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1. Patreizējās situācijas raksturojums 

Mācību centrs BIZNESA EKSPERTS - mācību centrs (turpmāk tekstā – mācību centrs) ir 

dibināts 2021.gada 05.janvārī. Mācību centrs ir privātā izglītības iestāde, kura darbojas pieaugušo 

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības, semināru jomās. 

Mācību centra pamatuzdevums ir radīt iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt 

mācību programmas, veicinot viņu konkurētspējas paaugstināšanu. 

Mācību centrs piedāvā iespējas iegūt jaunas un pilnveidot savas zināšanas grāmatvedības, 

uzņēmējdarbības un citās jomās. 

Ir izstrādāta un saņemta IKVD licence jaunai profesionālās pilnveides izglītības 

programmai: 

- “Digitālā grāmatvedība: e-dokumentu uzskaites veikšana un pārvaldīšana grāmatvedībā”  – 

kvalifikācijas paaugstināšana, 160 st.  
 

2021.gadā tika iesniegta akreditācijai profesionālās tālākizglītības programma “Digitālā 

grāmatvedība: e-dokumentu uzskaites veikšana un pārvaldīšana grāmatvedībā”. 
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2. Vīzija 

• Potenciālajiem izglītojamajiem pievilcīga uz attīstību vērsta izglītības iestāde, kura nodrošina 

kvalitatīvu pieaugušo tālākizglītību, neformālo izglītību un profesionālo pilnveidi, piedāvājot 

plašu izglītības programmu izvēli; 

• darba devēju sadarbības partneris nodarbināto izglītošanas jomā, kā arī nepieciešamo speciālistu 

sagatavošanā. 

 
3. Misija 

Mācību centra misija ir būt par 

• izglītības centru, kurš īstenojot kvalitatīvu paaugušo izglītību, veicina darba spēka profesionālo 

atbilstību darba tirgus prasībām un sociālo kompetenču attīstīšanu; 

• darba devēju sadarbības partneru darbinieku zināšanu pilnveidošanas jomā; 

• pamatizglītības mācību iestāžu sadarbības partneru interešu izglītības īstenošanas jomā. 

 

4. Mērķi un uzdevumi 

Mācību centrs strādā pie tā, lai radītu izglītojamajiem mācību apstākļus, kuros tie varētu apgūt 

jaunas izglītības programmas tādā līmenī, kas veicinātu spēju būt mobiliem, pielāgoties pastāvīgi 

mainīgajiem konkurences apstākļiem darba tirgū. 

Mācību centra darbības pamatmērķi ir: 

• paplašināt pakalpojumu klāstu pieaugušo tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 

izglītības jomā; 

• paaugstināt apmācības kvalitāti, nodrošinot tās īstenošanu pēc mūsdienīgām prasībām 

atbilstošām izglītības programmām, izmantojot modernu materiāli tehnisko bāzi; 

• nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. 

• iesaistoties aktuālos pieaugušo izglītošanas pasākumos; 

• paplašināt sadarbību ar darba devējiem, viņu vajadzību izzināšanai un darbinieku nepārtrauktas 

izglītošanas nodrošināšanai; 

• nodrošināt tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības iespējas ikvienam 

interesentam; 

Mērķu sasniegšanai ir noteikti uzdevumi: 

• pastāvīgi paplašināt piedāvājamo izglītības programmu klāstu. Izmantojot pieejamos darba tirgus 

pētījumu rezultātus, izstrādāt profesionālās tālākizglītības programmas, paplašināt profesionālās 

pilnveides un neformālās izglītības programmu piedāvājumu; 

• licencēt jaunas tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības programmas 

• sagatavot un iesniegt licencēšanai un akreditācijai Izglītības kvalitātes valsts dienestam 
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jaunizstrādātas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas 

• veikt mācību centra un esošo izglītības programmu akreditāciju; 

 

• attīstīt pieaugušo komercapmācību; 

• plaši informēt sabiedrību, t.sk. darba devējus, par mācību centra pakalpojumiem, sagatavot 

informatīvos materiālus, regulāri aktualizēt mācību centra mājas lapu; 

• pastāvīgi pilnveidot mācību centra materiāltehnisko bāzi; 

• pastāvīgi paaugstināt mācību centra darbinieku un pasniedzēju kvalifikāciju un kompetenci. 

 

 

       5. Attīstības plāna izpilde pa gadiem: 

 

2021. gads: 1. Sadarbībā ar nozares ekspertiem izstrādāt jaunas mācības programmās: 

- Netieši nodokļi un to piemērošana grāmatvedība 

- Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība 

 

2. Atjaunot esošas programmatūras licences atbilstoši pirmspēdējai versijai   

 

3. Piesaistīt izglītojamus rudens semestrim mācību programmai “Digitālā 

grāmatvedība” 

 

2022. gads: 1. Licencēt un akreditēt jaunas mācības programmās: 

- Netieši nodokļi un to piemērošana grāmatvedība 

- Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība 

 

2. Piesaistīt izglītojamus pavasara un rudens semestrim mācību programmām:  

 - “Digitālā grāmatvedība” 

- “Netieši nodokļi un to piemērošana grāmatvedība” 

- “Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība” 

 

3. Piesaistīt izglītojamus pavasara un rudens semestrim mācību programmai 

“Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība”   

 

4. Atjaunot esošas programmatūras licences atbilstoši pirmspēdējai versijai 

 

5.  Atjaunot un papildināt datortehnikas resursus   

 

2023. gads: 1. Sadarbībā ar nozares ekspertiem izstrādāt jauno mācības programmu: 

- VID kontroles pasākumi grāmatvedībā 

 

2. Licencēt un akreditēt jauno mācību programmu: 

- VID kontroles pasākumi grāmatvedībā 

 

3. Piesaistīt izglītojamus pavasara un rudens semestrim mācību programmām:  

- “Digitālā grāmatvedība” 

- “Netieši nodokļi un to piemērošana grāmatvedība” 

- “Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība” 

 

4. Atjaunot esošas programmatūras licences atbilstoši pirmspēdējai versijai 
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2024. gads: 1. Piesaistīt izglītojamus pavasara un rudens semestrim mācību programmām: 

- “Digitālā grāmatvedība” 

- “Netieši nodokļi un to piemērošana grāmatvedība” 

- “Darba likuma normu piemērošana grāmatvedība” 

- “VID kontroles pasākumi grāmatvedībā” 

 

2. Atjaunot esošas programmatūras licences atbilstoši pirmspēdējai versijai 

 

3. Atjaunot un papildināt datortehnikas resursus   
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6. Darbības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 
• ilggadīga pozitīva pieredze izglītības 

pakalpojumu jomā; 

• mācību centrs piedāvā pilnveides, 

tālākizglītības un neformālās izglītības 

programmas; 

• profesionāls pasniedzēju un darbinieku 

kolektīvs; 

• izglītojamo pozitīvas atsauksmes par 

apmācībām un attieksme pret mācību 

centra darbību; 

• modernas materiāli tehniskās bāzes 

izmantošana; 

• mācību telpu ērtas atrašanās vietas; 

• izglītības programmu īstenošana 

Rīgā; 

• mācību centram ir sava mājas lapa  

• stabila aktivitāte sociālajos medijos 

• spēja īstenot dažādus projektus. 

 
• izglītības programmu akreditācijas 

trūkums; 

• nepietiekama sadarbība ar sociālajiem 

partneriem (arodbiedrībām un darba 

devēju organizācijām); 

 

 
 

Iespējas Draudi 

 
• piedāvāto licencēto un akreditēto 

programmu klāstu palielināšana; 

• plaša sabiedrības informēšana par 

mācību centra sniedzamajiem 

pakalpojumiem un par izglītojamo 

 

• neprognozējamas likumdošanas izmaiņas; 

  

• liela konkurence apmācības 

pakalpojumu tirgū un jaunu konkurentu 

ienākšana.  
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iespējam apgūt jaunas zināšanas un 

profesionālās iemaņas; 

• sadarbības ar darba devējiem 

stiprināšana, tas attīstīšana darba 

devēju vajadzību izpētīšanai un to 

operatīvai apmierināšanai darbinieku 

apmācības un nepieciešamo speciālistu 

sagatavošanas jomā; 

• eksporta iespējas 

• pedagogu pilnveides programmas 
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