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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Agile projektu vadība 30P345203 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P_4456 12.04.2021. 47 39 

Bērnu uzraudzības pakalpojumi 20P761011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs. 

P-11817 27.05.2015.  140 140 

Darba aizsardzības pamatlīmeņa 

zināšanu izglītības programma 

20P862001 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-7755 20.06.2013.  181 181 

Digitālais mārketings 30P342011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2414 06.05.2020.  75 68 

Digitālas prasmes 

personālvadībā  

30P346013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4550 16.04.2021 57 51 

Digitālā biroja darba vadība

   

  

30P346013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4616 21.04.2021 82 54 

Dārza ainavu plānošana 

   

   

30P581021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5269 02.11.2021 677 278 

Darījumi ar nekustamo īpašumu

   

    

30P341033

  

MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

Pk_5300 09.11.2021 56 48 

Dokumentu un arhīva pārvaldība 30P346011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2505 01.06.2020. 48 43 

Digitālās grāmatvedības 

datorprogrammas pamati 

    

30P344023

  

MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4451 12.04.2021 48 44 

Efektīvs darbs ar Microsoft 

Excel, datu analīze un 

vizualizācija (bez 

priekšzināšanām)   

30P483011

  

MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4366 29.03.2021 13 10 

Efektīvs darbs ar Microsoft 

Excel, datu analīze un 

vizualizācija (ar 

priekšzināšanām)   

30P483011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4384 31.03.2021 8 6 



Ēku automatizācija, KNX 

sistēmas 

30P522021 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P-16365 29.12.2017.  20 17 

Fotografēšana un digitālā 

fotogrāfiju apstrāde 

   

   

20P213011

  

MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

Pk_4098 08.10.2020 293 155 

Google AdWords reklāma un 

digitālā mārketinga stratēģija 

30P342011 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

Kungu iela 9, Liepāja 

P_2461 25.05.2020.  58 52 

Kokgriešana un kokgriezumu 

restaurācija 

20P215071 Meža iela 7, Rīga 

Bērzainaes iela 15, 

Cēsis 

P_2418 08.05.2020. 38 32 

Kontrolleru, mikrokontrolleru un 

mikroprocesoru sistēmu 

programmēšana 

30P523011 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

Jāņa iela 4, Jelgava 

P-16926 13.06.2018.  24 24 

Kvalitātes vadība  

   

  

20P345043 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P_5411 17.11.2021 104 89 

Lokmetināšanas tehnoloģija 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG)  

20P521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5228 01.10.2021.  61 27 

Lokmetināšanas tehnoloģija 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG)  

20P521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5248 21.10.2021.  40 26 

Lokmetināšanas tehnoloģija 

metināšanā ar volframa elektrodu 

inertās gāzes vidē (TIG)  

20P521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5223 27.09.2021.  80 67 

Rokas lokmetināšanas (MMA) 

tehnoloģija  

20P521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5224 27.09.2021.  40 19 

Mazā biznesa organizēšana 20P341021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-9883 11.07.2014.  169 157 

Mēbeļu restaurācija 20P543041 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2419 08.05.2020. 209 152 

No idejas līdz uzņēmumam 20P345091 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5418 19.11.2021.  91 84 

Pamatlīmeņa zināšanu 

programma par objekta 

ugunsdrošību atbildīgajiem 

darbiniekiem 

30P861061 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1055 12.03.2019. 67 52 

Praktiskā grāmatvedība bez 

priekšzināšanām 

30P344021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2504 01.06.2020.  195 132 

Projektu vadība 20P345201 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1091 02.04.2019. 183 176 



Specializēto zināšanu apguve 

darba aizsardzības jomā: 

Būvniecība, ieguves rūpniecība 

un karjeru izstrāde 

20P862001 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P-7757 20.06.2013  9 9 

Specializēto zināšanu apguve 

darba aizsardzības jomā: 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, 

siltumapgāde, gaisa 

kondicionēšana, ūdens apgāde, 

notekūdeņu savākšana, atkritumu 

apsaimniekošana 

20P862001 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P-7763 20.06.2013.  2 2 

Specializēto zināšanu apguve 

darba aizsardzības jomā: 

Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un 

zivsaimniecība 

20P86200 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P-7756 20.06.2013.  1 1 

Tāmju sastādīšana būvniecībā 

izmantojot digitālos rīkus  

30P582021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4577 20.04.2021 72 38 

Vadības grāmatvedība  30P344023

  

MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5282 04.11.2021 34 28 

Ventilācijas, apkures un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

apkalpošana  

    

20P582031 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_5258 27.10.2021 46  

 
Profesionālās tālākizglītības programmas: 

Izglītības programmas 

nosaukums (kvalifikācijas 

nosaukums) 

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc.

g.  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.

g. 

Nr. Licencēšan

as 

datums 

 

Apdares darbu strādnieks 20T582011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-14954 02.12.2016  48 42 

Aprūpētājs 20T764011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4119 14.10.2020  254 233 

Datorsistēmu tehniķis 30T483011 Lāčplēša iela 125, 

Rīgas 

P-15048 03.02.2017  6 4 

Datorsistēmu tehniķis 30T483013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2725 13.06.2020  137 74 

Elektromontieris 20T522011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-15133 22.02.2017  16 12 

Elktromontieris 20T522013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2248 11.03.2020  203 106 



Elektrotehniķis 30T522011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-16923 13.06.2018  29 22 

Elektrotehniķis 30T522013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2354 11.03.2020  339 182 

Ēku būvtehniķis 30T582021 Meža iela 7, Rīga P-16260 07.11.2017  59 20 

Grāmatvedis 30T344023 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2504 01.06.2020  383 345 

 Inženierkomunikāciju montētājs 20T582031 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-11129 19.02.2015  107 76 

Klientu apkalpošanas operators 20T582031 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-13644 15.03.2016  19 15 

Konditora palīgs 20T811021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1756 11.07.2019  42 39 

Lietvedis 30T346013 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_2180 21.02.2020 264 215 

Loģistikas darbinieks 30T345123 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-14770 30.09.2016  131 79 

Loģistikas darbinieks 30T345121 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-16536 02.02.2018  26 20 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 

vidē (MAG/135) 

20T521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_831 22.10.2018  234 172 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās gāzes 

vidē (MIG/131) 

20T521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1055 06.03.2019  102 48 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās gāzes 

vidē (TIG/141) 

20T521011 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-15132 22.02.2017  141 85 

Namu pārzinis 30T341033 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P-14118 31.05.2016  149 62 

Pavāra palīgs 20T811021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1412 26.06.2019  19 11 

Rokas lokmetinātājs (MMA/111) 20T52101 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_1969 20.08.2019  74 41 

Šuvējs 20T542021 MC “BUTS”. VIIS 

reģistrētās adresēs 

P_4098 20.07.2020  191 162 



 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. cits iemesls: 

Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”: 

- iestāšanās darbā ( 4% no atskaitītajiem); 

- Darba nespēja ( 3% no atskaitītajiem) 

- Neattaisnoti kavēts mācību process 20% ( 1% no atskaitītajiem) 

Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide: 

- Nevar apvienot darbu ar mācībām ( 5% no atskaitītajiem) 

- Neattaisnoti kavēts mācību process 20% ( 2% no atskaitītajiem) 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

0 Pamatā pedagogi tiek 

iesaistīti uz konkrētu 

nodarbību vadīšanu (ja ir 

izveidojusies mācību grupa) 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

47 - 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1.  Izglītības iestādes misija – Mūsu misija ir veicināt sabiedrības izglītošanu visa mūža 

garumā. Mēs sniedzam izglītības pakalpojumus, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti 

un veicinātu personības izaugsmi. 

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Mācību centra BUTS izglītojamais 

vienmēr iegūst savai izaugsmei nepieciešamās zināšanas un prasmes un iesaka 

Mācību centru BUTS citiem. 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Individuāla attieksme: katrs klients 

mums ir īpašs, esam gatavi atrast piemērotāko risinājumu  profesionālo prasmju un 

zināšanu pilnveides jomā. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti  

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 



Nr.1 Uzņēmuma 

biznesa un klientu 

vadības sistēmas 

ieviešana (Odoo) 

a) Ieviesta vienota 

uzņēmuma vadības 

sistēma  

Daļēji sasniegts. 

Ieviesti pirmie moduļi 

 b) Izstrādāti, aprobēti un 

ieviesti izglītības procesu 

vadības, CRM, uzdevumu 

pārvaldības un lietvedības 

moduļi 

Daļēji sasniegts. 

Atsevišķi moduļi 

daļēji ieviesti/ atrodas 

testēšanas stadijā. 

Nr.2  

Jaunu izglītības 

programmu izstrāde 

un ieviešana 

a) Izstrādātas 14 

profesionālās pilnveides 

izglītības programmas,5 

profesionālās 

tālākizglītības 

programmas, 20 e-studiju 

neformālās izglītības 

programmas 

Sasniegts 

 b)  Licencētas un akreditētas 

13 profesionālās 

pilnveides izglītības 

programmas; 4 

profesionālās 

tālākizglītības 

programmas, apstiprinātas 

20 e-studiju izglītības 

programmas 

Sasniegts 

 

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

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

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr. Elektroniska 

mācību nodarbību 

uzskaites žurnāla 

ieviešana. 

a) Izstrādāts, aprobēts un tiek 

izmantots elektroniskais mācību 

nodarbību uzskaites žurnāls  

ODOO sistēmā 

- 

 b) 2023.gada laikā Mācību centrs 

BUTS pilnībā pāriet uz 

elektronisku mācību grupu 

nodarbību uzskaiti 

- 

Nr.2 Jaunu izglītības 

programmu izstrāde 

un ieviešana 

a) Izstrādātas 4 profesionālās 

pilnveides izglītības programmas, 

4 profesionālās tālākizglītības 

- 



programmas, 10 e-studiju 

neformālās izglītības programmas 

 b) Licencētas un akreditētas 4 

profesionālās pilnveides izglītības 

programmas; 5 profesionālās 

tālākizglītības programmas, 

apstiprinātas 10 e-studiju 

izglītības programmas 

- 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību centrā BUTS ir izveidota sistēma 

mācību rezultātu sasniegšanai izglītojamajiem 

ikdienas mācību procesā. Izglītojamo mācību 

sasniegumus veicina Mācību centra BUTS 

noteiktā izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība.  

Turpināt monitorēt izglītojamo sasniegumus, 

operatīvi rīkoties, konstatējot negatīvas 

tendences. 

Ņemot vērā, ka lielākā daļa profesionālās 

izglītības programmu tiek īstenotas ES fondu 

projektu ietvaros, kur finansējums par 

personas izglītošanu tiek piešķirts tikai, ja 

persona sekmīgi pabeidz izglītības procesu, 

Mācību centrā BUTS tam ir pakārtoti arī 

mācību satura apguves sasniedzamie rādītāji, 

proti: sekmīgi (vismaz 4 balles vai ieskaitīts) 

apgūti mācību priekšmeti (moduļi) un vismaz 

5 balles profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenā. Mācību centrs BUTS kopumā ir 

pilnībā sasniedzis vai pat pārsniedzis 

noteiktos minimālos mācību satura apguves 

rādītājus. 

- 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību centra BUTS administrācijai, 

pedagogiem, atbalsta personālam un 

dibinātājam ir vienota izpratne par vienlīdzību 

un iekļaušanu 

- 

Mācību centrā BUTS nav vietas 

diskriminācijai, ksenofobijai vai cita veida 

neiecietībai 

- 



Mācību centrs BUTS piekopj vienlīdzīgas 

attieksmes organizācijas kultūru 

- 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību centra BUTS administrācijai, 

pedagogiem un dibinātājam ir vienota 

izpratne par faktoriem, kuri var ietekmēt 

izglītības pieejamību. Mācību centra BUTS 

īstenotā pedagoģiskā pieeja atbilst izglītojamo 

spējām un vajadzībām. Mācību centra BUTS 

izglītības piedāvājums atbilst mainīgajām 

sabiedrības vajadzībām. 

- 

Mācību centrs BUTS nodrošina atbilstošus 

vides pieejamības risinājumus izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām klātienē un/vai 

attālināti. 

- 

Mācību centrs BUTS ir ieviesta un tiek 

uzturēta e-mācību vide, kas balstīta uz 

MOODLE platformas, nodrošinot jebkuram 

klientam piekļuvi digitālam mācību saturam 

un attālinātam mācību procesam. 

- 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību centrā BUTS ir izstrādāti iekšējās 

kārtības noteikumi, padarot tos zināmus visām 

iesaistītajām pusēm. Visi iesaistītie izprot to 

nozīmi un apzinās personīgo atbildību 

noteikumu ievērošanā. Noteikumi ir publicēti 

tīmekļvietnē. 

Pēc nepieciešamības/vismaz reizi gadā 

izvērtēt, atjaunoti iekšējās kārtības 

noteikumus, lai tie būtu aktuāli un turpinātu 

veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi. 

 

Mācību centrā BUTS tiek pastāvīgi iegūti un 

analizēti dati par nodarbību kvalitāti un 

mācību organizāciju, veicot rutīnas aptaujas. 

Nepieciešamības gadījumā tiek veikti 

vajadzīgie uzlabojumi. Aptauju rezultāti 

apliecina ieinteresētību un ieguldījums gan no 

vadības, gan no pedagogu puses sasniegt 

augstāku kvalitāti nodarbību nodrošināšanā 

un mācību procesa organizācijā. 

- 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Mācību centra BUTS rīcībā ir atbilstošs un 

pietiekams dažādu materiāltehnisko resursu 

klāsts, kas ir nepieciešams un izmantojams, 

īstenojot dažādu jomu izglītības programmas. 

Administrācija veic pastāvīgu resursu 

nodrošinājuma izvērtēšanu. Mācību centra 

BUTS pedagogi un izglītojamie ir apmierināti 

ar  mācību vajadzībām pieejamajiem 

materiāltehniskajiem resursiem.  

Turpināt pastāvīgu materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošanu, t.sk., veidojot jaunas 

sadarbības ar nozares uzņēmumiem, kā arī, 

piesaistot jaunas izglītības programmu 

īstenošanas vietas, nodrošināt to atbilstību 

prasībām. 

Mācību centrs BUTS uztur kvalitatīvu IKT 

infrastruktūru, kas  ir pieejama 

izglītojamajiem un pedagogiem. IKT 

infrastruktūra un nodrošinājums dod iespēju 

digitālus tiešsaistes materiālus izmantot 

neierobežoti.. Darbības efektivitātes procesu 

uzlabošanai Mācību centrā tiek ieviesta 

vienota digitālā uzņēmuma vadības sistēma. 

Mācību centrs BUTS rūpējas par datu drošību 

un privātumu saskaņā ar tiesību aktos 

noteikto. Darbam ar IKT tiek nodrošināts 

atbilstošs tehniskais atbalsts. Lai īstenotu 

attālinātas mācības, Mācību centra BUTS 

rīcībā ir viss tam nepieciešamais 

nodrošinājums (tehnoloģijas, programmatūra 

u.tml.). 

Turpināt mācību materiālu digitalizēšanu tā, 

lai jebkuras izglītības programmas mācību 

procesā nepieciešami mācību materiāli ir brīvi 

pieejami mācību grupas dalībniekiem Mācību 

centra BUTS e-studiju platformā. 

 

 

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

 

4.1.Mācību centrs kā izglītības pakalpojumu nodrošinātājs ir piedalījies/turpina dalību  

šādos projektos: Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”, projektā Nr. 7.1.1.0/15/I/001 

“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, projektā Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto 

integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, projektā Nr. 1.2.2.1/16/A/002 “Nodarbināto 

apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” un projektā Nr. 8.3.3.0/15/I/001 

“PROTI un DARI!”, kā arī Latvijas valsts budžeta finansēta programma „Latviešu 

valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, Identifikācijas Nr.2022.LV/LVUKR. 

 

4.2. Informācija par minētajiem projektiem, tai skaitā par tajos sasniegtajiem rezultātiem 

ir pieejama konkrēto institūciju – projekta finansējuma saņēmēju (attiecīgi – Valsts 

izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Ieslodzījuma vietu 

pārvalde, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Rīgas dome u.c. 

novadu pašvaldības, Sabiedrības integrācijas fonds) tīmekļa vietnēs. Izvērtējot 

faktiski paveikto, Mācību centrs BUTS secina, ka projektos veiktās darbības pilnībā 

atbilst tajos noteiktajām prasībām un īstenošanas nosacījumiem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 



5.1. Mācību centrs BUTS ir izveidojis sadarbības ar visu mācību jomu nozares 

uzņēmumiem gan mācību līdzekļu, gan mācību materiāltehniskās bāzes un mācību 

telpu nodrošināšanai.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību):  

- nav attiecināms uz mācību centra darbību (pieaugušo izglītība). 

 

 

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

Izglītības process Mācību centrā BUTS nav pakārots mācību gadam, kā tas ir 

vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs. Līdz ar to Mācību centrā BUTS 

nenotiek mācību gada izvērtēšanas process, bet gan katras mācību grupas novērtēšanas 

(vismaz atgriezeniskās saites ieguve ar izglītojamo apmierinātības aptaujām) un 

pastāvīgs izglītības procesa vadības uzraudzības process. Kopumā jāsecina, ka Mācību 

centra BUTS administrācijas, pedagogu un izglītojamo attiecības balstās uz 

savstarpēju sapratni,  vēlmi sadarboties, cieņu un uzticēšanos, kas veicina atbilstošas 

vides veidošanos mācību procesā, lai sasniegtu izglītības programmu noteiktos 

rezultātus. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko): 

2022.gadā Mācību centrs BUTS turpināja pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu 

atbilstoši ISO9001:2015 standartam kompetenču nodrošināšanas, profesionālās 

pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izveides, mācību 

organizēšanas, norises un eksaminācijas sertifikācijas sfērai, saglabājot atbilstošo 

sertifikāciju. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2021./2022. gadā un pēdējo trīs gadu 

laikā kopumā apliecina, ka mācību centrā profesionālās tālākizglītības programmu 

īstenošana garantē to, ka izglītojamais apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas atbilstoši noteiktas profesijas standartam. Profesionālās kvalifikācijas ieguve 

pieaugušajiem, iesaistoties profesionālajā tālākizglītībā, ieņem aizvien lielāku nozīmi 

sabiedrībā. 

 

7.3.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās: 

Izglītojamie ar lielu interesi piedalās mācību procesā un kopumā ir motivēti pabeigt 

iesāktās mācības pozitīvi, par ko liecina zemais atskaitīto skaits un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu rezultāti.  

 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 



8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

180 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

180 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

Mācību centrs, mācību grupai piesaistot pedagogu, 

izvirza noteiktas kvalifikācijas prasības, tai skaitā 

par regulāru profesionālās kompetences pilnveides 

celšanas kursu apguvi.  

 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē. 

Mācību centrs BUTS, sadarbībā ar partneriem, 

organizē praktisko iemaņu kvalifikācijas celšanas 

kursus pedagogiem. Piemēram, 2022.gadā tādi 

organizēti metālapstrādes jomā (sadarbībā ar 

ESAB) un enerģētikas jomā (sadarbībā ar 

Schneider Electric Latvija). 

 

 

 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

 - 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

Mācību centrā BUTS izglītības process, tai 

skaitā uzņemšana profesionālās 

tālākizglītības programmās, nav pakārtota 

mācību gadam, jo notiek pastāvīgi (pēc 

pieprasījuma). 

 

8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Ir veikta izglītības vides pieejamības un 

izglītības programmas pielāgošana 

izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

 


