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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
SIA „Baltijas drošības skola” ir pirmā iestāde, kura 1993.gadā izstrādāja izglītības
programmas apsardzes darbinieku sagatavošanai, tās ieviesa un veic apmācību līdz šim brīdim.
2001.gada 22. martā SIA „Baltijas drošības skola” Latvijas Republikas izglītības un
Zinātnes ministrijā tika reģistrēta ka privāta izglītības iestāde.
Izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” pirmo reizi ir akreditēta 2003.gada 9.maijā,
atkārtoti - 2008.gada 9.maijā un 2014.gadā 23. maijā.
Iestādes

galvenos darbības pamatvirzienus reglamentē esošā likumdošana, izglītības

iestādes Nolikums, metodiskās komisijas Nolikums, pedagoģiskās padomes Nolikums.
Laika gaitā Baltijas drošības skola ir izstrādājusi un licencējusi deviņas dažādas ar
drošības jautājumiem saistītas izglītības programmas.
Profesionālās pilnveides izglītības programma „Personu un īpašumu aizsardzība.
Apsardzes darbs” ir akreditēta uz sešiem gadiem 2014.gadā 23.maijā un saistībā ar Covid-19
infekcijas izplatību tiek pielīdzināta akreditētai līdz 2020. gada 31. decembrim.
Šobrīd izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” īsteno divas akreditētas profesionālās
pilnveides programmas.
IP nosaukums
Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu
izglītības programma
Policijas darbs (pārrunu vedējs krīzes
situācijās)

Kods

Piešķiramā
kvalifikācija

20P 861 00 1

nav

30P 861 04 1

nav

Īstenotās izglītības programmas nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem, kā arī pēc
nepieciešamības notiek ārštata pedagogu piesaistīšana.
Izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” finansiālais nodrošinājums.
Izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” ir privātā izglītības iestāde.
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Izglītojamo skaits izvērtēšanas periodā
Personu un
īpašumu
aizsardzība.
Apsardzes darbs

Policijas darbs
(pārrunu vedējs
krīzes situācijās)

KOPĀ

Grupu
skaits

Izglītojamo
skaits

Grupu
skaits

Izglītojamo
skaits

Grupu
skaits

Izglītojamo
skaits

2014.

6

46

1

7

7

53

53

2015.

5

37

-

-

5

37

37

2016.

10

72

1

7

11

79

79

2017.

11

130

1

8

12

138

138

2018.

7

67

1

7

8

74

74

2019.

4

12

1

8

5

20

20

2020.

2

5

1

8

3

13

13

Izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” infrastruktūra
Izglītības iestādē „Baltijas drošības skola” ir sabalansēta infrastruktūra un materiāli
tehniskā bāze profesionālās izglītības apguvei.
Izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” visas programmas ir nodrošinātas ar
nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, kuru var un ir pat nepieciešams uzlabot nepārtraukti.
Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā galvenokārt izmantota izglītības iestādes „Baltijas
drošības skola” iekšējā nepublicētā informācija no 20014./2015.m.g. līdz 2019./2020.m.g.:
1. Rezultātu analīze:


mācību procesa organizatoriskā darba analīze;



izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites datu bāze un analīzes materiāli.

2. Dokumentu un materiālu analīze:


izglītības programmas (IP), mācību priekšmetu programmas;



grupu mācību žurnāli;



iekšējās kontroles materiāli;



sanāksmju un sēžu protokoli;



statistikas dati.

3. Intervijas, aptaujas, sarunas:


izglītojamo grupu (pārrunu vedēju) prakses atskaites (materiāli);



personāla aptauju materiāli.
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2. Iestādes darbības pamatmērķi
Izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” pamatmērķis ir sabiedrības izglītošana
jautājumos, kas saistīti ar personu un īpašuma aizsardzību, drošību, apsardzes darbinieku
apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī dažādu uzņēmumu un iestāžu, tiesībsargājošo
dienestu, policijas, banku un apsardzes firmu darbinieku rīcības spēju un prasmju pilnveidošana
ārkārtas situāciju gadijumos .
Zināšanas un prasmes ir ieguvuši un savu kvalifikāciju paaugstinājuši pašvaldību
policijas un valsts policijas darbinieki, apsardzes darbinieki,

inkasenti, viesnīcu vadošais

personāls, iekšējas drošības dienesta vadītāji, miesassargi, sekretāri, referenti, kā arī iestāžu un
banku darbinieki, kuru pienākumi uzticētajos objektos ir saistīti ar drošības, civilās aizsardzības
un ugunsdzēsības jautājumiem .

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Privātā izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” ir uz 6 gadiem akreditēta izglītības iestāde,
akreditācijas lapa Nr. AI 7456 izsniegta 2014.gada 23.maijā.
Privātajā izglītības iestādē „Baltijas drošības skola” tiek realizētas šādas profesionālās pilnveides
izglītības programmas:

IP nosaukums

Kods

Apsardzes darba
20P 861 00
pamatlīmeņa zināšanu
1
izglītības programma
Policijas darbs
30P 861 04
(pārrunu vedējs krīzes
1
situācijās)

Piešķiramā kvalifikācija

Licence

Akreditācija

nav

P-17580

AI 7456

nav

P-13960

AI 9695

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.852, 53.punkta 53.1. apakšpunktā noteikto,
akreditācija izglītības programmai „Apsardzes darbs” 20P 861 00” notika 2014. gada 23.maijā.
Tā tika akreditēta uz 6 gadiem.
Pēdējā akreditācija notika 2016. gada 27.maijā izglītības programmai „Policijas darbs
(pārrunu vedējs krīzes situācijās) 30P 861 04 1”. programma tika akreditēta uz 6 gadiem.
Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumi ir ņemti vērā .
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
Izglītības iestāde „Baltijas drošības skola”

īsteno divas licencētas profesionālās

pilnveides izglītības programmas.
Profesionālajos mācību priekšmetos mācību saturs atbilst profesiju standartiem.
„Baltijas drošības skola”
Izglītības programmas
IP kods

Akreditācija

Licence

20P 861 00
1

Nr. AI 7456
izsniegta 23.05.2014.

P – 17580
izsniegta 28.09.2018.

30P 861 04
1

Nr. AI 9695
Izsniegta 27.05.2016.

P-13960
Izsniegta 18.04.2016.

IP nosaukums
1.
2.

Apsardzes darba
pamatlīmeņa zināšanu
izglītības programma
Policijas darbs (pārrunu
vedējs krīzes situācijās)

Jomā - 4.1. Mācību saturs
Izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar Izglītības likumu un „Baltijas drošības
skola” nolikumu. Mācību procesu programmas realizēšanā reglamentē mācību plāns, mācību
procesa grafiks un mācību priekšmetu programmas. Mācību plāns nosaka apgūstamos
priekšmetus, to formas, apjomu un secību. Mācību priekšmetu programmas norāda stundu un
prakšu tematiku. Katrs pedagogs atbilstoši izglītības programmas mācību plānam izstrādā
mācību priekšmeta programmu.
Analizējot pēdējos sešus gadus jāatzīmē, ka izglītības programmu realizācijā un
metodiskajā nodrošinājumā ir veikts liels darbs. Katrā mācību priekšmetā ir pārstrādāta vai
pilnveidota programma atbilstoši normatīvajām prasībām, ir norādīti mērķi, uzdevumi un
vērtēšanas kritēriji. Pilnveidojot vai pārstrādājot izglītības programmas mācību plānu, tika ņemts
vērā profesionālās pilnveides izglītības programmu satura sadalījums, kas ir noteikts Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra iekšējos kārtības noteikumos
Nr.22 ”Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība”.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas satura sadalījums:
Kritērijs
Programmas apjoms stundās
Kontaktstundas

Nosacījums
84 stundas
teorija - 55 %
prakse - 45 %
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Izglītības programmu teorētisko, praktisko mācību saturs atbilst visiem normatīvajiem
dokumentiem - Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts
profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”, Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 11.oktobra iekšējie noteikumi Nr.22 ”Profesionālās
izglītības programmu izstrādes kārtība”.
Izglītojamo zināšanu un prasmju pārbaužu veids, saturs un norises kārtība atbilst
izglītības programmas apguves mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās izglītības
līmenim.
Nodarbību saraksti ir apstiprināti un atbilst programmām. Izglītojamo slodze atbilst
normatīvo aktu prasībām. Programmas tiek īstenotas darbinieku un izglītojamo drošībai un
veselībai atbilstošos apstākļos. Pedagogi un izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem – literatūru, metodiskajiem un izdales materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem
un aprīkojumiem. Iestāde personalizēti izglītojamiem sniedz nepieciešamos atbalsta pasākumus.
Pedagogiem vadības atbalsts vienmēr ir pieejams.
Administrācijas mērķis ir veicināt izglītības programmu izmaiņas līdz ar pārmaiņām
ekonomikā, ieviest izglītības programmu saturā jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas, līdz ar to
nepieciešami regulāri paaugstinot pedagogu zināšanas.
Pēdējo trīs mācību gadu laikā tika izvērtēts mācību programmu saturs un tā atbilstība
normatīvajiem dokumentiem un darba devēju prasībām un ieteikumiem.

Jomā - 4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
„Baltijas drošības skola” pedagoģiskais kolektīvs ir kvalificēts un ar lielu darba stāžu.
Mācību procesā tiek izmantoti pedagogu izstrādātie materiāli un līdzekļi. Pedagogi plāno
mācīšanas un mācīšanās darbu, nosakot sasniedzamus mērķus un uzdevumus. Pedagogu vadītās
nodarbības ir strukturētas un izvēlētās metodes atbilstošas auditorijai. Sasniedzamie rezultāti ir
skaidri formulēti. Pārsvarā mācību process notiek dialoga veidā, kurā iesaistīti visi izglītojamie.
Ieraksti mācību nodarbību uzskaites žurnālos ir korekti un atbilstoši mācību priekšmetu
programmām. Mācību programmu plānu pedagogi īsteno 100%.
Pedagogi pastāvīgi apmainās ar pieredzi un jaunākās mācību metodes apgūst ne tikai
kursos un semināros, bet arī pašizglītības ceļā. Izglītības programmu realizēšanā piedalās
pedagogi, kuriem atbilstoši izglītības iestādes un izglītības programmas specifikai ir ļoti augsta
iepriekšējā profesionālā praktiskā darba pieredze.
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Mācību sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām,
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, tiek
instruēti darba drošībā.
Mācību process tiek organizēts ar mērķi veidot izglītojamajiem motivāciju mācīties,
aktīvi un radoši piedalīties nodarbībās. Pedagogi izglītojamos rosina veikt sava mācību darba
vai konkrētā uzdevuma argumentētu pašvērtējumu. Izglītojamie ir motivēti un ieinteresēti
mācībās. Izglītojamie pilnībā izmanto iestādes piedāvātos mācību resursus un programmas plānu
izpilda 100%.
Izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmes vērtēšana tiek organizēta atbilstoši
izglītības programmas mācību plānam.
Vērtējumi tiek atspoguļoti mācību dokumentos, ievērojot noteikto kārtību.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Ir izveidota vērtēšanas sistēma, tā atbilst izglītības programmas specifikai un mācību
plānam. Pedagogi vērtējumus atspoguļo izglītības iestādes dokumentos saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām. Mācību procesā jebkurā laikā tiek nodrošināta atgriezeniskā saite. Dažādos
veidos tiek veicināta izglītojamo sadarbība savā starpā un ar pedagogu. Tiek pielietotas dažādas
mācību metodes, kas ir balstītas uz sadarbības veicināšanu, un informācijas sniegšanu.
Noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta, korekti pielietota un atbilstoši piemērota.
Vērtēšana ir sistemātiska, vienkārša un saprotama. Izglītojamo zināšanas un prasmes mācību
priekšmetos tiek vērtētas visa mācību procesa laikā. Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar
vērtējumiem. Pedagogi tos pamato un izskaidro. Izglītojamiem ir nodrošināta arī iespēja mācību
sasniegumus uzlabot. Mācību sasniegumus pedagogi un vadība analizē. Secinājumi un uz to
pamata izvirzītie uzdevumi tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei.
Izglītojamais, kurš pilnībā ir apguvis izglītības programmu un nokārtojis noslēguma
pārbaudījumu, saņem profesionālas pilnveides izglītības apliecību. Izglītojamie mācību sākumā
ir instruēti par nosacījumiem apliecības saņemšanai.

Jomā - 4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Mācību darbs vērsts uz to, lai izglītojamie labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu
standartu prasības. Izglītības programmas izstrādātas atbilstoši MK noteikumiem “Par valsts
profesionālās izglītības standartu”, ievērojot programmu obligāto saturu sadalījumu.
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Izglītības iestādē ir pieejama statistiskā informācija par izglītojamo sasniegumiem.
Sasniegumu uzskaitei ir noteikta sistēma. Uzskaite tiek pārraudzīta.
Analizējot iepriekšējo mācību gadu rezultātus, var secināt, ka izglītojamo zināšanu
līmenis pārsvarā ir optimāls un augsts. Viens no mērķiem ir mācību procesa uzlabošana, šai jomā
tiek veiktas izglītojamo aptaujas, tās tiek analizētas, lai, ievērojot izglītojamo zināšanu un
sagatavotības līmeni, noteiktu atbilstošas mācību metodes un paņēmienus.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Izglītības iestādei nav valsts pārbaudes darbu.

Jomā - 4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības tiek apzinātas, un
pedagogi sniedz nepieciešamo palīdzību izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un sociālo
vajadzību nodrošināšanai.
Personāls un izglītojamie zina, kā rīkoties vardarbības gadījumos.
Izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā var sadarboties ar pašvaldības sociālo
dienestu un citām atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādes vadība rūpējas par izglītojamo un pedagogu drošību iestādes telpās.
Ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, kā arī citi iekšējie normatīvie dokumenti, kas atbilst
„Darba aizsardzības likumam”, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos” un citiem
tiesību aktiem.
Regulāri notiek darba drošības instruktāžas, par ko liecina pedagogu un izglītojamo
paraksti mācību un speciālajos žurnālos. Ir izstrādātas darba drošības un citas nepieciešamās
instrukcijas, kuras atrodas mācību kabinetos. Mācību kabinetos par darba un ugunsdrošību atbild
pedagogi.
Ir izstrādāti un redzamā vietā izvietoti evakuācijas plāni.
Darbinieki regulāri veic ikgadējas medicīniskās apskates.
Ir izstrādāta noteikta kārtība izglītojamo drošības un sociālas palīdzības sniegšanā.
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Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības ir izstrādātas, tos ievēro un kontrolē
atbilstošās personas.
Izstrādātās prasības atbilst visaugstākajiem kritērijiem.

4.4.3. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Izglītības iestāde neīsteno izglītības programmas profesijās, kas saskaņā ar profesiju klasifikatoru
būtu veicamas pieejama izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Jomā - 4.5. Iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Viss izglītības iestādes personāls mērķtiecīgi strādā pie „Baltijas drošības skola” tēla
veidošanas un iesaista šajā darbībā izglītojamos. Iestādē redzamā vietā ir izvietoti valsts karogs,
valsts ģērbonis un valsts himna.
Izglītības iestādes kolektīvam ir izveidojušās tradīcijas kopīgu pasākumu organizēšanā.
Tradicionāli organizējamie pasākumi:


Valsts proklamēšanas gadadiena.



Pārrunu vedēju profesionālās pilnveides semināri.



Izlaidumi.

„Baltijas drošības skola” ir sava preču zīme un tradīcijas, kuras tā cenšas turēt godā un
cieņā.
Izglītības iestādē valda labvēlība un savstarpējā cieņa. Iestādes dzīves pamatjautājumi
tiek risināti koleģiāli. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi. Problēmsituācijas risina
savlaicīgi un taisnīgi, iesaistot apspriedē visas puses.
Iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tie ir
kvalitatīvi un izstrādāti demokrātiski. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti
un pamatā tos ievēro. Vadība ir vienmēr ir atvērta dialogam un saskarsmei ar izglītojamiem,
pedagogiem un personālu.
Darbinieki apzinās savu lomu skolas darba pilnveidošanā, izturas vienlīdzīgi pret visiem
izglītojamiem. Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski.
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Stiprās puses

Skolai ir tradīcijas, sava preču zīme un laba slava
sabiedrībā.
Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no tautības,
ticības, dzimuma.
Skolas vadība un pedagogi darbojas kā komanda.

Tālākās attīstības vajadzības

Turpināt darbu pie skolas labā tēla
veidošanas.

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” izglītības programmas īsteno sakoptā vidē.
Visas mācību telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Apgaismojums un
temperatūra telpās atbilst prasībām. Visas telpas ir vēdināmas. Telpu sakopšanu nodrošina
tehniskie darbinieki. Telpu estētiskais noformējums un materiāli tehniskais stāvoklis ir labs, tas
visu laiku tiek uzlabots. Telpas ir drošas, tajās ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Mācību
telpās un gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, ir novietoti ugunsdzēšamie
aparāti, zīmes.
Iestādē „Baltijas drošības skola” ir pieejama informācija par telpu atbilstību izglītības iestādes
prasībām (akti, izziņas, atzinumi), par kontroles institūciju veikto sanitāri higiēnisko apstākļu
(apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt.) pārbaudēm un to atbilstību likumdošanā noteiktajai
kārtībai.
Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Pilnveidot un uzlabot izglītojamo
Mācību kabinetu iekārtojums ir atbilstošs mūsdienīgām mācību un atpūtas vidi.
prasībām.
Turpināt darbu pie pedagogu darba
vides uzlabošanas.

Joma - 4.6. Iestādes resursi
Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, tās darbības
nodrošināšanai un attīstībai.
Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” direktors ir atbildīgs par skolas
dibinātāja nodoto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu un par to atskaitās normatīvajos
dokumentos noteiktajā kārtība.
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4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Izglītības iestādē

ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai, tās

atbilst izglītojamo skaitam un vecumam. Iestāde izglītības programmu realizācijai ir nodrošināta
ar visiem nepieciešamajiem materiāli tehniskiem līdzekļiem:


lekciju auditorija:
o portatīvie un stacionārie datori,
o projektors,
o audio sistēma;



praktisko darbu nodrošinājums:
o mācību ieroči,
o speclīdzekļi.
Materiāltehniskajiem līdzekļiem regulāri tiek veikta apkope, tie vienmēr ir darba kārtībā.
Izglītojamie ir ieinteresēti mācībās, tāpēc viņu atbildība par savu darba vietu, mācību

materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem vienmēr ir labā un augstā līmenī. Izglītojamie pilnībā
izmanto iestādes piedāvātos mācību resursus.
Mācību resursi pastāvīgi tiek pārskatīti un papildināti.
Telpu izmantojums ir racionāls un mācību resursi tiek izmantoti efektīvi. Izglītojamie tiek
nodrošināti ar nepieciešamo literatūru un elektroniskās informācijas resursiem. Tam ir atbilstošs
tehniskais aprīkojums, mēbeles un apgaismojums.
Iestādē ir visas nepieciešamās telpas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
Skolas rīcībā esošie līdzekļi tiek izmantoti optimāli un lietderīgi.

4.6.2. Personālresursi
Privātajā izglītības iestādē „Baltijas drošības skola” ir viss izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamais personāls
Viss

personāls saskaņoti un kolegiāli piedalās izglītības iestādes funkcionalitātes un

izglītības un sadzīves procesa nodrošināšanā. Visi pedagogi ir ar augstāko un pedagoģisko
izglītību, dažiem pedagogiem ir maģistra grāds.
Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā
pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Personāls pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi un
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mērķtiecīgi. Pedagogiem ir pieejama informācija par iespējām pilnveidot profesionālo
kompetenču līmeni.
Savas zināšanas pedagogi pilnveido, arī realizējot pieredzes apmaiņas braucienus uz
sadarbības izglītības iestādēm Latvijā un ārpus Latvijas.
Pedagogi sistemātiski paaugstina savu kvalifikāciju:


sadarbībā ar darba devējiem īstermiņa kursos un semināros;



patstāvīgi apgūstot jaunāko literatūru un tehnoloģijas specialitātē.

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un Satversmei, ievēro vispārcilvēciskās un demokrātiskās
vērtības. Vadība uzklausa un ar darbu saistītos pasākumos atbalsta personālu.
Iestādē strādā kvalificēts pedagoģiskais un tehniskais personāls.
Iestāde savus cilvēkresursus izmanto pozitīvas pieredzes apmaiņai un tālākizglītībai, valsts
iestāžu un privāto uzņēmumu profesionālajai pilnveidei.
Pedagogi aktīvi piedalās dažādās tālākizglītības programmās.

Joma - 4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas vadība sistemātiski plāno darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības
virzienos un līmeņos. Kontroles un izvērtēšanas procesu organizē, vienojoties ar atbildīgajām
personām par laiku un vērtēšanas kritērijiem.
Personāla darbs tiek regulāri kontrolēts un pārraudzīts, tam tiek izvirzītas pamatotas
prasības.
4.7.1. Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes darba organizācija notiek saskaņā ar „Baltijas drošības skola” mērķiem un
uzdevumiem. Izglītības iestāde izstrādājusi attīstības plānu trim gadiem. Nepieciešamības
gadījumā plānotajā attīstībā tiek veiktas korekcijas.
Katru gadu iestāde izstrādā darba plānu konkrētajam mācību gadam. Tajā tiek ņemti vērā
iepriekšējā gada plāna izpildes analīzes rezultāti.
Katru gadu tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi.
Katru gadu tiek aktualizēts

izglītības iestādes pašvērtējums. Pašvērtēšanā iesaistās

personāls un izglītojamie. .
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, ir plānots:
1. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana:


iesaistīšanās visās aktivitātēs, kas sekmē mācību procesu tehniskā nodrošinājuma
pilnveidi;



materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana mācību telpās;
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darba turpināšana pie mācību telpu estētiskā noformējuma.

2. Sadarbībā ar izglītojamajiem:


aptauju organizēšana ar mērķi pilnveidot izglītības programmu un mācību priekšmetu
saturu.
Izglītības iestādē notiek regulāra darbības analīze, plānošana un pašvērtēšana. Tiek
izstrādāti stratēģiskie un gada plāni.

4.7.2. Vadības darbs un personāla pārvaldība
Izglītības iestādē ir visa nepieciešamā dokumentācija. Darbu reglamentējošie dokumenti
ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, ievērojot izvirzītās prasības. Normatīvajos aktos obligātā un
noteiktā dokumentācija sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas prasībām un
atbilstoši lietu nomenklatūrai. Iekšējie normatīvie akti. Ar pamatdokumentiem ir iepazīstināti gan
pedagogi, gan izglītojamie.
Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” direktors ir kompetents vadītājs,
ieinteresēts skolas darbā, tās prestiža nodrošināšanā, aktīvi reaģē uz aktualitātēm, saredz
pārmaiņu nepieciešamību, vada to ieviešanu, iesaistot kolektīvu kā pozitīvas stratēģijas izstrādē,
tā realizācijas nodrošināšanā.
Būtisku un svarīgu jautājumu izlemšanā direktors konsultējas ar skolas vadību, saglabājot
patstāvīgu atbildību par galīgo lēmuma pieņemšanu.
Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola”

vadība nodrošina sistemātisku,

daudzpusīgu sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, aktīvi sadarbojas ar citām izglītības
iestādēm. Vadība dara visu nepieciešamo, rūpējoties par skolas pozitīvo tēlu sabiedrībā.
Iestādei ir izstrādāta vadības struktūra (skat. Pielikumu Nr.1).
Obligātā dokumentācija ir atbilstoši sakārtota , ievērojot MK noteikumus par obligāto
dokumentāciju profesionālās izglītības iestādēs un MK noteikumus par dokumentu izstrādāšanu
un noformēšanu.
Ir izstrādāta lietu nomenklatūra. Noformējot dokumentus, tiek ievēroti lietvedības
noteikumi, ievērots korekts un vienots stils.
Izglītojamo reģistrācija un uzskaite tiek veikta regulāri. Izglītojamo personas lietas
sakārtotas atbilstoši lietvedības instrukcijai. Ir izstrādāta izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība. Izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu un citiem
arējiem normatīvajiem aktiem par izglītojamo uzņemšanas kārtību izglītības iestādēs.
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Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti. Amata aprakstos ir norādīti pienākumi,
tiesības un darbinieku atbildības jomas. Atbilstoši plānam notiek pedagoģiskās padomes un
metodisko komisijas sēdes, kurās izskata izglītojamo izglītošanas procesa plānotos, kārtējos un
aktuālos jautājumus.
Skolas vadības darbs pārsvarā notiek operatīvā ikdienas darbā. Pedagoģiskā kolektīva
informēšana par darba aktualitātēm notiek reizi mēnesī. Vadība regulāri analizē un izvērtē
kopējos un atsevišķos skolas sasniegumus.
Skolas vadība ir pieejama darba laikā katru darba dienu.
„Baltijas drošības skola” ir izstrādāta pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā
dokumentācija. Pedagogi strādā atbilstoši iekšējo normatīvo dokumentu prasībām. Pedagogi
sekmīgi pilda visus pienākumus, saskaņā ar profesionālās izglītības skolotāja amata aprakstiem.
Skolas pedagogi un vadība strādā kā vienota komanda.

4.7.3. Sadarbība ar citām institūcijām
Privātā izglītības iestāde „Baltijas drošības skola”

sadarbojas ar visām saistošajām

organizācijām un iestādēm, LR Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru
(VISC), Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA), Valsts

izglītības attīstības aģentūru (VIAA), u.c.
Izglītības iestādei ir sadarbība ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm dažādu projektu ietvaros.
Piemēram, apmācībās policijas psihologiem, ko organizē Eiropas Padomes Vispārējā
Cilvēktiesību un tiesiskuma direkcija.
Pedagogi aktīvi līdzdarbojas asociāciju sapulcēs un citās aktivitātēs.
Privātai izglītības iestādei „Baltijas drošības skola” ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas
Policijas koledžu, Pārrunu vedēju asociāciju, Valsts Policiju (Apsardzes darbības normatīvo aktu
izstrādē un pilnveidošanā).

Izglītības iestādei ir sadarbība ar darba devējiem dažādos uzņēmumos (skat. Pielikumu
Nr.2). Darba devēji piedalās prakšu nodrošināšanā un noslēguma pārbaudēs, dod savu vērtējumu par
noslēguma darba norisi un eksaminējamo sagatavotību.

Sadarbību ar darba devējiem nosaka izglītības programmu mērķi un uzdevumi. Sadarbība
tiek realizēta vairākos veidos:
1. ar mērķi novērtēt programmas kvalitāti darba devēji tiek uzaicināti piedalīties aptaujās ;
2. darba devēji darbojas kā prakses vadītāji prakses laikā.
Divpusējā sadarbība

Valsts

Izglītības iestāde

Aktivitāte

Dalībnieku
skaits
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Kazahstāna

Nacionālas gvardes mācību
cents, URS

Personāla apmaiņa

2

Iestādei ir veiksmīga sadarbība ar darba devējiem izglītības programmu pilnveidošanā.
Aktīva sadarbība ar profesionālajām asociācijām dažādos līmeņos un dažādās valstīs.

Citi sasniegumi

5.

(Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola”

svarīgais, specifiskais)

Privātās izglītības iestāde „Baltijas drošības skola” 1993. gadā izveidoja apsardzes
darbinieku sagatavošanas profesionālās pilnveides izglītības programmu un ir viena no izglītības
iestādēm, kura jau divdesmit gadus īsteno šo programmu.
2012. gadā „Baltijas drošības skola” izveidoja profesionālās pilnveides izglītības
programmu „Policijas darbs (pārrunu vedējs krīzes situācijās)” un šobrīd ir vienīgā no izglītības
iestādēm Baltijas valstīs, kur tiek sagatavoti šāda profila Policijas darbinieki.
„Baltijas drošības skola” regulāri organizē specializētus seminārus dažāda profila
uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuros tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kā rīkoties
paaugstināta riska ārštata un nestandarta situācijās.

Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā
secinājumiem)

6.

iegūtajiem

Privātajā izglītības iestādē „Baltijas drošības skola” tiks turpināts darbs pie profesionālās
pilnveides programmas īstenošanas, liekot akcentu uz mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes
veidošanu. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības kvalitāti saskaņā ar mūsdienīgām darba
tirgus prasībām, izglītības iestādes attīstības stratēģijā iekļauti šādi uzdevumi:


pedagogu profesionālo kompetenču nepārtraukta paaugstināšana, izmantojot formālās,

neformālās un citus mācīšanās veidus, lai spētu nodrošināt pedagogu gatavību jaunu
programmu, mācību materiālu un līdzekļu izstrādei, kā arī līdzdalību kopējā izglītības
inovācijas procesā;


izglītības programmu tālākā attīstība, tās pilnveidojot un modernizējot atbilstoši nozares

prasībām.
Virzieni, kuros būtu jāplāno tālākā attīstība:


izstrādāt vienotas prasības obligātās dokumentācijas noformēšanā;
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turpināt darbu pie mācību metožu daudzveidības – izzināt un aprobēt efektīvākās

mācīšanās stratēģijas;


veicināt izglītojamo un pedagogu sadarbību izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai;


turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem un veidot jaunas sadarbības

formas.
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Pielikums Nr.1

Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” vadības struktūra.

SIA „Baltijas drošības skola”

Valdes priekšsēdētājs
Valdes locekļi
Tehniskais direktors
Psihiatrs-narkologs

Privātā izglītības iestāde „Baltijas drošības skola”

Direktors
Pedagogi

Pedagoģiskā padome

Metodiskā komisija

Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola”

Direktors________________________ Juris Grabovskis
z.v.
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Pielikums Nr.2

Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” sadarbība ar darba
devējiem.

LATVIJAS BANKA
AS ”Citadele banka”
Latvijas Dzelzcela Apsardze
Rīgas pilsētas pašvaldības policija
Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
Stopiņu novada pašvaldības policija
Saulkrastu novada pašvaldības policija
Saulkrastu novada pašvaldības policija
Latvenergo

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
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Pielikums Nr.3

Privātās izglītības iestādes „Baltijas drošības skola” partneri

20

Pielikums Nr.4

ATSAUKSME par organizētajiem kursiem
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Pielikums Nr.5

ATSAUKSME par organizētajiem kursiem
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Pielikums Nr.6

ATSAUKSME par organizētajiem kursiem
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Pielikums Nr.7

ATSAUKSME par organizētajiem kursiem
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Pielikums Nr.8

ATSAUKSME par organizētajiem kursiem
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