izglītojamais ar īpašām vajadzībām nav 
reģistrēts, tomēr, ja šāds izglītojamais pieteiksies, tad klātienes nodarbības 
un eksāmeni notiks tajās ēkās, kurās ir piemērota infrastruktūra ir uzlabota 
vide – izbūvētas labierīcības un speciālās uzbrauktuves ratiņkrēslam.  
 4.4. Iestādes vide  
 4.4.1. Mikroklimats.  
 Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno sava tēla veidošanu. 
Profesionālās pilnveides programmas apguve notiek izremontētās un 
labiekārtotās, ar mūsdienu tehnoloģiskajiem līdzekļiem aprīkotās telpās. 
Mācības vada augsti kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir teicamas teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajos mācību priekšmetos. Starp 
pasniedzējiem, vadību un izglītojamajiem valda labvēlīga attieksme, 



savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Mācību noslēgumā ar anketu palīdzību 
tiek veikta izglītojamo aptauja par mācību organizāciju un galvenokārt 
atsauksmes ir bijušas pozitīvas. Izglītības iestādē ir izstrādāti kvalitatīvi 
darba kārtības noteikumi pasniedzējiem un iekšējās kārtības noteikumi 
izglītojamiem. Izglītības iestādē iespējamo konfliktu risināšanai ir ieviesta 
speciāla grāmata ierosinājumiem, pretenzijām un atsauksmēm.  
 4.4.2. Fiziskā vide.  
 Telpās ir sanitāri – higiēniskās telpas. Telpas tiek regulāri vēdinātas. 
Atkritumi tiek savākti un uzglabāti metāla konteineros ar vāku. Ir noslēgts 
līgums ar SIA „Dobeles Komunālā saimniecība” par atkritumu centralizētu 
savākšanu. Apkārtne ir apzaļumota, sakopta un atbilst funkcionālai 
estētikai. Auto novietošanai ir pieejama plaša bezmaksas autostāvvieta. 
 4.5. Iestādes resursi  

 4.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.  
 Iestādei ir daudzu gadu pieredze mācību procesa organizēšanā. 
Ilggadējais darbs ir veicinājis pilnvērtīga materiāltehniskā nodrošinājuma 
izveidošanu, kas pilnībā ļauj realizēt mācību programmas norisi. Auditorijā 
ir atbilstoši darba apstākļi, ko nodrošina optimāls apgaismojums un siltuma 
regulēšanas iespējas. Telpas ir izremontētas un ir pilnīgā tehniskā kārtībā.  
Praktiskās mācības auditorijā notiek pielietojot attiecīgos uzskates līdzekļus. 
Prakse saskaņā ar izglītības programmu notiek uz vietas uzņēmumā, kurā 
strādā izglītojamais. Koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši sanitāri – 
higiēniskajām prasībām. Iestādei ir pastāvīgs interneta pieslēgums, kā 
rezultātā ir iespējams visā mācību periodā iegūt jebkuru nepieciešamo 
normatīvo dokumentu mācību vajadzībām. Izglītības programmas apguvē 
tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgi materiāltehniskie 
līdzekļi.  
 4.5.2. Personālresursi.  
 Izglītības programmā ietverto mācību priekšmetu apgūšanu nodrošina 
kvalificēti pasniedzēji, ar kuriem ir noslēgti līgumi. Mācības vada pasniedzēji 
ar augstāko izglītību un maģistra grādu specialitātē. No 2013.gada vasaras 
vienam no pasniedzējiem ir doktora grāds pieaugušo pedagoģija. 
Pasniedzējiem ir teicamas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
konkrētajos mācību priekšmetos. Pasniedzēji pilnveido savas zināšanas un 
paaugstina kvalifikāciju aktīvi piedaloties aktuālajos darba aizsardzības 
semināros un kursos, kā arī daļa pasniedzēju ir apguvuši otrā līmeņa 
augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un drošībā.  
 4.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

 4.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.  
 Izglītības iestādes pašvērtēšana ir skaidri strukturēta un aptver visus 
izglītības iestādes aspektus. Iestāde regulāri aktualizē savas darbības 
pašvērtējumu pamatojoties uz izglītojamo kursu novērtējumu, kuru iegūst 
pabeidzot mācību programmu. Kursu novērtējumā izglītojamie sniedz savu 
skatījumu un vērtējumu par mācību programmas apguvi un pasniedzēju 
darbu, sniedzot ieteikumus un priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai. 
Kursu novērtējuma rezultāti tiek apkopoti un izanalizēti kopā ar 
pasniedzējiem rīkotajās sanāksmēs. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek 
lemts, kā visefektīvāk uzlabot mācību darbu. Tiek plānota izglītības iestādes 
turpmākā attīstība. Attīstības plānošana ir loģiski strukturēta un 
pārskatāma. Ir sagatavots izglītības iestādes darba plāns, kurā ir ietverta 
izglītojamo tālmācības iespēja. Izglītības iestādes attīstības un darba 
plānošanā ir ietverta analīze par iepriekšējiem gadiem, kā arī 
materiāltehnisko resursu atjaunošanas plānošana.  



 4.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. Iestādes 
vadības darbs un personāla pārvaldība organizēta balstoties uz 
Komerclikumu, likumu „Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” un tās 
izpildinstitūcija ir direktors. Direktors plāno, organizē un vada izglītības 
iestādes darbu, sadala pienākumus un kontrolē to izpildi. Iestāde strādā pēc 
apstiprināta nolikuma. Darbs tiek organizēts atbilstoši Darba kārtības 
noteikumiem. Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu 
nomenklatūrai. Pienākumu sadali personālam nosaka amatu apraksti. Tiek 
plānoti izglītojamo pieņemšanas laiki. Tiek plānotas un regulāri rīkotas 
vadības sanāksmes aktuālo jautājumu risināšanai ar iepriekšējo 
problēmjautājumu izpildes kontroli. Vadība sniedz personālam mutisku 
aktuālo problēmu pārskatu, ņemot vērā darbinieku, izglītojamo un 

uzņēmumu ierosmes.  
 4.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.  
 Izglītības iestāde mēķtiecīgi organizē sadarbību ar valsts institūcijām 
un darba devējiem. Ļoti svarīga loma ir arī sociālajiem un citiem sadarbības 
partneriem..  
 
5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais). 
 Par svarīgiem sasniegumiem izglītības iestādes darbībā īstenojot 
profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba aizsardzība un 
drošība” var norādīt to, ka izglītības iestāde saņem pozitīvas atsauksmes no 
izglītojamajiem, kā arī no darba devējiem par kvalitatīvi sagatavotiem 
pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistiem.  
 
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 
 Iestāde arī turpmāk sniegs kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, 
veicinās pasniedzēju tālākizglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu. Sniegs 
izglītojamajiem iespēju tālmācības ceļā apgūt izglītības programmu „Darba 
aizsardzība un drošība”. Turpinās pilnveidot materiāltehnisko bāzi, 
papildinās ar jaunāko literatūru mācību materiālu klāstu un veiks inovatīvo 
tehnoloģiju ieviešanu mācību procesa realizācijā. 
 

Iestādes vadītājs Uldis Karlsons     

  (vārds, uzvārds) 
  

(paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

Izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VERSO” dibinātājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

Uldis Karlsons     

(vārds, uzvārds) 

2014.gada 17.februārī 

  
(paraksts) 

(datums) 

Z.v. 

 


