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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

 

Dibinātājs: Ilūkstes novada pašvaldība 

Adrese: „Bebrenes muiža” , Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 

Tālrunis: 65444937, 65444936     

E-pasts: skola@bebrene.lv  

Mājas lapa: www.bebrene.lv  

Direktors: Ērika Šaršune 

 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) atrodas 

Bebrenes pagastā Ilūkstes novadā. 

Skolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Skolas nolikums, 

citi normatīvie akti. Skolai ir sava simbolika, divi zīmogi – Ilūkstes novada pašvaldības zīmogs un 

zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas darbība tika uzsākta 1927. gadā. Laika gaitā Skolas nosaukumi ir mainījušies no 

Bebrenes Lauksaimniecības vidusskolas, Bebrenes Lauksaimniecības tehnikuma, Bebrenes veterinārā 

tehnikuma, Bebrenes tehnikuma, Bebrenes Profesionālās vidusskolas līdz Bebrenes vispārizglītojošajai 

un profesionālajai vidusskolai. 

Saskaņā ar Ilūkstes novada Domes 2013.gada 28.novembra sēdes protokola Nr. 22 (1.&, 

lēmums Nr. 480) 1.punktā noteikto kopsakarā ar 2014.gada 17.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 1 

(1.&, lēmums Nr.1) 1.punktā noteikto nolemts  ar 2013.gada 1.decembri reorganizēt Bebrenes 

Profesionālo  vidusskolu (..) un Bebrenes vidusskolu (..), tās apvienojot, un uz reorganizēto skolu 

materiāltehniskās bāzes izveidot vispārējās izglītības iestādi – Bebrenes vispārizglītojošo un 

profesionālo vidusskolu (..) un tā īsteno vispārizglītojošās un profesionālās izglītības programmas (..), 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departaments 07.02.2014. lēmumā                       

Nr. 2-26/56 nolēma reģistrēt pastarpinātās pārvaldes iestādi Bebrenes vispārizglītojošo un 

profesionālo vidusskolu kā vispārējās izglītības iestādi (vispārizglītojošo vidusskolu) Izglītības 

iestādes reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecību ar izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4213903005. 

Skolā darbs tiek organizēts divās nodaļās:  

1) vispārējās izglītības nodaļa; 

2) profesionālās izglītības nodaļa. 

mailto:skola@bebrene.lv
http://www.bebrene.lv/
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Profesionālās izglītības nodaļā 2014./2015. mācību gadā mācības uzsāka 86 audzēkņi. 

Profesionālās izglītības piedāvājums – veterinārmedicīna, tūrisma pakalpojumi, ēdināšanas un viesnīcu 

pakalpojumi. Ir licencēta arī kokapstrādes programma.  
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2. Skolas darbības pamatmērķi 

 

ERAF projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros, ir 

ieguldīti lieli līdzekļi, lai veiktu izglītības iestāžu tīkla optimizāciju Ilūkstes novadā Bebrenes pagastā.  

Skolas profesionālās izglītības programmu realizācijas vieta ir nosiltināta, renovēta, nomainīta 

siltumtrase, labiekārtota teritorija, atjaunota materiāltehniskā bāze un mēbeles. 

Skolas darbības pamatmērķis: izveidot izglītības iestādi, kas ir mūsdienīga, prestiža, balstīta uz 

kvalitatīvām zināšanām un prasmēm, kas realizē pamatizglītību, vispārējo izglītību, sākotnējo 

profesionālo izglītību, tālākizglītību un mūžizglītību.  

Lai nodrošinātu darba tirgum konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu, profesionālās izglītības 

jomā ļoti liela uzmanība tiek vērsta uz mācību procesa kvalitātes uzlabošanu, ieviešot jaunas mācību 

metodes un formas. Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Tiek pilnveidotas 

pedagogu profesionālās kompetences. 

Pašvaldība atbalsta izglītojamo mācību ekskursijas uz mūsdienīgiem uzņēmumiem, atbilstoši 

izvēlētajai profesijai.  

Vispārizglītojošo mācību priekšmetus profesionālās izglītības izglītojamie apgūst labiekārtotos 

kabinetos vispārējās izglītības nodaļā.  

Uzsāktais darbs pie Skolas attīstības ir apjomīgs un motivēts. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Ieteikumi Izpilde 

1. Veikt teorētisko, praktisko mācību 

un prakses materiāltehnisko 

nodrošinājumu un jaunāko 

tehnoloģiju pielietošanu 

ERAF projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības 

iestāžu tīkla optimizācija” (vienošanās  Nr. 

2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA /VIAA/003) ietvaros 

tika veikta materiāli tehniskās bāzes atjaunošana, pilnībā 

nomainot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu. Mācību 

kabinetos un laboratorijās tiek izmantoti: mikroskopi, 

ūdens destilējamais aparāts, mikroskopa digitālā kamera, 

ledusskapji, centrifūga, Djuāra trauks, sterilizators- 

autoklāvs, magnētiskais maisītājs, ķirurģisko instrumentu 

komplekti, sterilizatori, dzīvnieku izmeklēšanas 

instrumenti un aparāti, operāciju galds, anestēzijas iekārta 

ar monitoru, veterinārās ultrasonogrāfijas iekārta dažādu 

sugu dzīvniekiem, saldētava- morgs, operāciju lampa, 

mobila baktericīdu lampa, elektrokardiogrāfs, 

laboratorijas trauku komplekti, elektroniskie svari, , 

ovoskops, mikročipu injektori un nolasītāji, krotāliju 

iestiprināšanas stangas, Petri plates. 

Teorētisko un praktisko apmācību procesa kvalitātes 

nodrošināšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas: 

portatīvie datori un multimediju projektori, interaktīvās 

tāfeles, datu kameras. 
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs  – skolas īstenotās izglītības programmas 

Bebrenes  vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas  profesionālās izglītības nodaļa šobrīd  īsteno  

šādas izglītības programmas: 

Izglītības 

programma 

Izglītības 

programmas 

kods 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

Īsteno-

šanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

izsniegšanas 

datums 

Akreditācija 

Nr.,datums Termiņš 

Veterinārmedicīna 33 640 01 Veterinārārsta 

asistents 

4 gadi P- 9094 

11.03.2014. 

AP 2723 

20.03.2014. 

19.11.2014. 

Veterinārmedicīna 35b 640 01 Veterinārārsta 

asistents 

1.5 

gadi 

P-9096 

11.03.2014. 

AP 2725 

20.03.2014. 

19.11.2014. 

Veterinārmedicīna  30T 640 01 Mākslīgās 

apsēklošanas 

tehniķis 

960 st. P-9090 

11.03.2014. 

AP 2726 

20.03.2014. 

19.11.2014. 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

33 811 03 Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

4 gadi P-9103 

11.03.2014. 

AP 2727 

20.03.2014. 

10.02.2016. 

Tūrisma 

pakalpojumi 

33 812 01 Ekotūrisma 

speciālists 

4 gadi P-9104 

11.03.2014. 

AP 2728 

30.03.2014. 

03.01.2019. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

33 811 02 Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

4 gadi P-9100 

11.03.2014. 

AP 2729 

20.03.2014. 

08.12.2019. 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

32 811 02 Pavārs 3 gadi P-9097 

11.03.2014. 

AP 2730 

20.03.2014. 

08.12.2019. 

 

Izglītības programmas atbilst valsts profesionālās izglītības standarta, profesijas standarta 

prasībām un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek veidots semestrim saskaņā ar mācību plānu, ir 

apstiprināts un atbilst licencētajai izglītības programmai. Stundu saraksts katrai nedēļai tiek koriģēts 

atbilstoši mācību procesa grafikam un skolotāju noslogojumam. Pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšanas vai saslimšanas gadījumā stundu sarakstā tiek veiktas izmaiņas, līdz ar to mācību 

process ir nepārtraukts.  

Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Stundu saraksts ir 

izvietots uz ziņojuma dēļa. Izmaiņas stundu sarakstā tiek izvietotas izglītības programmas īstenošanas 

vietās un ievietots  e-vidē skolas mājaslapā. 

Izglītības īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu tematiskā satura 

pēctecība. Vispirms tiek plānoti pamatzināšanas nodrošinošie priekšmeti, tiem seko programmas 
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specifiskie priekšmeti. Teorētisko priekšmetu apguve notiek paralēli praktiskajām mācībām saskaņā ar 

mācību procesa grafiku.  

Skola pamatā nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un 

mācību līdzekļiem. 

Tiek veikts darbs pie patstāvīgā darba sistēmas katrā mācību priekšmetā.  

Izglītības programmas saturu aktualizē atbilstoši iegūstamās kvalifikācijas profesijas standartam 

un nozares attīstībai. Izstrādājot programmu Skola sadarbojās ar Pārtikas un veterinārā dienesta 

Dienvidlatgales reģionālās pārvaldes speciālistiem un praktizējošiem veterinārārstiem. 

Izglītības iestādē pedagogi iesaistās metodiskajā darbā un izglītības programmas pilnveidē. Lai 

paplašinātu izglītības programmu piedāvājumu pedagogi ir izstrādājuši profesionālās pilnveides 

programmu „Prasmīgas slaukšanas pamati” (40 st.).  

Skolotāja I. Mališeva ir saņēmusi ārštata metodiķa statusu. Skolotāja  darbojas projektā 

„Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” darba grupā, kura izstrādā programmu 

kvalifikācijai „Lopkopības tehniķis” un „Lopkopis”, kā arī vada Valsts Izglītības satura centra darba 

grupu centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas un vērtēšanas kritēriju 

izstrādāšanai IP „veterinārmedicīna” kvalifikācijai „Veterinārārsta asistents”. 

 

Vērtējums : labi 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācīšanas kvalitāte tiek izvērtēta dažādos līmeņos: 

1) vērtē pats pedagogs visā mācību gada laikā, veidojot pašvērtējuma kopsavilkumu mācību gada 

beigās; pašvērtējums tiek iesniegts skolas administrācijai; 

2) vērtē izglītojamie, savas pretenzijas un priekšlikumus izsakot pedagogam un/vai skolas 

administrācijai; 

3) vērtē citi pedagogi, pārrunājot paveikto pedagogu un metodisko komisiju sanāksmēs, kā arī 

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

ietvaros; 

4) vērtē skolas administrācija, gan izsakot ierosinājumus ikdienā, gan veidojot pedagoga darba 

vērtējuma pārskatu ESF projekta ietvaros. 
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Mācīšanas kvalitātes uzlabošana un vērtēšana notiek, tā ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa. 

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām. Mācību nodarbību žurnālu 

aizpildīšana ir uzraudzīta. Ierakstus kontrolē administrācijas pārstāvis, reizē veicot uzskaiti par 

pasniegtajām stundām. Tiem pedagogiem, kuri nav ievērojuši žurnālu aizpildīšanas metodiskos 

norādījumus, rakstiski izsaka aizrādījumu. 

Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares 

tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. Skolā var pielietot interaktīvos mācību līdzekļus: interaktīvo tāfeli, 

datu kameru, praktisko mācību kabineti ir aprīkoti ar jaunām tehnoloģiskām iekārtām. 

Dabaszinību apguvei ir aprīkoti ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabineti. 

Teorētiskās  mācības notiek mācību kabinetos,  praktiskās mācības notiek mācību laboratorijās un 

sadarbības partneru uzņēmumos. Praktisko nodarbību organizēšanā Skola sadarbojas ar p.s „Sausiņi” 

(Bebrenes pag.), IK „Rožmīļi” (Eglaines pag.), z/s „Griezes” (Eglaines pag.), IU „Vetzoocentrs” 

(Daugavpils), SIA „Bebra serviss” (Bebrenes pag.), SIA „Biomeat” (Zasas pag.), z/s „Stārķi” (Sventes 

pag.), z/s „Dzeņi” (Subates pag.), SIA „Sēļi” (Salas pag.), z/s „Kalna Dambrāni” (Viesītes pag.) u.c. Ar 

minētajiem uzņēmumiem ir noslēgti sadarbības līgumi.  

Izglītojamie ir informēti par praktisko mācību nodarbības uzdevumiem. Uzsākot praktiskās 

mācības, izglītojamiem tiek veikta instruktāža darba drošības jautājumos. 

Mācību praksi organizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savlaicīgi tiek sagatavoti mācību 

prakses dokumenti: līgums starp Skolu un sadarbības partneri par mācību prakses īstenošanu, prakses 

programma prakses dienasgrāmata, praktikanta raksturojums. Katram izglītojamam tiek iecelts prakses 

vadītājs – atbilstošās izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotājs, kurš veic  

prakses pārbaudi (gan telefoniski kontaktējoties ar izglītojamā prakses vadītāju mācību prakses vietā, 

gan ierodoties prakses pārbaudē prakses vietā).  

Izglītojamie ir informēti par mācību prakses uzdevumiem. Mācību prakses uzdevumi ir 

atspoguļoti mācību prakses programmā. 

Skolai pamatā ir nodrošinātas mācību prakses iespējas. Skola ir izveidojusi mācību prakses 

(kvalifikācijas prakses) vietu reģistru un prakses vietu izvērtējumu. Reģistrā iekļauti uzņēmumi un 

praktizējošie veterinārārsti no dažādiem valsts reģioniem. Tas atvieglo izglītojamiem iziet mācību 

praksi tuvāk savai dzīvesvietai. 

Mācību procesā pedagogi pielieto dažādas mācību metodes. Jāatzīst, ka atsevišķi pedagogi 

pielieto vienveidīgas mācību metodes. Tāpēc, lai pedagogus stimulētu mācību procesā izmantot 
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dažādas mācību metodes, tiek organizētas nodarbības, kurās pedagogi gūst prasmes izmantot 

interaktīvo mācību metožu pielietošanu. 

Vērtējums: labi 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Mācību nodarbības notiek saskaņā ar apstiprināto stundu sarakstu, novadītās stundas tiek 

atspoguļotas nodarbību žurnālā, tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi, un tiek analizēti rezultāti.  

Skola izstrādā iekšējos normatīvos aktus un par to saturu informē izglītojamos. Izglītojamajiem ir 

skaidras mācību darbam izvirzītās prasības. Izglītojamajiem ir pieejama bibliotēka un datorklase 

mācību darbu sagatavošanai. 

Papildus mācību plāna iespējām izglītojamajiem tiek dota iespēja papildināt zināšanas 

konsultācijās. 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, 

uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu 

sasniegšanai. 

Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. 

Tomēr jāatzīst, ka atsevišķiem izglītojamajiem ir nepamatoti liels neattaisnoti kavēto stundu skaits. 

Skola mērķtiecīgi strādā, lai pēc iespējas samazinātu neattaisnotus mācību stundu kavējumus, iesaistot 

izglītojamos, skolotājus, vecākus. 

Motivācija regulārai mācību nodarbību apmeklētībai ir arī iespēja saņemt ESF mērķstipendiju. 

Mācību stundu kavējumu uzskaite tiek veikta regulāri.  

Izglītojamie prot strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

4. 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. 

2012. gada 28. jūnijā apstiprināta „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

Mācību procesā tiek izmantotas dažādas zināšanu pārbaudes metodes – gan mutiskas, gan 

rakstiskas, gan praktiskas. 

Pedagogi strādā pie pārbaudes darbu izstrādāšanas un vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas. 

Izglītojamajiem ir zināma vērtēšanas kārtība. 
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Mācību sasniegumu vērtēšanā tiek ievēroti šādi pamatprincipi: 

 Prasību atklātība un skaidrība; 

 Pozitīvo sasniegumu summēšana; 

 Vērtējuma atbilstības princips ; 

 Vērtēšanas formu dažādība; 

 Vērtēšanas regularitātes princips; 

 Vērtējuma obligātuma princips; 

 Pārbaudes pieejamība. 

Pedagogi pievērš uzmanību arī neformālajam vērtējumam - uzslavām, labvēlīgai kritikai.  

Pedagogiem jāturpina darbs pie vērtēšanas kritēriju izstrādes katram pārbaudes darbam. 

Bez jau minētajiem pārbaudes veidiem, izglītojamajiem katrā mācību programmā jākārto arī 

skolas noteiktie noslēguma eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, kā arī centralizētais 

kvalifikācijas eksāmens programmas noslēgumā. 

Pedagogi uzskaita vērtējumus izglītības iestādes noteiktajā veidā. 

Uzsākts darbs pie vienotas sistēmas izveidošanas izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošanai un analīzei. Daudzi, bet ne visi pedagogi, regulāri veic pārbaudes darbu analīzi, veidojot 

pārbaudes darbu kopsavilkumu, kurā atspoguļojas katra izglītojamā pārbaudes darbā iegūtais punktu 

skaits, apguves koeficients, pārbaudes darba uzdevumu apguves līmenis procentos. Pedagogs, 

balstoties uz rezultātiem, izdara secinājumus un izvirza uzdevumus mācību procesa pilnveidei.  

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek apkopoti ikmēneša atestācijās, kas ir par pamatu 

mērķstipendijas saņemšanai ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 

ietvaros.  

Izglītojamo vērtējumi semestrī tiek apkopoti semestra vērtējumu kopsavilkumā. Tie tiek izskatīti 

un analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs attiecīgo semestru nobeigumos.  

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtējumiem. Informācija par izglītojamo mācību rezultātiem 

atspoguļojas sekmju grāmatiņās. 

Mācību prakses novērtēšanu veic darba devēji – konkrētāk prakses vadītājs uzņēmumā.  

I un II semestra noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdēs tiek veikta mācību un audzināšanas 

darba analīze. 

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - CPKE) un valsts pārbaudījumi 

vispārizglītojošos priekšmetos ir plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. CPKE 

teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais materiāli 
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tehniskais nodrošinājums. CPKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek 

ievērota CPKE norises kārtība. CPKE dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Vērtējums: labi 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

Katra mācību gada beigās pedagogu, metodisko komisiju un skolas darba pašvērtējumā tiek 

atspoguļoti izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, analizētas stiprās puses un izvirzīti uzdevumi 

sasniegumu uzlabošanai mācību priekšmetos.  

 

 Kvalifikācijas – Veterinārārsta asistents izglītojamo sasniegumi centralizētajos 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenos 2014.gadā  

Mācību 

priekšmets 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja eksāmenus, t.sk. 

Kopā 
Kopvērtējums 

81-100% 61-80% 31-60% 5-30% 

Latviešu valoda  10  4 6  

Matemātika 10   5 5 

Angļu valoda 8   7 1 

Krievu valoda 9 1 5 3  

Bioloģija 6  2 4  

 

Centralizētajos eksāmenos pārsvarā zināšanu kopvērtējums ir 31 – 60% robežās, kas ir atbilstoši 

izglītojamo sagatavotības līmenim pēc pamatizglītības iegūšanas, kā arī atbilstoši stundu skaitam, jo 

vidējās izglītības iestādēs stundu skaits ir lielāks nekā profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas -Veterinārārsta asistents eksāmena rezultāti  2013.gadā 

 Vidējā 

balle 

skolā 

Vidējā 

balle 

valstī 

Balles <4 4 5 6 7 8 9 10 8,4 8,2 

Izglītojamo skaits - - - - 1 8 4 1  

 

Centralizētā profesionālā kvalifikācijas eksāmena rezultāti rāda, ka  zināšanu līmenis  profesijā 64% 

izglītojamo ir optimāls un   36% augsts. 
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Centralizētā profesionālās kvalifikācijas -Veterinārārsta asistents eksāmena rezultāti  2014.gadā 

 Vidējā 

balle 

skolā 

Vidējā 

balle 

valstī 

Balles <4 4 5 6 7 8 9 10 8,2 8,0 

Izglītojamo skaits - - - - 5 6 9 -  

 

Centralizētā profesionālā kvalifikācijas eksāmena rezultāti rāda, ka  zināšanu līmenis  profesijā 55% 

izglītojamo ir optimāls un   45% augsts. 

Tā kā veterinārārsta asistenta kvalifikāciju valstī var iegūt 2 skolā, tad vidējā balle mūsu skolas 

izglītojamiem būtiski neatšķiras no vidējās balles valstī. 

 

Profesionālās kvalifikācijas –Mākslīgās apsēklošanas tehniķis eksāmena rezultāti  2013.gadā 

 Vidējā 

balle 

skolā 

Vidējā 

balle 

valstī 

Balles <4 4 5 6 7 8 9 10 8,0 - 

Izglītojamo skaits - - - - 3 7 3 -  

 

Profesionālās kvalifikācijas –Mākslīgās apsēklošanas tehniķis eksāmena rezultāti  2014.gadā 

 Vidējā 

balle 

skolā 

Vidējā 

balle 

valstī 

Balles <4 4 5 6 7 8 9 10 9,1 - 

Izglītojamo skaits - - - - - 1 4 2  

 

Profesionālās kvalifikācijas – Mākslīgās apsēklošanas tehniķis eksāmena rezultāti ir ļoti augsti. Tas 

izskaidrojams ar izglītojamo motivāciju apgūt sev nepieciešamo profesiju. 

Vērtējums: labi  
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4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītojamo sociālo un psiholoģisko vajadzību izzināšanai, problēmu risināšana notiek sadarbībā 

ar Ilūkstes novada psihologu, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesām un audzēkņu vecākiem. 

Emocionālo un psiholoģisko problēmu risināšanā palīdzību sniedz kursu audzinātāji, skolas 

administrācija un pārējie skolas pedagogi.  

Pirmo kursu izglītojamie mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar izglītības iespējām, mācību 

telpām, profesijas apguves saturu, notiek tikšanās ar pedagogiem un skolas administrāciju, kad 

iepazīstina ar mācību darba organizāciju, prasībām disciplīnai, sekmju un kavējumu kontroli. Visiem 

pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu 

pasākumu organizēšanai.  

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, Civilās 

aizsardzības plāns, tiek veikta izglītojamo un darbinieku instruktāža atbilstoši MK noteikumiem.  

Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi kontrolē. Katru mācību gadu uzsākot, ar 

direktora rīkojumu tiek apstiprinātas atbildīgās personas par darba drošību un ugunsdrošību visos 

Skolas objektos, gan ražošanas procesā, gan apmācību teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. 

Profesionālo mācību priekšmetu prakšu programmās ir iekļauti drošības jautājumi. 

Praktisko nodarbību telpās un dienesta viesnīcā ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas. Skolas 

dienesta viesnīcā ir medmāsa. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem ir pieejami pirmās palīdzības 

līdzekļi, bet dzīvībai bīstamās situācijās tiek izsaukts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

Skola atrodas lauku vidē, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, tiek organizēti veselību veicinoši 

pasākumi, piemēram, sporta dienas, pārgājieni pa dabas takām u.c. 

Skola piedāvā izglītojamiem ēdināšanas pakalpojumus, kā arī ir radītas iespējas gatavot ēdienu 

dienesta viesnīcas virtuvēs. 

Vērtējums: labi  
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4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem tiek piedāvātas izglītības psihologa konsultācijas.  

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Izglītojamo piedalīšanas skolas padomes darbā ir 

epizodiska. Ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, notiek tematiskās audzināšanas stundas. Šobrīd tiek 

strādāts pie Skolas audzināšanas programmas izveides. Skolā jauniešiem tiek piedāvāta arī iespēja 

iesaistīties interešu izglītībā. Skolā ir floristikas pulciņš, zirgu jātnieku sporta pulciņš un tautisko deju 

pulciņš.  

Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties ārpusskolas organizētajos sporta un kultūras 

pasākumos. Skolā  tiek organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi: Olimpiskā diena, Miķeļdienas 

tirgus, Mārtiņdienas gadatirgus, Žetonu vakars, Popiela. Notika vairāki pasākumi veltīti Latvijas 

95.gadadienai: viktorīna „Kas? Kur? Kad?”, viktorīna „Ko Tu zini par Latviju?”, pasākums „Mana 

Latvija”. Izglītojamie iesaistās pasākumu organizēšanā. 3.kursa izglītojamās organizēja  pasākumu 

„Izveido skolas sirdi” 

Brīvajā laikā ir iespējas izmantot āra trenažierus, doties izbraukumos ar velosipēdiem, apmeklēt 

trenažieru zāli un sporta zāli.  

Jauniešiem ir iespēja piedalīties Skolas un sadarbības partneru kopīgi organizētajos semināros. 

Piemēram, Skola un SIA „Bebra serviss” 2013.gada oktobrī organizēja semināru, kurā aplūkoja 

dažādas tēmas lopkopībā un lopu labturībā. 

Dabas parka „Dvietes paliene” organizētajos pasākumos izglītojamie gūst zināšanas vides 

aizsardzības jautājumos, lopkopībā un agronomijā.  

Izglītojamie piedalās arī novada rīkotajos pasākumos, vienmēr atbalsta biedrību Sarkanais Krusts, 

ar kuru ir izveidojusies cieša sadarbība, aktivitātes. 

Skolas izglītojamie piedalījās Latgales profesionālo izglītības iestāžu radošajā pasākumā „Dabas 

ritums” Višķos. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Skolā karjeras izglītības pasākumus organizē kursu audzinātāji, koordinē direktora vietnieki. 

Jauniešiem mācību gada garumā tiek dota iespēja aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos, kas 

vērsti uz izvēlētās profesijas iepazīšanu – profesionālie konkursi, ekskursijas, tikšanās ar profesiju 

pārstāvjiem, darba devējiem.  

Audzināšanas stundās tiek runāts par tālākizglītības iespējām un situāciju darba tirgū, kā arī tiek 

organizētas tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, lai motivētu audzēkņus tālākizglītībai.  

Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākajām gaitām. 

Skola organizē izglītības pasākumus pamatskolas skolēniem. 2014.gada maijā tika organizēta 

„Draudzības pēcpusdiena” ar tuvāko pamatskolu – Rubenes, Dunavas, Subates 8.un 9.klašu 

izglītojamajiem. Pasākuma laikā varēja iepazīties ar mūsu skolas piedāvātajām izglītības programmām 

un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

Skola 2014.gada martā piedalījās „Karjeras dienā” Jēkabpilī, kur pulcējās Jēkabpils novada un 

kaimiņu novadu jaunieši, piedāvājot potenciālajiem skolēniem informāciju par izglītības iespējām. 

Reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks” un Ilūkstes novada avīzē ievietotas publikācijas par 

izglītības iespējām skolā. 

2014.gada 6.septembrī notika pirmssvētku ieskaņu pasākums „Bebrenei - 150”. Pasākuma laikā 

notika velobrauciens, iepazīšanās ar Skolu, „Skrējiens ar mīluļiem”, kuru organizēja 

veterinārmedicīnas pasniedzējas un konkurss – degustācija „Mana firmas torte ”.   

Vērtējums: labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītojamie piedalās Ilūkstes novada  izglītības pārvaldes organizētajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un profesionālajos konkursos starp profesionālo mācību iestāžu  izglītojamiem. 

Veiksmīga bija Skolas komandas dalība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā konkursā 

profesionālo skolu audzēkņiem PROFS par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu. 

Skolotājas I.Mališevas sagatavotā Skolas komanda Latgales reģionā 6 komandu konkurencē ieguva 

1.vietu un finālā Rīgā 5 komandu konkurencē ieguva 3.vietu. 
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Skolas administrācija atbalsta pasākumus, kuri sekmē mijiedarbību starp mācību priekšmetiem, 

veicina izglītojamo mācību motivāciju, sekmīgu mācību priekšmetu apguvi, nodrošinot ar 

nepieciešamo aprīkojumu, literatūru, transportu, balvām u.c. 

Lai palīdzētu izglītojamiem mācīties, katrs pedagogs sniedz konsultācijas savā mācību 

priekšmetā gan izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības, kā arī darbojas ar izglītojamajiem, 

kuri vēlas uzzināt par viņam interesanto tēmu papildus. Šī mērķa sasniegšanai pedagogi izmanto 

dažādas mācību metodes, kas pielāgotas izglītojamo interesēm, spējām, vajadzībām, tiek ņemta vērā 

katra izziņas darbības īpatnības (atmiņa, uztvere, iztēle, uzmanība u.c.), personības individuālās 

īpatnības, pašsajūta un veselības stāvoklis. Konsultāciju grafiks tiek apstiprināts semestrim un izvietots 

visiem redzamā vietā. 

Vērtējums: labi 

 

 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. Skolas renovācijas projekta ietvaros ir izveidota 

uzbrauktuve ratiņkrēslam mācību korpusā. Sanitārie mezgli pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm. Katru gadu tiek rīkotas vecāku sanāksmes, kurās ir 

tikšanas ne tikai ar pedagogu kolektīvu, bet arī pieaicinātiem speciālistiem (psihologiem, sociālajiem 

darbiniekiem u.t.). Vecāku aktivitāte ir dažāda, to ietekmē dzīvesvietas attālums līdz skolai. 

 Kursu audzinātāji regulāri uztur sakarus ar savu izglītojamo vecākiem, sazinoties pa telefonu, e-

pastu, nepieciešamības gadījumā arī apmeklējot mājās vai uzaicinot uz tikšanos skolā. Vecāku 

ierosinājumi un priekšlikumi tiek uzklausīti, izanalizēti un iespēju robežās arī realizēti dzīvē. 

Par skolas darbu gan vecāki, gan izglītojamie var iegūt informāciju arī  skolas mājas lapā. 

Vērtējums: labi 
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4.5. Skolas vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Skolā ir senas tradīcijas gan izglītojamajiem, gan personālam. Tā kā Skola ir kļuvusi par Ilūkstes 

novada pašvaldības iestādi tiek veidotas jaunas tradīcijas. 

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi. Konfliktsituācijas tiek risinātas, galvenokārt, pie tiešā 

vadītāja, nepieciešamības gadījumā arī pie augstākstāvošas amatpersonas, bet tas notiek ļoti reti. 

Darbinieki tiek iesaistīti iekšējo normatīvo aktu izstrādē. Atsaucība ir dažāda. Izglītojamie un 

darbinieki iepazīstināti ar skolas iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Kopumā mikroklimats iestādē ir labvēlīgs.  

Skola veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās 

tradīcijas. 

Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka izglītojamo un arī darbinieku tiesības un 

pienākumus. Tie ir demokrātiski un ar tiem ir iepazīstināti gan izglītojamie, gan arī personāls. 

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. 

piederības. Konfliktsituācijas, ja tāds rodas, tiek risinātas savlaicīgi un taisnīgi. 

Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlīga gaisotne, savstarpēja cieņa. 

Tiek uzklausīts izglītojamo un arī kolēģu viedoklis. Ja nepieciešamas, tiek meklēts kompromiss. 

Skolā jebkurš ciemiņš tiek laipni gaidīts un uzņemts. 

Vērtējums: labi 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

KPFI projekta „Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās 

vidusskolas ēkās” ietvaros ir veikta ēkas siltināšana. 

ERAF projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros ir veikta 

ēkas renovācija un profesionālo programmu apgūšanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana. 

Skolas teritorijā ir pabeigta teritorijas labiekārtošana. Oktobrī tiek plānots uzsākt darbus pie 

jaunas katlu mājas celtniecības. 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.6.  Skolas resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, kuras ir aprīkotas ar 

jaunām tehnoloģiskām iekārtām un instrumentiem. Pašvaldība ir piešķīrusi līdzekļus mācību grāmatu 

un izziņas literatūras iegādei. 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē šobrīd var izmantot modernās informāciju 

tehnoloģijas un labiekārtoto dabaszinību kabinetu aprīkojumu. Profesionālo mācību priekšmetu apguvē 

izmanto ar modernajām tehnoloģijām aprīkotus mācību kabinetus. Praktisko darbu veikšanai izmanto  

veterinārās laboratorijas. 

Skolā darbojas trīs datorklases.  

Vērtējums: ļoti labi       

 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir personāls, kas var īstenot izglītības programmas. Tiek veicināta esošo pedagogu 

izglītošanās mācību procesa uzlabošanai, tiek veicināts pedagogu individuālais darbs mācību procesa 

uzlabošanai, mācību metodisko materiālu izstrādē.  

Skolā tiek organizētas tematiskās pedagoģiskās padomes sēdes, ar mērķi – pieredzes apmaiņa 

mācību procesa pilnveidošanā.  

IZM īstenotā ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” (01.09.2009. MK noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.5.2.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”) 3.aktivitātes ietvaros 2. kvalitātes pakāpi ieguva 3 pedagogi, 3 kvalitātes 

pakāpi – 13 pedagogi, 4.kvalitātes pakāpi – 1 pedagogs.  

 

IP  “Veterinārmedicīna” pedagogu sadalījums pēc izglītības 

Ar vidējo 

profesionālo izglītību 

Mācās 

augstskolās 

Ar augstāko 

izglītību 

Ar maģistra 

izglītību 

- 1 11 4 
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Pedagogu dalība profesionālās pilnveides kursos: 

 Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas profesionālās pilnveides kursos „Humānās 

pedagoģijas principu izmantošana mācību un audzināšanas procesā” 2014. gadā piedalījās                     

5 pedagogi; 

 ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” 2011/0011/1DP/1.2.3.2/11/IPIA/VIAA/011 un Āzijas 

– Eiropas sadarbības Mūžizglītības formu – ASEM LLL HUB projektā „Pedagogu profesionāli 

kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un 

paaugstinātu skolēnu uzņēmību” 2013. gadā piedalījās 16 pedagogi; 

 ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana”  (vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)  

projektā iesaistījās 5 pedagogi. 4 pedagogi ir ieguvuši apliecību par pedagogu profesionālās 

pilnveides moduļu programmu apguvi. 

 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas organizētos kursus „Pedagoģiskā darbība 

audzināšanas (Finanšu pratība izglītības iestādē) jomā, 2012. gadā apmeklējis viens pedagogs; 

 Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas kursos, 2012. gadā piedalījās viens 

pedagogs. 

Vērtējums: labi 

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4. 7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kopš 2009. gada skola ir pašvaldības izglītības iestāde.  

Šobrīd tiek apzinātas visas Skolas vajadzības, izvirzīti stabili, perspektīvi mērķi skolas attīstībā. 

Tiek strādāts pie iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un aktualizēšanas atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem.  

Notiek Skolas darbības izvērtējums dažādos līmeņos. Tiek apzinātas Skolas stiprās puses un 

nepieciešamie uzlabojumi. Ir uzsākts darbs pie jaunizveidotās skolas attīstības plāna veidošanas. 

Skolas attīstības plānošana būs  balstīta uz Ilūkstes novada pašvaldības izvirzītajiem 

uzstādījumiem. Skolas attīstībā – kvalitatīva izglītība gan vispārējas vidējās izglītības posmā, gan 

profesionālās izglītības posmā, atpazīstamība sabiedrībā, darba tirgum konkurētspējīgs speciālists, 

tālākizglītības, mūžizglītības piedāvājums, sakopta vide.   

Vērtējums: labi 
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4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, priekšmetu Metodiskās komisijas. 

Ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija. Ir personāla amatu 

apraksti, bet tos nepieciešams aktualizēt. Tiek aktualizēti visi iekšējie normatīvie akti un veidoti 

iztrūkstošie.  

Dokumenti ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, tā aptver visas izglītības iestādes darbības jomas.  

Vadība nodrošina informācijas apriti. Plāno un veic iekšējo kontroli. Seko izvirzīto mērķu 

sasniegšanai, organizē darbības jomu izvērtēšanu. 

Vadībai ir radoša pieeja skolas darba organizēšanā. Tiek atbalstītas novitātes, kas vērstas uz 

skolas darbības organizēšanu, pedagogu radošā darbība un tālākizglītība.  

Skolas vadība rūpējas, lai sabiedrība būtu informēta par skolas darbību. 

Skolas administrācija apmeklēja ESF projekta kursus „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo 

kompetenču pilnveide”. 

Vērtējums: labi 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

 

Notiek regulāra sadarbība ar skolas dibinātāju – Ilūkstes novada pašvaldību, ar Ilūkstes novada 

pagastu pārvaldēm, biedrībām – Dvietes senlejas pagastu apvienība, Jauniešu brīvdienu centrs,  

Bebrenes vidusskolas biedrība, biedrība „Bebra”, studija „Mare” u.c. 

Tiek organizēta sadarbība ar darba devējiem. Sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuru darbības 

profils sakrīt ar skolā realizējamajām izglītības programmām. Tiek apzinātas prakšu vietas 

izglītojamajiem. Skolai ir noslēgti sadarbības līgumi ar uzņēmumiem un praktizējošiem 

veterinārārstiem, kuri nodrošina praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu norisi skolas 

izglītojamajiem.  

Vērtējums: labi 
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5. Citi sasniegumi 

 

Sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību Skola īstenojusi sekojošus projektus:  

1. „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, 

Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025). 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

2. Piedalīšanās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) projektu konkursā „Sporta inventāra 

iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (projekts atbalstīts). 

3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto atklātā konkursa 

„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības iestādē 

“Zvaniņš”” (projekta identifikācijas Nr. VIDM/2009/KPFI-1/56). Īstenotas šādas aktivitātes: 

energoaudita izstrāde, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana, 

pamatu siltināšana. 

4. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu „Kompleksi risinājumi 

SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās” (projekta identifikācijas                      

Nr. KPFI-5/13). Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas 

patēriņu trijās Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās: galvenajā korpusā, skolas ēkā; sporta zāles 

ēkā; mācību kabineti un laboratorijas, korpuss Nr.2. Ēkām tika veikti kompleksi ēku siltināšanas 

pasākumi, energoefektivitātes pasākumu komplekss apkurei, ventilācijai un elektroenerģijas patēriņam, 

mācību korpusam Nr.2 aizstāts fosilais siltumenerģijas patēriņš ar atjaunojamiem resursiem – zemes 

siltumsūkni.  

5. ERAF projektu „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” 

(Vienošanās Nr. 2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA /VIAA/003). Projekta mērķis - uzlabot Ilūkstes 

novada vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot integrētas izglītības iestādes izveidi uz Bebrenes 

vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas bāzes, kas vērsts uz ekonomisko ilgtspēju un 

būtisku izglītības kvalitātes paaugstināšanu, veikt integrētas izglītības iestādes infrastruktūras 

sakārtošanu un optimizēšanu, kā rezultātā būtiski samazināsies infrastruktūras apsaimniekošanas un 

uzturēšanas izmaksas, veicinot racionālu budžeta līdzekļu izlietošanu. Galvenās aktivitātes - 

infrastruktūras sakārtošana un optimizēšana, mācību aprīkojuma un mēbeļu iegāde. 

6. ELFLA projekta „Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju 

labiekārtošana” 1.kārtu. Projekta mērķis: labiekārtot Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes 
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vidusskolas teritorijas uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un sekmējot Bebrenes ciema 

apdzīvotības saglabāšanos. 

 

 

6. Turpmākā attīstība 

 

Profesionālās izglītības nodaļā: 

1. Jaunu profesionālās izglītības programmu ieviešana. 

2. Tālākizglītības programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši esošajām programmām.  

3. Profesionālās pilnveides programmu aktualizācija un paplašināšana atbilstoši esošajām 

programmām.  

4. Skolas prestiža paaugstināšana, pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana, 

kvalitatīvs un mobils mācību process atbilstoši nozaru tendencēm. 

5. Dienesta viesnīcas fiziskās un sociālās vides sakārtošana. 

6. Sporta zāles fiziskās vides pilnveidošana. 

7. Sadarbības partneru apzināšana, gan mācību procesa organizēšanā, gan prakses vietu 

nodrošināšanā. 

8. Jaunu kvalificētu pasniedzēju piesaiste. 

 

 

Direktors Ērika Šaršune                            ______________________ 
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