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1. Izglītības iestādes vispārīgais
raksturojums

1.1. Atrašanās vieta
Izglītības iestādes darbība lielākoties notiek interneta vidē - tiešsaistē. Taču, atbilstoši
normatīvajiem aktiem, iepriekš piesakot, ir iespēja arī saņemt konsultācijas klātienē, Rīgā,
Blaumaņa ielā 38/40 - 16.

Iespēja tikties klātienā tiek izmantota reti, saistībā ar pulcēšanās ierobežojumiem un
neatsveramiem tiešsaistes ieguvumiem.

1.2. Iestādes vēsture
Uzņēmums SIA “Codelex” tika dibināts 2018. gada nogalē, iestādes vadītājs un dibinātājs -
Sandris Artemjevs, izvirzīja sev mērķi - vairot cilvēku nodarbinātu informācijas tehnoloģiju
nozarē - mācot tiem programmēt.

Iestādes vadītājs nāca klajā ar sekojošu piedāvājumu - mācies par brīvu, maksā kad
nopelni. Attiecīgi - interesenti var pieteikties apmācībām un ja mācību kvalitāte būs tik laba,
ka izglītojamais pēc mācībām uzsāks darbu un atalgojums būs vismaz 1000 eiro pēc
nodokļu nomaksas (virs vidējā atalgojuma Rīgā un Latvijā), tad būs jāveic apmaksa par
sniegto izglītību. Pretējā gadījumā audzēknis nemaksā NEKO, jo mēs ticam kvalitatīvai uz
rezultātu vērstai izglītībai.

Šāds apmaksas modelis sniedz vairākus ieguvumus:

● Izglītības iestāde var pastāvēt tikai un vienīgi tad, ja kvalitatīvi veic savu darbu -
apmāca audzēkņus tik labi, ka viņi sasniedz savus mērķus.

● Ikvienam audzēknim ir pienākums mācīties un tiekties pretī savam mērķim, pretējā
gadījumā iestāde var vienpusēji pārtraukt mācības.

1.2.1. Paveiktais
Nedaudz vairāk kā divu gadu laikā kopš darbības uzsākšanas ir sasniegti ļoti labi rezultāti
visās vertikālēs.

Uz doto brīdi vairāk kā 150 audzēkņu ir uzsākuši darbu kā programmētāji (nejaukt ar
absolventu skaitu), kas sastāda vairāk kā 90% no kopējā absolventu skaita. Vienkāršiem
vārdiem - gandrīz visi audzēkņi, kuri pabeidz mācības saņem darba piedāvājumu, nereti pat
vairākus.
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Audzēkņi ir vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Apmēram 85% izglītojamo ir vīriešu dzimuma, jo
sievietes piesakās retāk, galvenokārt, dažādu sabiedrībā pieņemtu stereotipu dēļ.

1.2.2. Iespējas apgūt programmēšanu citur
Izglītības iestādes vadītāja lēmums - uzsākt programmēšanas apmācības, turklāt tik
specifiskā finansējuma veidā, ir saistāms ar vairākiem faktoriem:

● Izglītības līmenis IT nozarē Latvijā ir ļoti zems
● Tirgū ir vairāki uzņēmumi, kuri apkrāpj cilvēkus solot tiem apgūt programmēšanas

prasmes un iegūt labi apmaksātu darbu, bet faktiski mērķi nesasniedz un sistemātiski
izvairās no kontrolējošām valsts iestādēm

Īsumā - izglītības iestādes vadītāja mērķis ir vairot darba devējam derīgu programmētāju
skaitu Latvijā, tādā veidā arī ceļot visas Latvijas labklājības līmeni.

Iestādes dibināšanas brīdī un arī šobrīd ārpus mūsu izglītības iestādes, programmēšanas
apmācību kvalitāte vairumā gadījumu negarantē darba tirgum atbilstošās prasmes.

1.2.2.1. Pieaugušo interešu izglītība

Latvijā darbojās daudzi programmēšanas kursi, kuri piedāvā veikt priekšapmaksu vairāku
simtu (reizēm arī tūkstošu) eiro apmērā ar solījumiem par pārkvalifikāciju un labi apmaksātu
darbu. Vairāk kā 95% izglītojamo mērķi nesasniedz.

1.2.2.2. Augstākā izglītība

Pēc darba devēju novērtējuma - augstākajā izglītībā ir pārāk daudz teorijas un pārāk maz
prakses. Vairāku gadu garumā tiek mācītas praksē maznozīmīgas tēmas un praktiskajās
nodarbībās pielietotie mācību materiāli ir novecojuši, kas ir skaidrojams ar kvalificēta
darbaspēka trūkumu.

1.2.2.3. Uzņēmumu iekšējās apmācības

Vairāki uzņēmumi (zināmakais piemērs ir Accenture) organizē īsas apmācības pēc kurām
labākajiem audzēkņiem piedāvā darbu.

Šajās apmācībās priekšroka bieži vien tiek dota augstāko izglītības iestāžu studentiem.
Apmācību kvalitāte mēdz būt zema, jo tiek piesaistīti darbinieki no citiem uzņēmumiem, kuri
darbojas interešu izglītības jomā un neviens par apmācību kvalitāti atbildību neuzņemas.

Vairumā gadījumu piedāvātā darba atalgojums ir daudz zemāks kā citos uzņēmumos.

1.2.2.4. Pašmācība

Pašmācības ceļā ir iespējams kvalitatīvi iemācīties programmēt, bet šajā pieejā ir vairākas
problēmas:

● Informācijas apjoms ir milzīgs un ir ļoti viegli tajā apmaldīties
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● Tas mēdz aizņemt ļoti ilgu laiku pretstatā strukturētai mācību pieejai

1.3. Iestādes vide
Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi un materiāltehniskā bāze, lai process būtu izglītījošs
un vērsts uz rezultātu, ne tikai teorētiskajā izpratnē, bet arī lai studenti prastu pielietot
iegūtās zināšanas praksē un mācētu paši mācīties arī pēc mācību beigām, kas ir īpaši
svarīgi IT nozarē.

Mācību vide eksistē tiešsaistē, izmantojot dažādas platformas komunikācijai un statiskās
informācijas glabātuve. Audzēkņi pēc mācībām piedalās kopienā, iedrošinot un palīdzot arī
jaunajiem audzēkņiem.

Pēc mācībām absolventiem tiek celts zināšanu līmenis ar dažādām diskusijām un
pasākumiem.
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1.4. Iestādes uzņemšanas noteikumi.
Uzņemšana mācībās tiek veikta atlasē ar vairākiem soļiem (process mēdz mainīties,
kvalitātes uzlabošanas nolūkos):

1. Pieteikums mācībām (atbirums ~90%). Kandidāts iesniedz pieteikumu iestādes
mājaslapā, pēc kura ir pieejams neliels uzdevums, kura izpildei nav nepieciešamas
priekšzināšanas. Mājasdarba izpilde prasa 1 - 8 stundas atkarībā no tā vai kandidāts
ir kādreiz kaut ko jau darījis saistībā ar programmēšanu vai nē.

2. Pēc mājasdarba iesniegšanas kandidāts saņem pieeju jauniem mācību materiāliem
un var sākt gatavoties ievadnodarbībām.

3. Bezmaksas ievadnodarbības (līdz pēdējai nodarbībai noturās ~70%).
Ievadnodarbības ir trīs vakari tiešsaistē, kurā tiek apskatīti programmēšanas pamati.
Kopā ar pasniedzēju tiek pildīti uzdevumi, diskutēts par IT lietām, atbildēts uz
interesentu jautājumiem. Šis solis ļauj ikvienam pamēģināt vai programmēšana
tiešām varētu būt aicinājums un tas ko ikdienā varētu darīt.

4. Individuālas intervijas ar izglītības iestādes personālu
5. Gatavošanās mācībām

Profesionālās pilnveides programmā dalību var ņemt jebkurš interesents, kurš ir:

● vismaz 18 gadus vecs;
● ieguvis vidējo izglītību;
● izturējis atlases procesu.

Vienkāršiem vārdiem runājot - izglītības iestāde ļauj pamēģināt programmēšanu pilnīgi par
brīvu ikvienam, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, ādas krāsas vai reliģiskās piederības.
Vienīgais faktors - ir jābūt pieejamam datoram ar interneta pieslēgumu un vēlmei mācīties.

Pēc programmēšanas iepazīšanas, atbilstoši izglītības iestādes noteikumiem, ir iespēja
kandidēt uz vietu profesionālās pilnveides programmas mācību grupā.

1.5. Iestādes licencētās izglītības programmas.
Izglītības iestādē ir licencēta viena profesionālās pilnveides izglītības programma -
Programmēšanas pamati (programmas kods 30P484011).

Uzņēmums SIA “Codelex” it dibināts 2018. gada nogalē un pirmā grupa mācības uzsāka
2019. gada janvārī. Ņemot vērā, ka tajā brīdī nebija pieredzes ar izglītības likumdošanu -
izglītības programma tika licencēta 2021. gada aprīlī.

1.6. Iestādes vadības organizatoriskā struktūra,
pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums.

Izglītības iestāde tiek vadīta izmantojot maza un ļoti efektīva uzņēmuma vadības principus.
Uzņēmumā strādā viens pedagogs (izglītības iestādes vadītājs) un viens darbinieks kurš
veic administratīvo un organizatorisko darbu.
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Nepieciešamības gadījumos, konsultatīvā formā, var tikt piesaistīti profesionāļi no IT
uzņēmumiem, kuri dalās ar savām zināšanām pedagoga uzraudzībā.

1.7. Izglītības iestādes dokumentācija:

Iestādes vadībai

● Skolotāju tarifikācijas saraksts, skolotāju un tehnisko darbinieku datu bāzes
informācija (VIIS) sistēmā;

● Darbinieku amatu apraksti, personālu lietas;
● Izglītības iestādes nolikums, rīkojumi personāla un pamatdarbības jautājumos;
● Izglītojamo personas lietas, apmeklējuma uzskaites tabeles, vadītāja rīkojumi par

izglītojamo iestāšanos/ izstāšanos no izglītības iestādes.

Izglītojamajiem

Nodarbību grafiki un visa pārējā mācībām nepieciešamā informācija izglītojamajiem nav
publiska un ir pieejama elektroniskā veidā. Pieeja tiek nodrošināta katram individuāli pirms
mācību uzsākšanas.

2. Izglītības iestādes pamatmērķi
Izglītības iestādes misija - kvalitatīvas IT izglītības nodrošināšana un personības
izaugsmes veicināšana gan mācību laikā gan pēc tām, lai ikviens no izglītojamiem kļūst par
labi apmaksātu IT speciālistu un ir nodarbināts visu atlikušo dzīvi.

Vīzija - nodrošināt iespēju ikvienam sabiedrības loceklim apgūt programmēšanas prasmes
atbilstoši standartizētām profesionālajām prasībām.

Mērķis - dot iespēju personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai
profesionālās kvalifikācijas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes.

Prioritātes - kvalitatīva izglītība un programmētāju kopienas attīstība.
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3. Izglītības iestādes sniegums
kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos

3.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās
izglītības programmas

Kritērijs “Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas” mūsu iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības programma atbilst attiecīgajai izglītības pakāpei.
● Mācību priekšmetu apjoms un apguves ilgums nodrošina mācību satura atbilstību

mērķa sasniegšanai, izglītojamo vienmērīgu noslodzi un teorijas un prakses
vienotību.

● Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajai izglītības programmai.

Iestādē tiek īstenota profesionālās pilnveides izglītības programma "Programmēšanas
pamati”, licencēta 2021. gada 21. aprīlī (identifikators P_4622). Izglītības programmas veids
ir izvēlēts atbilstoši izglītības iestādes vīzijai un atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Profesionālās pilnveides programmas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām
sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. (Akreditācijas ekspertu rokasgrāmata)

Kritērija stiprās puses mūsu izglītības iestādē ir:

● Programma un mācību plāns ir izstrādāts cieši sekojot IT aktualitātēm kā arī darba
devēju vajadzībām.

Kritērija “Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas” turpmākās attīstības
vajadzības ir:

● Apsvērt vai tālmācība būtu atbilstošāka izglītības ieguves forma

3.2. Mācīšana un mācīšanās
Kritērijs “Mācīšana un mācīšanās” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti
labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestādē strādājošie pedagogi ir arī praktizējoši profesionāļi. Visas
nodarbības un uzdevumi ir pietuvināti darba videi.

Pedagogi veido grupu tā, lai tā rosinātu un veicinātu audzēkņu patstāvīgu mācīšanos.
Pedagogi sagatavo atbilstošos materiālus, atrod piemērotu literatūru, piemeklē vizuālos
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materiālus un tehniskos uzdevumus, kas atbilst izglītojamo mācību vajadzībām. Lai tuvinātu
mācību procesu reālai dzīvei, tiek izmantoti arī īsti darba devēju doti tehniskie uzdevumi.

Visu grupu pedagogi izmanto rīkus interneta vidē, kurā tiek plānots mācību darbs (tēmas,
jomas, izglītojamo apmeklējums, vērtējumi u.c.), nodarbību grafiki un cita veida
komunikācija.

Pedagogi ir ieinteresēti savas profesionālās kompetences paaugstināšanā kā arī audzēkņu
panākumos.

Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Pēc iespējas vairāk mācību procesu īstenot asinhronā formātā, izmantojot iepriekš
sagatavotus mācību materiālus.

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” mācību iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi.
To pamato šāda informācija:

● Notiek visas mācību plānā paredzētās nodarbības un pedagogi ikdienas darbā veic
nodarbību uzskaiti izmantojot rīkus interneta vidē

● Izglītības iestādes izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota atbilstoši normatīvo
aktu prasībām

● Mācību nodarbības ir pārdomātas, strukturētas, katrai nodarbībai ir skaidri definēts
sasniedzamais mērķis

● Pedagogiem un izglītojamiem ir pieejami izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamie mācību līdzekļi.

Attiecībā uz izglītības iestādes pamatmērķi - izglītojamiem, pedagogiem un iestādei ir viens
kopīgs mērķis - apgūt programmēšanu tik labi, lai apgūtās prasmes atbilstu darba tirgus
prasībām.

Viena no klasiskās izglītības pamatproblēmām ir ilga atgriezeniskā saite, kas rada
problēmas procesu un kvalitātes uzlabošanas iespējas. Izglītības iestādes īstenotā mācību
programma ir trīs līdz četrus mēnešus ilga, kas ļauj ātri novērtēt un uzlabot mācību procesu
vietās kur nepieciešams, tādā veidā nemitīgi uzlabojot mācīšanas kvalitāti.

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Konstanti uzlabot mācību procesu

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” mācību iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi.
To pamato šāda informācija:

● Izglītojamie apmeklē mācību nodarbības, vairumā gadījumu tiešsaistē
● Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību un audzināšanas darbam

izvirzītajām prasībām
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● Izglītības iestāde nodrošina izglītības iestādes resursu pieejamību mācību laikā un
arī pēc mācībām

Izglītības iestādes pieeja mācībām: “Ja Tu (izglītojamais) nevēlies ieguldīt savu laiku
mācoties, kāpēc lai mēs (izglītības iestāde) ieguldītu savu laiku Tevi apmācot?”.

Pēc šī principa arī izriet visas prasības pret izglītojamiem, respektīvi, ja cilvēks nevēlas
mācīties vai nepilda mājasdarbus noteiktajos termiņos, mācību process ar konkrēto
izglītojamo tiek izbeigts.

Visiem izglītojamiem ir skaidrs mācību plāns un izglītojamie zina, ka ir jāpiedalās visās
nodarbības un ir jābūt iesniegtiem visiem mājasdarbiem, pretējā gadījumā ir iespējams
“robs” zināšanās, kurš akumulēsies un var radīt negatīvus efektus tālākā mācību procesā.

Ārpus tekošajiem nodarbību plāniem un uzdevumiem visiem studentiem ir pieeja iekšējiem
mācību materiāliem, norādēm uz dažādiem bezmaksas un maksas resursiem kurus ir vērts
apgūt, kā arī ne mazāk svarīgi - pieeja citiem izglītības iestādes izglītojamiem un arī
absolventiem (nu jau praktizējošiem profesionāļiem) digitālajā vidē.

Programmēšana nav prasme, kuru ir iespējams apgūt tikai piedaloties mācību nodarbībās. Ir
jāiegulda savs laiks mācoties pastāvīgi un tikai tādā veidā ir iespējams sasniegt mērķus.

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Lielāka mācību materiālu bāze

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Kritērijas “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam - labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un
izglītojami mācību sasniegumu vērtēšanai

● Izglītojamie ir informēti par izglītības procesā izmantotajiem vērtēšanas veidiem
● Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmetu vai kursu

programmu specifikai

Daļa pārbaudes darbu tiek veikti testa formātā, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus. Testi
tiek izmantoti mācību pirmajās nedēļās, iemesli tam ir vairāki:

● testa veidā lielākoties var pārbaudīt tikai teorētiskās zināšanas, kuras sastāda mazu
daļu no mācību materiāla;

● tikai ar testiem ir grūti novērtēt audzēkņa izpratni par programmēšanu un spēju
rakstīt kvalitatīvu kodu.

Mācību laikā tiek pielietota vērtēšana pietuvinot to reālajai profesionālajai videi, izmantojot
“Pull Request”, kas vienkāršiem vārdiem ir - sava koda atrādīšana kādam citam, kādā no
programmatūras versiju kontroles sistēmām, kurā ir iespēja komentēt uzrakstīto kodu.
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Attiecīgi - audzēknis izpilda kādu no uzdevumiem un izveido “Pull Request”, kurš tiek
nosūtīts pasniedzējam. Pasniedzējs, var komentēt / apstiprināt / noraidīt iesniegto
uzdevumu, sniedzot atgriezenisko saiti.

No izglītības iestādes vairāk kā divu gadu pieredzes kvalitatīvā apmācībā, viena no
svarīgākajām apgūtajām lietām ir - tādā intelektuāli intensīvā procesā kā programmēšana,
cilvēki mācās un apgūst mācību vielu dažādi, piemēri:

● kādam viss iet ļoti ātri un ir spējīgs apgūt visu pēc kārtas;
● kādam viss iet ļoti ātri, bet kādā brīdī viss apstājās, jo cilvēkam sākas haoss galvā no

informācijas pārbagātības;
● ir audzēkņi, kuriem gandrīz visu mācību laiku viss notiek “gliemeža ātrumā”, bet daļa

no viņiem pēc tam apdzen skrējējus utml.

Izejot no augstāk minētajiem novērojumiem, vērtēšana pēc konkrētas skalas vai atzīmēm
programmēšanā ir ļoti grūti, gan profesionālajā, gan mācību vidē. Kā minēts, tas ir saistīts ar
katra audzēkņa mācīšanās īpatnībām, kā arī ar to, ka programmēšanā bieži vien nav vienas
pareizās atbildes uz jautājumus un ir jāļauj katram pašam izzināt un atrisināt visas
problēmas.

Kritērija “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Sniegt arvien kvalitatīvāku individuālo pieeju katram izglītojamam

3.3. Atbalsts izglītojamiem

3.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais
atbalsts un izglītoto drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība)

Kritērijs “Izglītojamo drošības garantēšana / drošība un darba aizsardzība” mūsu iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi. To pamato šāda informācija:

● Kopš COVID-19 ierobežojumu stāšanās spēkā mācības norit 100% attālināti, kas
izslēdz visa veida fiziskās drošības riskus.

● Brīdī kad tiks mazināti ierobežojumi un ja visi mācību grupas izglītojamie izrādīs
interesi uz tikšanos klātienē, tiksimies iestādes telpās, kas atbilst visiem normatīviem.

● Visi audzēkņi, pirms uzsākt mācības kādā no grupām, iet cauri atlasei kurā tiek
vērtēti dažādi kritēriji:

○ sociālās prasmes, kas ir svarīgas mācību procesā un profesionālajā vidē
○ spēja mācīties, to var novērtēt apskatot cik daudz kandidāts ir spējis izdarīt

bezmaksas ievadnodarbībās

Viss mācību process tiek organizēts izmantojos trīs pamatlietas:

● Tiesšaistes saziņai tiek izmantots čats
● Nodarbības notiek videozvanu plaformā
● Mācību plānošana notiek izmantojot interneta vidē pieejamos rīkus
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Ja izglītojamam ir tehniskas problēmas, tās tiek atrisinātas vienas līdz divu dienu laikā,
nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošina datoru mācībām.

Reizēm lielās mācību intensitātes dēļ izglītojamie mēdz apšaubīt savu izvēli un vai
programmēšana viņiem padodās. Ja tas tā notiek, pedagogs vai atbalsta personāls izrunā ar
izglītojamo problēmas un iespējamos risinājumus.

Pedagogi regulāri seko līdzi izglītojamo darbiem un velta laiku, lai aprunātos ar visiem,
kuriem iet grūtāk. Aktīvas komunikācijas rezultātā izglītojamie tiek sev pāri, veiksmīgi
izmācās un sasniedz savus mērķus.

Arī pēc mācību beigām absolventi zina, ka izglītības iestāde ir vienmēr pieejama un jebkurā
brīdī ir iespēja vaicāt pēc padoma saistībā ar profesionālo jomu vai pavisam ko citu.

Kritērija “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītoto drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Pilnveidot atbalstu izglītības iestādes absolventiem pēc mācību beigšanas.
● Pilnībā pielāgoties darbam attālināti, nezaudēt un arvien vairāk stiprināt cilvēciskās

komunikācijas faktoru

3.4. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām

Kritērijs “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” mūsu iestādē tiek īstenots
atbilstoši vērtējumam - labi.

Izglītības iestādes pastāvēšanas vēsturē nav bijuši gadījumi, kad mācībās piedalītos kāds
audzēknis ar speciālām vajadzībām.

Cilvēkiem ar fiziskiem veselības traucējumiem vai invaliditāti, kas ļauj pilnvērtīgi veikt darbu
pie datora, mācību process būtu tieši tāds pats kā visiem citiem audzēkņiem, ņemot vērā ka
mācības notiek attālināti kā arī ir iespēja būt nodarbinātam attālināti.

3.5. Iestādes vide

3.5.1. Mikroklimats
Kritērijs “Mikroklimats” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi. To pamato
šāda informācija:

● Izglītības iestāde kopj savas tradīcijas, rūpējas par tēla veidošanu un ceļ Latvijas
iedzīvotāju labklājības līmeni

● Izglītības iestādes personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas
procesā un ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei.

Kritērija “Mikroklimats” stiprās puses mūsu izglītības iestādē:
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Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno savas iestādes tēla veidošanu, kopj esošās
tradīcijas un ievieš jaunas. Iestādei ir savi mērķi un identitāte, iestādes absolventi kuri
veiksmīgi uzsāk darba gaitas dāvanā saņem dažādas dāvanas ar iestādes simboliku (pīle
tiek dāvināta, jo ir tāda programmēšana pieeja (Rubber duck debugging), kur programmētājs
stāsta savu problēmu pīlei, tādā veidā saprotot savu problēmu).

No pirmās iestādes darbības dienas mērķis bija izveidot un stiprināt programmētāju kopienu
Latvijā. Tas arī ir veiksmīgi izdevies - ir izveidojusies kopiena ar kopējo čatu un iespējām
komunicēt savā starpā par tēmām, kas palīdz augt ne tikai profesionālajā jomā, bet arī kā
personībai.

Organizējam dažādus pasākumus gan klātienē, kur visi kopā satiekās un kopā labi pavada
laiku, gan tiešsaistē, kuri mēdz būt gan sacensību veidā, gan informatīvie, kur var uzzināt ko
jaunu, gan arī sarunu vakari, kuros visi var izrunāt sev aktuālos jautājumus.

Piemēram “AskMe(Us?)Anything” (Jautā man / mums jebko) tipa sarunu vakars, kur ejam
cauri dažādiem programmētāju jautājumiem un mēģinam rast atbildes uz tiem. Vienu no
diskusijām var apskatīt šeit - AskMe(Us?)Anything #2.

Dažus attēlus ar iestādes simboliku un pasākumiem var aplūkot pielikumā.

3.5.2. Fiziskā vide
Kritērijs “Fiziskā vide” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - ļoti labi.

Visas mācības notiek tiešsaistē, galvenokārt, dēļ COVID-19 ierobežojumiem. Kaut arī
sākotnēji bija šaubas, ka ir iespējams kvalitatīvs mācību process tiešsaistē - jau pirmajās
nodarbībās sapratām, ka tā ir nākotne (nu jau tagadne).

Ieguvumi no mācībām tiešsaistē:

● nepieciešamības gadījumā nodarbības var tikt ierakstītas un audzēkņi var noskatīties
ierakstus atkārtoti lai labāk spētu izprast mācību vielu, kā arī ja kādu apstākļu dēļ
nācās izlaist nodarbību to var noskatīties neko neiekavējot;

● esam spējīgi piedāvāt kvalitatīvu izglītību visur Latvijā, pirms pandēmijas dažiem
studentiem nācās vairākas reizes nedēļā braukt uz Rīga no tādām vietām kā
Kuldīga, Salacgrīva un citām, tērējot dārgo laiku ko varētu veltīt mācībām.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem uzturam arī fizisku izglītības iestādes adresi Rīgā, Blaumaņa
ielā 38/40 - 16, kuru nepieciešamības gadījumā izmantosim. Bet vairāk kā pusotru gadu ilgā
pandēmijas periodā tas nav bijis nepieciešams. Pat vēl interesantāk - ir vairāki audzēkņi, kuri
nekad nav satikti dzīvē un ir veiksmīgi uzsākuši darba gaitas pilnībā attālināti.
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3.6. Iestādes resursi

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Kritērijs “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam - ļoti labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai un izglītības satura
apguvē nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas specifikai un apguvei
atbilstošām informācijas un komunikācijas un citām tehnoloģijām.

Izglītības iestādei nav nepieciešamas telpas ikdienas darbībā, audzēkņi visu var apgūt no
savu māju komforta. Materiāli tehniskais aprīkojums nav nepieciešams, jo audzēkņi mācās
izmantojot savus datorus. Gadījumos, ja kādam audzēknim nav iespēju iegādāties datoru,
kuru var izmantot programmēšanai (ir nepieciešams jaudīgs dators) vai arī esošais dators
saplīst - izglītības iestāde nodrošina visu nepieciešamo.

Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošiem mācību
līdzekļiem - digitāliem mācību līdzekļiem, gan iestādes veidotiem, gan publiski pieejamiem.

3.6.2. Personālresursi
Kritērijs “Personālresursi” mūsu iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. To pamato
šāda informācija:

● Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo
personālu

● Personāla slodze atbilst normatīvo aktu prasībām
● Izglītības iestādes pedagogam ir normatīvo aktu prasībām un mācību nodarbībām

atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija

Izglītības iestāde plāno, nodrošina, atbalsta un motivē pedagoģisko personālu pilnveidot
savu profesionālo kompetenci.

Kritērija “Personālresursi” turpmākās attīstības vajadzības ir:

● Piesaistīt jaunus pedagogus.
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana

Kritērijs “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” mūsu iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestādē notiek mācību procesa un izglītības iestādes darbības
pašnovērtēšana

● Izglītības iestāde plāno attīstību

Iestādes darbs izglītības procesa pašvērtēšana tiek plānots katru gadu un tiek pārraudzīts.
Pašvērtēšanā konstatētos izglītības sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus personāls
zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību.

Noteicošais kritērijs iestādes darba pašvērtēšanā - cik liela daļa absolventu pēc mācībām ir
uzsākuši darba gaitas IT nozarē. Tas ietver sevī visus mainīgos - mācību kvalitāti, atlasi,
sadarbību ar IT uzņēmumiem, nepieciešamo prasmju apguvi utt.

Iestādes attīstības plānošana ir atkarīga no vairākiem faktoriem:

● konkrētu prasmju (programmēšanas valodu) pieprasījums Latvijas darba tirgū
● aktualitātes un mainīgums pasaules darba tirgū un tehnoloģiju attīstībā
● sadarbība ar IT uzņēmumiem (darba devējiem)

Ar iestādes attīstības plānu var iepazīties visas ieinteresētās puses vēršoties pie iestādes
vadītāja.

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Kritērijs “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” mūsu iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam - labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestādes darbinieku skaits ir zems un visa darbība tiek organizēta ļoti
efektīvi, atbilstoši privāta uzņēmuma vadības principiem.

● Izglītības iestādes vadītājs ir arī pedagogs

Kritērija “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” stiprās puses:

Iestādes vadītājs un dibinātājs veic pedagoģisko darbību vairāk kā 2 gadus, šajā laikā
posmā apmācot un palīdzot uzsākt darba gaitas ~150 audzēkņiem.

Vadītājs ir ieguvis augstāko tehnisko izglītību Rīgas Tehniskajā Universitātē un apguvis
pedagoga kvalifikāciju Latvijas Universitātē.

15



Svarīgākais iestādes vadītāja pieredzē ir vairāk kā 8 gadu pieredze dažādos starptautiska
līmeņa IT uzņēmumos un šobrīd ieņemamais amats - tehniskais direktors finanšu
uzņēmumā. Papildus tehniskajām prasmēm vadītājam ir vairāku gadu pieredze IT darbinieku
atlasē.

Iestādes vadība savā darbā ievēro politisko un reliģisko neitralitāti. Ar savu rīcību un pausto
viedokli nediskreditē iestādi, valsti, kā arī rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās
Satversmei.

Iestādes vadība ir pieejama un vērsta uz sadarbību, galveno uzmanību pievēršot esošajiem
audzēkņiem, iestādes absolventiem kā arī interesentiem kuri vēlās apgūt programmēšanas
prasmes. Iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, optimizē visus
procesus, automatizē vai deleģē un pārrauga to izpildi.

Visi iestādes plānotie un realizētie darbi, pasākumi un citas aktvitātes ir vērsti uz vienu
vienīgu mērķi - veicināt Latvijas iedzīvotāju nodarbināti IT nozarē un attīstīt digitālās
prasmes.

Iestādes darba izvērtēšana tiek plānota un veikta sistemātiski, pētot IT nozares un darba
tirgus aktualitātes Latvijā un ārpus tās, sekojot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un cieši
komunicējot ar IT uzņēmumiem un iestādes absolventiem.

Darba izvērtēšana tiek veikta atbilstoši vienam kritērijam - cik daudz no absolventiem uzsāk
darbu IT nozarē pēc apmācībām. Uz doto brīdi vairāk kā 90% absolventu uzsāk darbu drīzi
pēc mācībām.

Iestādes darbiniekiem, audzēkņiem un absolventiem tiek organizēti dažādi pasākumi:

● sarunas par dažādām IT tēmām
● sarunas par darbu un karjeru
● finanšu pratības konsultācijas
● dažādi atpūtas pasākumi kopienas stiprināšanai
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3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām

Kritērijs “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” mūsu iestādē tiek īstenots
atbilstoši vērtējumam - ļoti labi. To pamato šāda informācija:

● Izglītības iestāde sadarbojas ar potenciālajiem darba devējiem
● Izglītības iestāde rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” stiprās puses:

Iestāde ir atvērta sabiedrībai - regulāri tiek organizētas bezmaksas ievadnodarbības
programmēšanā kurās var iesaistīties jebkurš interesents.

Iestādei ir cieša sadarbība ar vairākiem IT uzņēmumiem, no sabiedrībā zināmākajiem -
Nordigen, Intrum Global Technologies, Aston Baltic, Atea, Mapon, ViaSMS Group, Kasko,
Efumo u.c. Sadarbības formāts ir balstīts uz abpusējo komunikāciju bez finansiālām
saistībām.

Sadarbības veidā tiek organizētas vieslekcijas un praktiskie darbi gan esošajiem
audzēkņiem, gan bijušajiem absolventiem.

Kritērija “Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām” turpmākās attīstības vajadzības
ir:

● Ieviest regularitāti vieslekciju un cita formāta sadarbībā ar IT uzņēmumiem
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Pašvērtējumā iegūto vērtējumu kopsavilkums
Pamatjoma Vērtējums

Mācību saturs Labi

Mācīšana un mācīšanās Ļoti labi

Mācīšanas kvalitāte
Ļoti labi

Mācīšanās kvalitāte
Ļoti labi

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un
izglītoto drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Ļoti labi

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Labi

Mikroklimats Ļoti labi

Fiziskā vide Ļoti labi

Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi

Personālresursi Labi

Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi
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Turpmākā attīstība (pamatojoties uz pašvērtējumā
iegūtajiem secinājumiem)
Veicot pašvērtēšanas procesa norisi, iestādes personāls atzīmēja būtiskākās iezīmes par
katru jomu un kritēriju. Tas palīdzēja veikt analīzi un izvirzīt stratēģiskus uzdevumus
turpmākai iestādes attīstībai.

Būtiskākās atziņas efektīvākai iestādes darbībai ir:

- personālresursu palielināšana un personālvadība;

- sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem.

Pēc pašvērtējuma procesa veikšanas tika secināts, ka vadības darba darbību rezultātā
iestādes attīstības veicinošie faktori ir:

- pedagogu un citu darbinieku profesionalitāte;

- godprātība, izpalīdzība;

- izglītības iestādes kopienas un tēla attīstība.

Darba plāns

Pamatjoma 2022./2023. 2023./2024.

Mācību saturs Uzturēt mācību saturu
atbilstoši programmēšanas
tendencēm Latvijā un
pasaulē.

Izvērtēt tālmācības ieviešanu

Mācīšana un mācīšanās Pēc iespējas vairāk mācību procesu īstenot asinhronā
formātā, izmantojot iepriekš sagatavotus mācību materiālus.

Atbalsts izglītojamiem Izveidot bezmaksas mācību
materiālus cilvēkiem, kuri
plāno uzsākt mācības. Tādā
veidā ceļot mācību kvalitāti.

Pilnveidot atbalstu izglītības
iestādes absolventiem pēc
mācību beigšanas.

Iestādes vide Turpināt izglītības procesu attālināti, padarot to ērtāku un
pieejamu visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Iestādes resursi Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi.
Piesaistīt jaunus pedagogus.

Iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

Turpināt pilnveidot izglītības iestādes sadarbību ar IT
uzņēmumiem Latvijā un ārpus tās.

19



Mācību centra “Kodeleks” vadītājs - Sandris Artemjevs (dokuments parakstīts elektroniski)
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Atsauces

Akreditācijas ekspertu rokasgrāmata. 2017. IKVD,

https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2017/10/Akreditacijas_ekspertu_rokasgramata.

pdf.

Rubber duck debugging. Wikipedia. Wikipedia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_duck_debugging.
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Pielikumi

Džemperis un pīle ar izglītības iestādes simboliku

Daļa no izglītojamam sūtītās dāvanas sveicot ar darba piedāvājuma saņemšanu
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Mācību grupas izlaidums

Mācību grupas izlaidums
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