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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. m.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. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

programmas 

apguves 

noslēgumā 

vai 

2020./2021. 

m.g. 

noslēgumā 

 

   Nr. 

 

izsniegšanas 

datums 

  

Angļu valoda dažādu profesiju 

pārstāvjiem (A1-pamatzināšanu 

līmenis) 

20P225001  P-13711 22.03.2016. 37 15 

Angļu sarunvaloda 

pakalpojumu nozares 

darbiniekiem (augsts zināšanu 

līmenis)  

20P225001  P-13722 22.03.2016. 103 82 

Angļu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem (gandrīz 

augsts zināšanu līmenis) 

20P225001  P-13717 22.03.2016. 143 93 

Angļu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem 

(teicamas valodas zināšanas) 

20P225001  P-13719 22.03.2016. 28 28 

Angļu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem 

(pamazināšanu līmenis) 

20P225001  P-13715 

 

22.03.2016. 36 13 

Angļu sarunvaloda 

pakalpojumu nozares 

darbiniekiem (gandrīz vidējs 

zināšanu līmenis) 

20P225001  P-13720 22.03.2016. 77 29 

Angļu sarunvaloda 

pakalpojumu nozares 

darbiniekiem (vidēja līmeņa 

20P225001  P-13721 22.03.2016. 51 25 



zināšanas) 

Angļu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem (augsta 

līmeņa valodas zināšanas) 

20P225001  P-13718 22.03.2016. 55 35 

Angļu sarunvaloda 

pakalpojumu nozares 

darbiniekiem (augsts zināšanu 

līmenis) 

20P225001  P-13722 22.03.2016. 18 14 

Latviešu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem (A1 - 

pamatlīmenis) 

20P225001  P-13704 22.03.2016. 24 24 

Latviešu sarunvaloda 

pakalpojumu nozares 

darbiniekiem (A2 - 

pamatlīmenis) 

20P225001  P-13705 22.03.2016. 24 17 

Latviešu valoda pakalpojumu 

nozares profesionāļiem (B1 - 

vidējais līmenis) 

20P225001  P-13706 22.03.2016. 24 20 

Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo ziņotajiem izglītības iestādes maiņas iemesliem un cēloņiem mācību 

pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi, kas attiecināmi uz izglītojamajiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši 

mācības izglītības iestādē): 

- Izglītības iestādē 2021./2022.m.g. sakarā ar dzīvesvietas maiņu neviens izglītojamais nepārtrauca mācības. 

- Izglītības iestādē 2021./2022.m.g. nebija arī izglītojamo, kuri pārtrauca mācības, lai turpinātu mācības citā izglītības 

iestādē. 

- Covid-19 epidemioloģiskās drošības nosacījumu dēļ, veselības problēmu dēļ pārtrauca mācības – 98 izglītojamie; 

- Finanšu problēmu dēļ 36 izglītojamie. 

 

1.2.  Pedagogu ilgtermiņa vakances un atbalsta personāla nodrošinājums 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1. Ilgtermiņa vakances 

izglītības iestādē (>1 

nodarbinātības mēnesis) 

2021./2022. māc.g. (līdz 

31.05.2022.) 

nebija Pedagogu skaits ir pietiekams kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai, ja savlaicīgi un mērķtiecīgi 

tiek plānota jaunu pedagogu piesaiste. 

2. Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls 

2021./2022. māc.g. beigās 

8 Atbalsta personāls: akadēmiskā direktore -1 slodze; 

metodiste - 2 slodzes; skolas administrācija - 5 

slodzes. 



(līdz 31.05.2022.) 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – IH Rīga - Satva ir izglītības iestāde, kas tiecas ievērot augstus standartus mācību stundās, 

attīstot katra izglītojamā pašizpausmes iemaņas, sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus, kvalificētus darbiniekus, kas spēj 

kvalitatīvi pildīt darba pienākumus. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija izglītojamā pilnveides nodrošināšanas kontekstā – iespēja apgūt valodas arvien augstākā 

pratības līmenī, pielietojot kompetenču pieeju. Mērķis: konkurētspējīgs students ar mācību pieredzē balstītām, labām 

pašvadītās izglītošanās prasmēm un spēju pielietot svešvalodas zināšanas profesionālā līmenī.  

2.3. Izglītības iestādes cilvēkcentrētās vērtības – 

- atbildība – pienākuma apziņa, spēja uzņemties atbildību par sevi un savu darbu; 

- izcilība – motivēšana tiekties uz izaugsmi, sasniegt izcilu valodu zināšanu kvalitāti. 

2.4. Sekojošā informācija atspoguļo izglītības iestādes darbības prioritātes un plānotos, sasniedzamos rezultātus 2021./2022. 

mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti (kvantitatīvi un 

kvalitatīvi) 

Mērķu sasniegšanas progress (Sasniegts/ 

Daļēji sasniegts/ Nav sasniegts); 

komentāri 

1. Kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšana klātienē un/vai 

attālināti (tiešsaistē) atbilstoši 

profesionālās pilnveides 

programmas ietvaros 

izvirzītajiem mērķiem. 

 

Mācību process ticis sekmīgi organizēts 

klātienē un tiešsaistē. 

Nodrošināta skolotāju pedagoģiskās 

kompetences pilnveide, sekmējot 

progresīvas pedagoģiskās pieredzes 

uzkrāšanu. 

Tikuši aktualizēti pedagogu profesionālās 

sadarbības veidi. 90% pedagogu piedalās 

darbinieku informatīvajās un metodiskajās 

sapulcēs. 

Pedagogi nodarbību tematus pasniedz 

saistošā veidā, izmantojot daudzveidīgas  

komunikatīvās mācību metodes un tādējādi 

nostiprinot teoriju ar praktisku piemēru 

palīdzību.  

Centra vadība sniegusi nepieciešamo 

informāciju, kā arī nodrošinājusi atbalstu 

un resursus. 

Sasniegts. 

 

Izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti 

un izpildīti. 

 

Izglītojamie un pasniedzēji attīstījuši 

digitālās kompetences un apguvuši jaunu 

digitālo rīku lietošanas prasmes, tādējādi 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. 

Pedagogi izmanto vienotu digitālo mācību 

materiālu pieejas sistēmu – materiāli 

apkopoti Google diskā (videomateriāli, 

MS PowerPoint prezentācijas, darba 

lapas, pārbaudes darbu lapas u.c.). 

2. Izglītojamo individualizēta 

atbalsta un valodu zināšanu 

 Izglītojamie tikuši nodrošināti ar valodu 

zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas 

Sasniegts. 

 



pilnveides iespēju nodrošināšana 

radošā vidē, veicinot katra 

izglītojamā individuālā 

potenciāla paplašināšanu un 

sasniegumu gūšanu izvēlētajā 

programmā. 

valodas  iemaņu pilnveidei un attīstībai, 

pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, 

sociālajai integrācijai un izglītības 

turpināšanai. 

 

Noslēguma pārbaudes darbu rezultāti 

2021./2022. m.g. apliecina - pedagogu 

profesionalitāte un nodarbību 

pasniegšanas kvalitāte garantē izglītojamo 

izaugsmi valodas mācību jomā.  

 

Izglītojamie izrādījuši interesi par ikdienas 

darbā pielietojamu mācību saturu. 

 

Sasniedzamie rezultāti tikuši augstu 

novērtēti, jo izglītojamie ir bijuši motivēti 

izglītības programmas satura apguvei. 

3. E-klases ieviešana 

informācijas aprites 

pilnveidošanai darbinieku vidū 

un efektīvākai komunikācijai ar 

izglītojamo vecākiem. 

100% pedagogu informē vecākus par 

apmeklējumiem,  mācību procesa norisi un 

mājasdarbiem. E-klases ieviešanas 

rezultātā pasniedzēji kļuvuši vēl labāk 

informēti par izglītības iestādē notiekošo – 

saņemot iestādes administrācijas komandas 

nodrošināto informāciju. 

Sasniegts. 

 

Visi izglītojamie un skolotāji veiksmīgi 

izmantojuši sekojošas pamatplatformas: 

E-klase un Zoom. 

 

4. Pašvērtējuma procesa 

īstenošana. 

Pašvērtēšanas procesā piedalījušies 

60% izglītības iestādes 

darbinieku un izglītojamo. 

Daļēji sasniegts. 

 

Nepieciešams panākt lielāku 

izglītojamo ieinteresētību. 

5. Nodrošināt efektīvu 

vadības un administratīvo amatu 

sniegumu. 

Izglītības iestādē tiek īstenota mērķtiecīga 

mācību procesa norises uzraudzība un 

pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana. 

 

 

 

 

Administrācija bijusi ieinteresēta pedagogu 

profesionālās izaugsmes veicināšanā. 

 

Sasniegts. 

 

Akadēmiskā administrācija 2 reizes gadā 

veikusi nodarbību novērošanu gan 

klātienē, gan tiešsaistes režīmā (Zoom 

platformā). 

 

Turpināt rīkot ikgadējas,individuālas 

pārrunas ar pedagogiem, lai apspriestu 

mācību procesa organizāciju, pasniedzēja 

piederību un lomu izglītības iestādē, kā arī 

motivāciju īstenot profesionālo izaugsmi. 

 

 



2.5. Sekojošā informācija demonstrē izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. 

mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti  

(kvantitatīvi un kvalitatīvi) 

Mērķu sasniegšanas 

progress (Sasniegts/ 

Daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts); komentāri 

1. Plašāka tiešsaistes rīku 

klāsta pielietošana tiešsaistes 

nodarbībās. 

 

Turpināt piedalīties IKVD un IHWO rīkotajos kursos, 

semināros, sekot interneta resursu atjauninājumiem. 

Semināru organizēšana, lai palīdzētu pasniedzējiem 

pievērsties minēto ieceru īstenošanai. 

Digitālu kopiju izmantošana skolas tiešsaistes nodarbībās. 

Pasniedzēju informācijas ievade un kopīgošana Padlet 

lietotnē. 

 

 

2. Jaukta tipa – apmācības 

apvienojumā ar klātienes 

mācībām izglītības iestādē – 

ieviešana. 

Tiek attīstītas vispārējās digitālās kompetences, apgūti un 

izvēlēti dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas ļaus organizēt 

mācību procesu dažādām izglītojamo mērķgrupām. 

 

3. 9., 11. un 12. klašu skolēnu 

sagatavošana eksāmeniem. 

Pasniedzēju dalība dažādos profesionālās izglītības 

semināros, kā arī pieredzes apmaiņā. 

 

Materiālu izstrāde saskaņā ar jaunā mācību satura prasībām. 

 

4. Visu iesaistīto pušu 

iesaistīšanās iestādes 

pašvērtējuma veikšanā un 

attīstības plānošanā. 

Pilnveidot pedagogu pašvērtējuma veidošanas prasmes. 

Iestādes darba plānošanā un pašvērtēšanā iesaistīt lielāku 

daļu (vismaz 70%) no visām mērķgrupām – dibinātājs, 

vadība, pedagogi. Visi pasniedzēji ir atbildīgi par pārstāvētās 

mācību programma pilnveidi un īstenošanu. 

 

5. Pedagogu Profesionālās 

kompetences pilnveides 

veicināšana 

Izglītības iestāde nodrošina pedagogu profesionālās 

izaugsmes iespējas. 2022./2023. māc.g. izglītības iestādē 

paredzēts rīkot vismaz  3 kvalifikācijas paaugstināšanas 

seminārus mēnesī. Izstrādāt īsākās, specifiskām vajadzībām 

veltītās sesijās, kas tiek plānotas saskaņā ar vajadzību 

aktualizēšanos. 

 

6. Jaunu profesionālās 

pilnveides izglītības programmu 

izstrāde. 

Sadarbība ar darba devējiem izstrādāt jaunas vai aktualizēt 

profesionālās pilnveides izglītības programmas, izvērtējot 

esošo tirgus pieprasījumu.  

 



7. Turpināt pilnveidot 

izglītības iestādes sabiedrisko 

tēlu. 

Turpināt darbu pie skolas tēla publicitātes veicināšanas. 

Izglītības iestādei tiks izveidots Tik Tok konts, kā arī 

Telegram profils, tiks attīstīta dalība Facebook un Instagram 

platformās. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Tikušas ieviestas izmaiņas izvērtēšanas procesā - skola 

iesākusi ilgstošas un nepārtrauktas izvērtēšanas 

programmas ieviešanu. Personālam un izglītojamajiem ir 

vienota izpratne par sasniedzamajiem rezultātiem. 

Jaunā izvērtēšanas sistēma tiks pilnībā integrēta skolas darbā. 

Audzēkņi plašāk tiks aicināti iesniegt pašvērtējuma ziņojumus 

vai dalīties iespaidos par savu progresu mācību gada laikā, jo 

tas palīdz audzēkņiem sekot pašiem savai attīstībai. 

Tiek uzklausītas audzēkņu un klientu vajadzības un 

prasības, kā arī piedāvāti kvalitatīvi ieteikumi. Studentu 

izaugsme tiek regulāri izvērtēta (nepārtrauktās 

izvērtēšanas un/vai summētās izvērtēšanas ceļā). Audzēkņi 

saņem ziņojumus personīgajā kabinetā mūsu mājas lapā, 

kuros tiek precīzi apkopota ar audzēkņu progresu saistītā 

informācija. Audzēkņiem ir iespēja progresa testa 

rezultātus apspriest ar saviem pasniedzējiem. 

Tiks īstenots formāls, individuālajam audzēknim pielāgots 

vajadzību izvērtējums. 

 

COVID-19 krīzes situācijas laikā izglītības iestāde 

veiksmīgi turpinājusi darbību attālināti (Zoom platformā). 

Pilnveidot digitālos mācību materiālus. 

Pedagogu profesionālo zināšanu pilnveide. Turpināt attīstīt pedagogu profesionālo izaugsmi saskaņā ar 

jaunā mācību satura prasībām. 

 

3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļautība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē nav vērojama diskriminācija, ksenofobija 

vai cita veida neiecietība. Skolas vadība un darbinieki gādā, 

lai skolēnu mācību sasniegumu izaugsme nebūtu atkarīga no 

 



skolēna dzimuma, dzīvesvietas, ģimenes ienākumu līmeņa, 

etniskās piederības, dzimtās valodas, vecāku izglītības 

līmeņa, imigrācijas statusa u.tml. 

Izglītības iestādē ir izstrādāts rīcības plāns gadījumos, kad 

kāds tiek fiziski un/vai emocionāli pazemots vai aizskarts. 

Problēmsituāciju gadījumā izglītības iestāde nodrošina 

atbalsta pasākumus visiem iesaistītajiem. 

Jāaktualizē noteikto rīcības kārtību izglītojamo pārkāpumu 

konstatēšanas gadījumā, nodrošinot to ievērošanu mācību un 

audzināšanas darbā. 

Izglītības iestādes vadība uzklausa jebkura 

pedagoga vai izglītojamā ieteikumus, kas attiecināmi uz 

skolas darbības uzlabojumiem. 

 

 

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

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Tikusi nodrošināta skaidri saprotama un pareiza informācija 

attiecībā uz jebkuru  izvēlētās mācību programmas, 

eksaminācijas vai cita pakalpojuma aspektu. Pirms 

izglītojamo pievienošanās mācību programmai skolas 

pārstāvji uzklausa studentu vajadzības, kā arī palīdz 

izvēlēties piemērotāko mācību kursu. 

 

Nodarbības notiek angļu valodā, kā rezultātā nerodas 

nepieciešamība izglītojamos iedalīt dzimtās valodas grupās, 

tādēļ grupu sastāvā pārstāvētas vairākas tautības. 
 

Tiks turpmāk īstenots projekts “Palīdzēsim Ukrainai”. Gan 

Ukrainas bērniem, gan pieaugušajiem būs piedāvātas 

bezmaksas vietas mācību grupās. 

Programmu saturs atbilst dažādām vecuma grupām, valodas 

līmeņiem un interesēm. 

Veidot tādu izglītības programmu piedāvājumu, kas ļautu 

nodrošināt sabiedrības mainīgās vajadzības. 

 

3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir izstrādāta Labklājības un drošības politika. Visi 

Darbinieki tikuši izglītoti Labklājības un drošības politikas 

jautājumos – personāls pārzina nepieciešamās procedūras, kā 

arī zina, kur vērsties ārkārtas situācijā. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības 

noteikumi, ar tiem iepazinušies gan pedagogi, gan 

izglītojamie. 

Pārliecināties, lai visi jaunie darbinieki būtu izglītoti 

Labklājības un drošības politikas jautājumos. 

Administrācijas personāls ticis apmācīts jaunākā vecuma 

audzēkņu labklājības nodrošināšanas jautājumos.  

Nepieciešams izstrādāt stingrāku uzvedības politiku, lai 

regulētu mācības tiešsaistē. Pusaudžu vecuma grupas 



Pasniedzēji ir atbildīgi par audzēkņu drošību nodarbību laikā. 

Tikuši izstrādāti IH Personāla Apsolījumi, garantējot labu un 

drošu darba vidi, kā arī visus nepieciešamos resursus amata 

pienākumu veiksmīgai izpildei. 

audzēkņiem nepieciešams regulāri atgādināt – nodarbību laikā 

kamerām jābūt ieslēgtām. 

 

IH Personāla Apsolījumi tiek kopīgoti ikreiz, kad 

pasniedzējam tiek piešķirta jaunas mācību grupas 

pārraudzība (kopīgotā ''Google Drive'' lietotnē).  

Risinājums ir ļoti noderīgs, jo pasniedzējiem tiek regulāri 

atgādināts Apsolījumu saturs. 

 

Jauno pasniedzēju integrācijas process ir sīki uzraudzīts, 

piedāvājot nepieciešamo atbalstu un vadlīnijas darba 

uzsākšanai IH Rīga-Satva mācību centrā.  

Integrācijas procedūra ir detalizēti izstrādāta, tādēļ jaunajiem 

pasniedzējiem tiek nodrošināts visaptverošs atbalsts. 

Attīstīt integrācijas procesu arī turpmāk. 

Izglītības iestādē tiek ievērota uz sadarbību vērsta 

komunikācija, kas izpaužas gan darbinieku, gan izglītojamo 

un vecāku saskarsmē. 

To apliecina aptauju rezultāti – 96% pedagogu un 97% 

studentu iestādes mikroklimatu, fizisko un emocionālo vidi 

vērtē kā drošu. 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības 

vajadzības 

Skolā pieejama kvalitatīva IKT infrastruktūra, lai nodrošinātu visu pasniedzēju piekļuvi 

digitālajiem tiešsaistes materiāliem.   

Tiešsaistes nodarbības tiek vadītas Zoom platformā.  

Kontu iepirkumus apmaksā skola.  

Katram pasniedzējam ir izveidots personīgais profils (konts). 

Izvirzīt par prioritāti drošību 

ZOOMā. 

Skolā pieejams plašs dažādu materiāltehnisko resursu klāsts.  

Audzēkņiem un skolotājiem  ir pieejama  plaša brīvpieejas bibliotēka, kur iespējams 

aizņemties grāmatas.  

Paplašināt bibliotēkas grāmatu 

klāstu.  

Skolotāji izprot kārtību, kā iespējams pieteikt un pamatot darbam nepieciešamo 

tehnoloģiju un resursu lietojumu.  

Tikusi izstrādāta kārtība, kas ļauj skolotājiem rezervēt datora lietošanas laiku.  

Datoru un planšetdatoru skaits ir pietiekams, lai katrs skolotājs varētu izmantot digitālos 

tiešsaistes materiālus.  

Interneta pieslēgums skolā nodrošināts visās telpās. 

 

Sekot tehnoloģiju progresam 

un operatīvi to ieviest.  



E-klases ieviešana ļāvusi uzlabot informācijas apriti darbinieku vidū, kā arī iedibināt 

efektīvāku komunikāciju ar izglītojamajiem un vecākiem. Pasniedzēji izmanto mācību un 

pasniedzēju grāmatu elektroniskās (digitālās) kopijas.  

Autorizēšanās dati tiek kopīgoti Padlet lietotnē un Google Drive platformā, kur 

pasniedzēji tiem var ērti piekļūt. 

Turpmāk attīstīt materiālus 

Padlet lietotnē un Google 

Drive platformā 

Skolotājiem un skolas darbiniekiem tiek nodrošināts pietiekams tehniskais atbalsts darba 

veikšanai. Administrācijas darbinieku uzdevums ir palīdzēt pasniedzējiem, ja radušās 

pieslēgšanās grūtības vai cita veida tehniski sarežģījumi.  

Administrācijas darbinieki palīdz sagatavoties darbam un sakārtot vidi pēc darba 

veikšanas. Pasniedzēji vienmēr var sazināties ar mācību daļas vadītāju, kura palīdz piekļūt 

nepieciešamajiem resursiem un materiāliem, kā arī sniedz padomus to lietošanā.  

Nodrosināt administrācijas 

darbinieka pieejamību skolas 

darba laikā. 

Skolā iekārtotas īpašas atpūtas un individuālā darba telpas skolotājiem.  

Skolā pieejami atpūtas un "brīvā laika" stūrīši skolēniem, veicinot iesaisti jēgpilnās brīvā 

laika aktivitātēs un nodrošinot iespēju socializēties vai atpūsties, ja nepieciešams. 

Aktīvāk izmantot šīs telpas 

pasniedzēju un izglītojamo 

kopīgiem pasākumiem. 

 

4. Informācija par nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1.  2021./2022.m.g. tika īstenots projekts “Palīdzēsim Ukrainai”. Gan Ukrainas bērniem, gan pieaugušajiem bija 

piedāvātas bezmaksas vietas mācību grupās. Tika veikts arī naudas ziedojums Ukrainas atbalstam. 

 

The Interlink Project iespēja — iknedēļas kultūras apmaiņa pusaudžiem notika mūsu sociālās programmas ietvaros 

sadarbībā ar International House Palermo. 

 

4.2. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Reklāmdevēji, e-klase, apsaimniekošana u.t.t 

 

5.1. (Izglītības programmu īstenošanas nolūkos.) 

5.2. (Izglītības programmu īstenošanas nolūkos.) 

 

Valodu centra darbībā tiek realizētas daudzveidīgas sadarbības formas ar dažādām institūcijām: IH Rīga-Satva jau 20 

gadus ietilpst International House World Organisation starptautiskā tīkla sastāvā un atbilst visām IH prasībām. Sadarbība 

ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izglītības programmu izstrādē un licencēšanā, kā arī valodu centra izglītības 

programmu un valodu centra akreditācijas jautājumos; Sadarbība ar vecākiem un plašāko sabiedrību; pedagogu dalība 

kursos un kursu vadīšana. Valodu centra vadība sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību, kā arī dažādām kontroles institūcijām: 

Sanitāro inspekciju, Darba inspekciju, Ugunsdzēsības un ugunsdrošības inspekciju, kā arī ar citām Rīgas pašvaldības 

iestādēm. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes turpmāko trīs gadu periodā un to ieviešana 



 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas – rūpējoties par izglītojamā personību). 

 

Turpināt pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšanu izglītības iestādē. Nodrošināt atbalstu izglītojamo personības 

izaugsmei. Svarīgāko vērtību izvirzīšana: cieņa pret cilvēku, izcilība, atbildība par paveikto un sadarbība. Tikusi radīta 

pozitīva mācību vide, lai skolēni varētu attīstīt valodas prasmes, kā arī radošo garu.  

 

Mācību procesā nepieciešams ņemt vērā katra izglītojamā individuālās prasmes un spējas, līdzšinējo darba un dzīves pieredzi, 

kā arī dzimuma un nacionālo piederību. 

 

Turpināt nodrošināt sakārtotu un drošu mācību vidi. 

 

6.2. Īsi (2 – 3 teikumos) par mācību gada izvērtēšanas procesā gūtajiem, svarīgākajiem secinājumiem: 

 

Izcila saikne ar audzēkņiem un izcils audzēkņu iesaistes līmenis; 

Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi;  

Daudzveidīgu tiešsaistes rīku un vizuālo materiālu lietojums, adaptācija tiešsaistes izglītības vajadzībām; 

Daudzveidīgu pasniegšanas paņēmienu lietojums. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Citi izglītības iestādes norādāmie sasniegumi (izglītības iestādes prioritāšu un darbības specifikas kopsavilkums). 

Dalība IHWO starptautiskās organizācijas tīklā mudinājusi pārstāvēt IHWO augstos svešvalodu pasniegšanas standartus, kā 

to apliecina inspekcijas slēdziens 2022. gada maijā. 

 

Valodas līmeņa pārbaude ir lieliski strukturēta un detalizēta. Pasniedzēji/administratori, kas veic audzēkņu pārbaudi, seko 

skaidri izstrādātām vadlīnijām, un audzēkņi neatbilstoša līmeņa grupās nonāk ārkārtīgi reti. 

 

Daži pasniedzēji ieguvuši DELTA sertifikāciju, un vairumam skolas mācībspēka ir CELTA kvalifikācija. Visi pasniedzēji 

ieguvuši augstāko izglītību. Lielākā daļa novēroto nodarbību noritējušas augstas kvalitātes līmenī, un pasniedzēji pārliecinoši 

pielietojuši daudzveidīgas mācību metodes, lai veicinātu audzēkņu izglītības procesu. 

 

Ikviens administrācijas komandas darbinieks ir atbildīgs par specifisku audzēkņu grupu. Šāda sistēma ir ļoti efektīva, jo visi 

audzēkņu jautājumi un problēmas tiek risināti nekavējoties. 

 

Skola ieviesusi nepārtrauktā izvērtējuma sistēmu, kas, domājams, varētu būt ļoti noderīga, jo audzēkņi katru kursa 

termiņu/līmeni apgūst viena mācību gada laikā. 

 



Audzēkņi tiek aicināti aizpildīt pašvērtējuma veidlapas vai piedāvāt mācību gada laikā novērotā progresa pašanalīzi, jo 

audzēkņi spēj sekot paši savai izaugsmei. 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem (izņemot vispārējo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.  Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidošanas aktivitātes 

2021./2022. māc.g.: pedagogu skaits izglītības iestādē 15 

2021./2022. māc.g.: profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits 

izglītības iestādē 

 

2021./2022. māc.g.: profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits, 

kuri ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidošanas aktivitātēs 

15 

2021./2022. māc.g.: ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidē 

Dibinātāja līdzekļi 

 

8.2.  Profesionālo izglītību ieguvušo audzēkņu skaits 

2021./2022. māc.g.: profesionālās izglītības programmās kvalifikāciju 

ieguvušo absolventu skaits, salīdzinot ar izglītojamajiem, kas uzsākuši 

mācības profesionālās izglītības programmās 

Uzsākuši mācības – 620 izglītojamie; 

Pabeiguši – 395 izglītojamie; 

2021./2022. māc.g.: profesionālās tālākizglītības programmās 

kvalifikāciju ieguvušo absolventu skaits, salīdzinot ar izglītojamajiem, 

kas uzsākuši mācības profesionālās tālākizglītības programmās 

 

 

8.3.  Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas profesionālās izglītības 

pieejamības veicināšanai (dažāda veida atbalsta pieejamība, piemēram, 

dienesta viesnīcas, individuālās konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

fiziskās piekļuves jautājumi u.tml.) 

Studentiem, kuri nav piedalījušies nodarbībās 

slimības rezultātā, tiek nodrošinātas bezmaksas 

individuālās konsultācijas, ko vada nodarbību 

pasniedzējs.  

 

Ārvalstu pasniedzēji tiek izmitināti skolas 

rezidenču fonda telpās. 

 
Visās skolas telpās tiek nodrošināti  datori un 

interneta pieslēgums 

 
 

 


