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Ievads 
2020. gadam RIIMC izvirzīja šādas prioritātes:  

1. Prioritāte P1 “Iekļaujošās izglītības īstenošana vispārizglītojošās skolās”: 

1.1. Projekts  “Panākumi visiem” sākumskolu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, 

kuriem nepieciešams īpašs  atbalsts (speciālās izglītības programma, individuālie mācību 

plāni). 

1.2. Atbalsts pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām. 

1.3. Projekts “Iedot roku” pedagogiem, kuri strādā ar reemigrantiem, 

jauniebraucējiem, patvēruma meklētājiem. 

1.4. Projekts “Darīt kopā” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. 

2. Prioritāte P2 “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā”: 

2.1. Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”. 

2.2.  Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. 

2.3.  Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem mācību procesa uzlabošanai. 

2.4.   Atbalsts vispārizglītojošo skolu pedagogiem mācību procesa uzlabošanai. 

3. Prioritāte P3 “Atbalsts izglītības iestāžu vadības komandām”: 

3. 1. Projekts skolu vadības komandām “Durvis”. 

3. 2. Projekts skolu vadības komandām “K 10”. 

3. 3. Skolu vadības komandu atbalsta projekts “19”. 

3. 4. Projekts “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju?” 

3. 5. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālās kapacitātes 

stiprināšana. 

4. Atbalsts izglītības iestāžu pedagogiem profesionālo kompetenču pilnveidē: 

4.1. Atbalsts vispārizglītojošo skolu pedagogiem par aktuālām tēmām mācību procesa 

uzlabošanai. 

4.2. Atbalsts pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogiem par aktuālām tēmām mācību 

procesa uzlabošanai. 

4.3. Audzināšanas joma. 

4.4. Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

4.5. Informatīvi metodiskie pasākumi mācību priekšmetu jomu pedagogiem. 
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5. Pieaugušo neformālā izglītība un profesionālā pilnveide. 

5.1. Mācības izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem. 

5.2. Mācību piedāvājums Rīgas iedzīvotājiem. 

5.3. ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Rīgā.” 

6. Atbalsts Latvijas pašvaldību izglītības iestāžu darbiniekiem profesionālo 

kompetenču pilnveidei un mācību procesa uzlabošanai pēc individuāla pieprasījuma. 

 

Prioritāšu īstenošanai visa gada garumā tika organizēti dažādu formu mācību 

pasākumi – tie ir bijuši semināri, kursi, metodiskās dienas, projekti, darbnīcas, supervīzijas, 

praktiskā konference, meistarklases. Martā, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija 

saistībā ar Covid-19 pandēmiju, Centrs ātri pārorientēja savu darbu, sniedzot atbalstu 

pedagogiem, kuriem jāvada mācību process attālināti. Parādījās jauna darba forma un līdz 

ar to arī saturs – mācības tiešsaistē arī pedagogiem.  

 

Plašāka informācija par katras prioritātes izpildi lasāma pārskata turpinājumā. 
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2020. gadā RIIMC dažāda veida profesionālo pilnveidi vai neformālo izglītību 

realizēja 446 grupām, kurās mācījās 10 478 dalībnieki, kas ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā 

gadā. Programmu garums bija, sākot no 1 līdz 100 akadēmiskajām stundām. Vidējais 

programmas ilgums bija 12,5 stundas, savukārt vidēji grupā mācījās 23 izglītojamie. 

 

 

Vislielākais piedāvājums veidots skolu un pirmsskolu pedagogiem, tās ir 

programmas gan ar ievirzi mācību priekšmetu/jomu skolotāju profesionālās kompetences 

pilnveidei, gan pedagogu vispārējo prasmju pilnveidei. Daudz pedagogu – gan skolu, gan 

pirmsskolu - apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības un audzināšanas 

jomā. Speciāli tika veidotas programmas mūzikas skolu un BJC pedagogiem par tieši 

viņiem specifiskiem jautājumiem. 14 dažādās mācību programmās izglītojušies 279 skolu 

un pirmsskolu vadītāji un administrācijas darbinieki. Arī Rīgas iedzīvotāji, kopskaitā 640, 

ņemot vērā situāciju, kad lielā mērā viss mācību process notika tiešsaistē, atrada un 

izvēlējās programmas, kas būtiskas tieši viņiem. 249 tehniskie darbinieki, veicot 

līdzmaksājumu, guva zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. 

7 citu pašvaldību pedagogi saņēma mācību pakalpojumus no RIIMC, izvēloties 

nepieciešamo mācību programmas saturu. 2020. gada darbības pārskats ir veidots pēc 

noteiktas struktūras, ievērojot 2020. gadā plānotās aktivitātes. Gada pārskatu sagatavoja 
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RIIMC darbinieki: D. Keidāne, S. Katkeviča, A. Krečko, I. Razumovska, I. Liepniece, K. 

Čipāne, Z. Namatēva, D. Sondare, S. Cīrule, S. Graudiņa, D. Kupča, I. Visocka un I. 

Draveniece. 
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Prioritāte P1  “Iekļaujošās izglītības īstenošana vispārizglītojošās 
skolās” 
1.1. Projekts  “Panākumi visiem” sākumskolu pedagogiem, kuri strādā ar 

bērniem, kuriem nepieciešams īpašs  atbalsts  

 

2020. gada sākumā tika izveidota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programma/projekts “Panākumi visiem: efektīva pieeja darbā ar bērniem ar speciālām 

vajadzībām” 52 stundu apjomā. Projekts bija paredzēts vispārējās izglītības skolu 

pedagogiem: 1.-4. klašu skolotājiem. Projekta mērķis sniegt skolotājiem izpratni par 

skolēnu daudzveidīgajām speciālajām vajadzībām skolās, par atbalsta komandas darba 

nepieciešamību un efektīvu iesaisti skolotāja atbalstam ikdienas darbā. Projekts piedāvāja 

atrast optimālākās atbildes uz jautājumu: kas ir skolēns ar speciālām vajadzībām vispārējās 

izglītības iestādē? Tika izvirzīts sasniedzamais rezultāts - pedagogi spēs izvēlēties un 

izmantot visefektīvāko pieeju savā darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām. Projekts 

tika veidots sadarbībā ar 5 Rīgas speciālajām skolām, šo skolu skolotāju ieteikumiem un 

praktisku iesaisti.  

 

1.att. RIIMC speciālistu diskusija ar 5 Rīgas speciālo skolu pārstāvjiem par projekta 

satura plānošanu 
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Uzsākot mācības projektā, 2020. gada februārī tika izveidota 25 dalībnieku grupa, 

kura mācības plānoja pabeigt 2020. gada jūnijā. Projektā tika plānots organizēt 6 

nodarbības par aktuālām tēmām: iekļaujošā izglītība, empātija – spēja pieņemt citādo, 

skolēna individuālā plāna izveide un īstenošana, sadarbība ar skolas personālu un 

vecākiem, dalībnieku supervīzijas pēc praktiskām nodarbībām. Tika organizētas 4 Rīgas 

skolu “Atvērto durvju” dienas: Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā, Rīgas 1. pamatskolā, 

Rīgas 3. pamatskolā un Rīgas 5. pamatskolā. Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt mācību 

dalībniekus ar apmeklēto skolu skolotāju darbu, dalīties pieredzes stāstos un iesaistīt 

dalībniekus mācību procesa vērošanā. Tika atzīts, ka vērtīgākais “Atvērtajās durvīs” bija 

tikšanās klātienē, mācību stundu vērošana, praktiski uzdevumi, gatavi stundu plāni no 

skolotājiem, jauni paziņas un kontakti.     

Kā projekta lielākais ieguvums bija plānotā dalībnieku prakse skolās ar eksperta 

atbalstu un pēc tam praktizēšanās savā skolā eksperta vadībā. Mērķis bija sniegt 

skolotājiem individuālu risinājumu, atbalstu problēmsituāciju risināšanā un prasmju 

attīstīšanā, kas pilnveidotu vispārizglītojošo skolu skolotāju profesionālās darba iemaņas.  

 

 
2.att. Online nodarbības “Sadarbība ar skolas personālu un vecākiem”,  

vada Kristīne Deņisova, Rīgas 3. pamatskolas skolotāja  

 

Programmas noslēgumā skolotāji brīvi izvēlētā formā prezentēja projekta ieguvumus 

pasākumā “Mans portfelis”.  

2020. gada martā, kad sākās pandēmijas Covid-19 uzliesmojums, projekts tika 

apturēts uz nenoteiktu laiku. RIIMC, pielāgojoties jaunajiem darba apstākļiem, projekta 

īstenošanu atsāka septembrī (daļēji klātienē, daļēji attālināti). Tika organizēta projektu 
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dalībnieku tikšanās ar mērķi atcerēties projektā jau paveikto, izrunāt projekta neizdevušās 

lietas un pārrunāt turpmāko. Nodarbībā piedalījās 13 dalībnieki. Nelielajam dalībnieku 

skaitam bija dažādi iemesli: bija pagājis pārāk ilgs laiks un dalībnieki atteicās turpināt 

piedalīties projektā un, protams, cilvēku piesardzība pret Covid-19 vīrusu. Visas 

nodarbības, kas tika īstenotas pēc ārkārtas situācijas ieviešanu valstī, norisinājās tikai 

attālināti tiešsaistes platformā Ms Teams. 

Dalībnieku prakse skolās ar eksperta atbalstu un praktizēšanās savā skolā eksperta 

vadībā tika pārplānota uz tiešsaistes meistarklasēm: “Pasper soli pretim” lektores Ilzes 

Jerātes vadībā un “Motivācijas lēciens matemātikas stundās” lektores Antras Bāzes  

vadībā. Skolotāji atzina, ka tiešsaistes meistarklasēs tika iegūtas idejas un konkrēti piemēri 

darbam ar skolēniem ar speciālām vajadzībām.  

Projekta noslēgumā dalībnieki dalījās savos projekta ieguvumos nodarbībā “Mans 

portfelis” lektores Ingas Dreimanes vadībā. Galvenie ieguvumi projektā: dziļāka izpratne 

par iekļaujošo izglītību, individuāla plāna izveides specifika un praktiskās klātienes 

nodarbības projekta sākumā. Projektu pabeidza 16 dalībnieki no 25 ar dažādu apgūto 

programmas stundu skaitu. Diagrammā zemāk (3.att.) redzams dalībnieku skaits un 

projektā apgūtās stundas. Neviens no dalībniekiem neapguva projektu visu 52 stundu 

apjomā. Secinām, ka ir riskanti organizēt projektus ilgtermiņā ar nelielu dalībnieku skaitu. 

Labāka izvēle ir moduļu sistēma, kas dod iespēju apmeklēt vairāk nodarbību ar mazāku 

stundu skaitu.  

 

 
3.att. Dalībnieku skaits un projektā apgūtās stundas 
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Iemesls nelielajam absolventu skaitam ir projekta pārtraukšana saistībā ar pandēmiju 

Covid-19, kā arī nespēja savienot skolotāja ikdienas darbu ar darbošanos projektā, citi 

kursu un projektu piedāvājumi.  

RIIMC secina, ka projekti ir jāplāno īsākā laika posmā, iekļaujot daudz praktisko 

nodarbību. Praktiskās nodarbības ir viens no projekta pamatelementiem, kas veido kvalitāti 

un lielāku dalībnieku iesaisti, līdzatbildību un ieinteresētību. Praktiskās klātienes 

nodarbības dod lielāku ieguldījumu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē. 

 

1.2. Atbalsts pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām 
vajadzībām. 

 

 2020. gadā tika īstenotas 2 pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides 

programmas darbam ar bērniem, kam nepieciešams papildus atbalsts: “Zināšanu un 

prasmju attīstīšana darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām” 36 stundu apjomā Rīgas 

Jāņa Poruka vidusskolā un Rīgas 75. vidusskolā un 1 programma “Speciālās zināšanas 

pedagogiem darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām pamatskolā” 36 stundu apjomā 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā. Programmās pedagogi ieguva zināšanas un 

pilnveidoja savas prasmes darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, īpaši pievēršot 

uzmanību 1. - 9. klašu skolēniem. Programmas apguva skolu pedagogu kolektīvi.  

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā programmu apguva 34 pedagogi, Rīgas 75. vidusskolā 

36 pedagogi un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā 24 pedagogi. Kopā mācības 

pabeiguši 94 pedagogi. RIIMC speciālisti uzskata, ka pedagogi zina raksturīgākās skolēnu 

mācīšanās grūtību īpatnības un organizē savu darbu, balstoties uz skolēna stiprajām pusēm. 

Pedagogi zina, kā rīkoties situācijās, kad klasēs ir skolēni ar mācīšanās grūtībām, kur 

vērsties pēc palīdzības, kā arī kur gūt ieteikumus, metodes, kas uzlabos mācību procesu, 

taču secinām, ka ar zināšanām vien ir par maz. Ikdienā vairāk nākas reaģēt uz konkrētām 

situācijām spontāni, kas arī savā ziņā demonstrē skolotāja profesionalitāti. Ar to gan iet 

grūtāk. RIIMC organizēja nodarbības gan klātienē, gan attālināti, pielāgojoties situācijai 

valstī. Skolas par vislielāko ieguvumu atzina kolektīva kopīgo mācīšanos, kas saliedē. 

Atbildot uz jautājumiem, lektors analizēja konkrēto situāciju, kuru zina viss kolektīvs. Pēc 

kursu beigām skolu vadība ir atzinusi, ka skolotāju ikdienas darbā ir mazinājušās konfliktu 

situācijas klasēs, skolotāji uzņemas situācijas risināt patstāvīgi, iesaistot atbalsta personālu 
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tikai tad, kad paši savus resursus ir izsmēluši. RIIMC speciālisti secina, ka kopīgu kolektīva 

mācīšanos ir vieglāk pārraudzīt un koordinēt, tāpat ir svarīgi tas,  ka izpratne par konkrēto 

programmu ir līdzīga visiem pedagogiem. 

 

1.3. Projekts “Iedot roku” pedagogiem, kuri strādā ar reemigrantiem, 
jauniebraucējiem, patvēruma meklētājiem. 

 

2020. gadā RIIMC īstenoja iekļaujošās izglītības projektu  “Iedot roku”, kura mērķis 

bija iemācīties dažādot mācīšanās pieejas, pieņemt citādo, lai pēc iespējas īsākā laikā 

skolēns iekļautos mācību procesā un klasē starp vienaudžiem. Galvenā mērķauditorija bija 

1.-9. klašu pedagogi, kuri ikdienā jau strādā ar reemigrantu, jauniebraucēju un patvēruma 

meklētāju bērniem. Projekta koncepcija tika izstrādāta kopā ar Rīgas Pļavnieku 

pamatskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas 22. vidusskolas, Rīgas 96. vidusskolas, 

Rīgas 47. vidusskolas un Rīgas 15. vidusskolas pedagogiem  - praktiķiem, kuriem ir liela 

pieredze darbā ar šiem bērniem. 

Projekts tika īstenots kā 22h pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides 

programma “Kā palīdzēt pedagogiem darbā ar jauniebraucēju, reemigrantu un patvēruma 

meklētāju bērniem” pēc 6 moduļu principa: 

1. modulis. Attiecības ar citādo: pieņemšana un atbalsts, strādājot ar skolēniem ar 

citas kultūras pieredzi. 

2. modulis. Kultūras un izglītības izpratne. 

3. modulis. Kā palīdzēt skolēnam iejusties jaunajā vidē. 

4. modulis. Sadarbības un komunikācijas nozīme. 

5. modulis. Vērtības, tolerance, citādā pieņemšana. 

6. modulis. Valodas barjera – kā to pārvarēt. 

Projekta atpazīstamībai tika izveidots arī simbols – plaukstiņa. 

  

4.att. Projekta simbols 
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Katram programmas modulim dalībnieki varēja pieteikties atsevišķi, tādējādi 

iesaistoties nodarbībās par sev interesējošajām tēmām, kā arī pieteikties uz pilnīgi visiem 

moduļiem, iegūstot jaunas zināšanas, priekšstatus, iepazīstot kolēģu un ekspertu pieredzi 

un  saņemot apliecinājumu par apgūtu 22h kursu. Kopumā projektā iesaistījās 79 pedagogi, 

savukārt, apkopojot visus datus, redzams, ka projekta nodarbībās iesaistījušies 135, jo 

vairāki pedagogi piedalījušies vairāk kā vienā aktivitātē (5. att.). 

 

5. att. Dalībnieku skaits 

 

Diagrammā redzams, ka lielākais dalībnieku skaits bijis 5. modulī - “Vērtības, 

tolerance, citādā pieņemšana”, bet vismazāk dalībnieku bijuši 1. moduļa nodarbībā. Kā 

viens no iemesliem šādam dalībnieku atšķirīgajam skaitam varētu būt tas, ka 5. modulis 

tika dalīts 2 mērķgrupās – pedagogi un skolas vadība, bet 1. modulis bija projekta pats 

sākums, kaut kas jauns, nezināms, vēl nebija ieguvis popularitāti. Pārējos četros moduļos 

dalībnieku skaits bijis diezgan līdzīgs – vidēji 25 dalībnieki katrā modulī.  

Visas projekta nodarbības sākotnēji tika plānotas norisei klātienē, bet Covid -19 

pandēmijas dēļ klātienē varēja notikt tikai viena nodarbība, un visas pārējās vajadzēja 

pārstrukturēt darbam attālināti, kas prasīja lielu izaicinājumu gan organizatoriem, gan 

lektoriem, gan dalībniekiem. (6. att.). 
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6.att. Projekta pirmā aktivitāte Rīgas Kultūru vidusskolā. 

Projekta īstenošanai tika piesaistīti arī vairāki eksperti, kuri dalījās ar savu pieredzi 

un rosināja dalībniekus domāt, dalījās ar dažādiem praktiskiem materiāliem, ko izmantot 

ikdienas darbā. Lektors Uldis Pāvuls lika aizdomāties par to, kāda ir kultūras loma bērnam,  

kas vispār ir kultūras kompetence (7. att.). Viņš strādāja ar izglītības iestāžu vadītājiem un 

centās aktīvi iesaistīt dalībniekus diskusijās, praktiskos uzdevumos.  

   

7. att. U.Pāvula nodarbība tiešsaistē par kultūras kompetenci. 

Savā pieredzē dalījās arī Rīgas 22. vidusskolas direktore Irina Romanova, kura runāja 

par atbalsta sistēmu viņas vadītajā skolā. (8. att.) un Rīgas Pļavnieku pamatskolas 

direktores vietniece Arita Līpenīte, kura savu nodarbību bija saplānojusi kopā ar atbalsta 

personālu, lai dalītos pieredzē par to, kā palīdzēt skolēnam iejusties jaunajā vidē, kā 

individuāli strādāt ar bērnu mācību procesā, uzsverot atbalsta sistēmas lomu un efektivitāti, 

kā arī daloties ar praktiski izmantojamiem uzdevumiem. 
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8.att. Rīgas 22. vidusskolas pieredze atbalsta sistēmas izveidē. 

Projektā tika piesaistīta arī Latviešu valodas aģentūras eksperte Ērika Pičukāne, kura 

dalījās pieredzē par to, kā pārvarēt valodas barjeras, strādājot ar jauniebraucējiem, kā 

veidot sadarbību un mainīt domāšanu, pieņemot citādo. Vērtīga bija arī Rīgas Kultūru 

vidusskolas spāņu valodas skolotājas Himenas Gonzalez pieredze, dzīvojot 16 gadus 

Latvijā.  

Projekta noslēgumā tika izveidota neliela 4 minūšu videofilmiņa, kur vairāki 

pedagogi izteica savu viedokli par šo projektu, akcentēja, kādi ir viņu galvenie ieguvumi, 

kas noderēs turpmākajam darbam. Dažas atziņas: 

- izdevās paskatīties uz lietām  no dažāda skatu punkta, aktualizēt problēmu; 

- paldies projekta organizatoriem, jo bija vērtīgi padomāt par to, kas  vēl it kā neskar 

mūsu skolu, bet būt gataviem un sagatavotiem, ja radīsies situācija un mūsu skolā būs kāds 

šāds bērns, kā skolas komanda esam gatavi; 

- ieguvu daudz praktisku uzdevumu un rīku, kā strādāt ar skolēniem, kuri neprot 

valsts valodu gan mācot valodu, gan matemātiku, gan sniedzot arī psiholoģisko atbalstu; 

- sapratu, ka jāsāk pašam ar sevi, vajag izskaust dažādus stereotipus, jāmācās izkāpt 

no savas komforta zonas, pieņemt citādo; 

- kultūras dažādība, vērtību maiņa, apzinājos vērtības, kas svarīgas ir ne tikai man 

personīgi, bet arī skolai kā organizācijai; 

- izcils projekts, palīdzēja saprast, kā vieglāk strādāt ar jauniebraucēju, reemigrantu 

un patvēruma meklētāju bērniem.  

Izveidotā videofilmiņa tika ievietota RIIMC mājas lapā, kā arī sociālajos medijos -

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BUFBJ2pU724 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUFBJ2pU724
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1.4. Projekts “Darīt kopā” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā. 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā no 2019. gada augusta līdz 2020. gada augustam īstenoja sadarbības 

projektu skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”).  

Tajā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalījās 14 skolu 

skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību 

skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. 

Projekta mērķis bija veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām 

ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, 

gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu 

priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties 

un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un 

idejas. Kopumā tika īstenoti 7 projekti. 

Pirmajā tikšanās reizē skolu komandas prezentēja savas vizītkartes, iekļaujot 

informāciju par abām partnerskolām un cilvēkiem, kuri darbosies projektā, atbildot uz 

jautājumu – kāpēc mums ir svarīgi piedalīties. 

Detalizētai skolu sadarbības projektu izstrādei notika 2 dienu ievadseminārs atpūtas 

kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Turkalnē. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības 

izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām, 

publicitātes aspektiem un praktiskai projektu plānošanai un vadīšanai: 

 

1. Sadarbības dažādie aspekti izglītībā: skolotājs – skolotājs; skola – skola; pilsēta – 

pilsēta.  

2. Kā strādāt ar sociālajiem medijiem? Kā plānot skolu projektu publicitāti.  

3. Praktiskā projektu vadība.  
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9.att. Projekta dalībnieki iesaistās mācību aktivitātēs 

 

Ieskats skolu komandu ieguvumos: 

“Negaidījām, ka mums izdosies tik labi sadarboties ne tikai darba grupā, bet arī ar 

citiem kolēģiem un projekta vadību”. /Rēzekne/ 

“Sašaurinājām un konkretizējām mērķi, rezultātus, saplānojām iesaistīto cilvēku 

skaitu, sākām veidot konkrētu aktivitāšu plānu.” /Rēzekne/ 

“Ieguvām jaunus draugus. Pilnībā visu pārstrādājām.” /Jūrmala/ 

“Negaidījām, ka projekts tik ļoti aizraus, jaunas iepazīšanās.” /Rīga. 

“Ļoti precīza un plānota darba organizācija. pozitīva sadarbība divu dienu 

garumā.” /Liepāja/ 

“Precizējām un īsinājām sava projekta mērķi, konkretizējām projekta rezultātus. 

Gaidas attaisnojās.” /Rīga/ 

“”Ieslēdzās” realitātes sajūta – tas jādara būs konkrētiem cilvēkiem, jāatrod tam 

laiks. “Baigais” menedžments!” /Rīga 

2020. gada 26. februārī The British Council pārstāvniecība Latvijā un Rīgas Izglītības 

un informatīvi metodiskais centrs pulcēja projekta “Darīt kopā” dalībniekus iedvesmas 

pasākumā “Komandas spēks”. Komandas spēks ir tās vienotībā. Par komandas darbu, 

atbildību, kopā strādāšanu un ikviena lomu ceļā uz rezultātu dalībniekus aicināja 

aizdomāties un iedvesmoties Jolanta Jerāne, finanšu nozares komandas vadītāja, grāmatu 

un pašizaugsmes metožu autore. 

Katrs dalībnieks pasākuma laikā varēja apmeklēt 2 dažādas darbnīcas saistībā ar 

komandas veidošanu, mērķu izvirzīšanu un saliedētību.  

Cik nozīmīgi ir tas, ka iepazīstam citu pieredzi, meklējam risinājumus kopā, dalāmies 

idejām un strādājam kopā – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem dalībnieki meklēja 

darbnīcās. 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.att. Darbnīca “Mācīties no savas un citu pieredzes”, 

vada I. Pāvula 

 

 

11.att. Projekta “Darīt kopā” dalībnieki gūst pieredzi Skotijas izglītības iestādēs 

 

Projekta “Darīt kopā” noslēguma pasākums “Sadarbība. Pieredze. Uzticēšanās.” 

klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā varēja notikt tikai 2020. gada 14. augustā. 

“Šis projekts ir stāsts par vērtībām sabiedrībā, kas vienota, kurā cits citu uzklausa, 

ieklausās un dara kopā, kurā esam tik dažādi, bet ar to arī stipri, ja to apzināmies un 

spējam to novērtēt”, tā pasākuma noslēgumā rakstīja viens no dalībniekiem. Šķiet, ka šī 

atziņa ļoti tieši raksturo projektā paveikto un sasniegto. Skolu sadarbības projekti ilga 

gandrīz gadu, taču dažas iecerētās aktivitātes pārtrauca ārkārtas situācija. Kā rezultātā 

nācās pārcelt arī noslēguma pasākumu no aprīļa uz augustu. Tas bija viens no pirmajiem 



17 
 

lielajiem pasākumiem, kad dalībnieki varēja pulcēties klātienē. Tāpēc prieks par tikšanos 

bija divreiz tik liels. 

Noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāja Britu padomes Latvijā 

vadītāja Zane Matesoviča, savukārt par projektu “Darbīgās kopienas Latvijā” stāstīja Britu 

padomes Latvijā projektu vadītāja Kristīne Ļeontjeva.  

 

 

12. att. K. Ļeontjeva uzrunā pasākuma dalībniekus ar savu stāstu  

par projektu “Darbīgās kopienas” 

 

Savās pārdomās par cilvēku stereotipiem, bailēm, personīgo robežu pārvarēšanu 

dalījās režisore Krista Burāne, sakot, ka “cilvēki, nav plēsēji pat tad, ja strādā gaļas 

paviljonā”. Kristas stāstītais un uzņemto filmu fragmenti dalībniekus rosināja domāt par 

attiecībām ar sevi, savu komforta zonu un sabiedrību. 

 

 

13. att. Noslēguma pasākumu atklāj RIIMC direktore S. Neimane 

 

Pasākuma otrajā daļā projekta dalībnieki vadīja pieredzes darbnīcas, kurās dalījās ar 

projekta ieceri, ieguvumiem un izaicinājumiem. 
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Noslēgumā dalībnieki dalījās savās pārdomās un atziņās par dzirdēto, redzēto un 

pārdomāto: 

Prieks, ka daudziem izdevies radīt mazus brīnumus.  

Darīt to, kas sākotnēji šķiet biedējošs, uzdrīkstēties. Bet vēl labāk – darīt to KOPĀ. 

Sadarbība un kolēģu atbalsts ir ceļš uz jaunām idejām un izaicinājumiem. Vajag darīt 

un nebaidīties no grūtībām. 

Svarīgi ir problēmu apzināties, saprast, kā un ar ko to risināt sadarbojoties, tikai tā 

var ko mainīt jeb “zem stāvoša akmens ūdens netek”. 

No šodienas es sapratu, ka nedrīkst stāvēt uz vietas vai malā, bet jāturpina 

pilnveidoties, laiks izkāpt no komforta zonas. 

Domāju par turpinājumu. “Robežas” jau atklātas. 

Praktizēt brīvību. Nebaidīties no sadarbības un kļūdām. Uzticēties pieredzei. Mainīt 

skatu punktu. Iet ārā no komforta zonas. 

Kopīgi plānojot, var izdarīt lielas lietas. 
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14. att. Skolu pārstāvji prezentē savus sadarbības projektus 
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Prioritāte P2 “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā” 
 2.1. Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” 

 

2020. gadā RIIMC turpināja īstenot 2019. gadā uzsākto projektu 

“Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” ar mērķi 

sniegt atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā un veicināt 

mērķtiecīgu pedagogu profesionālo pilnveidi. Apzinot pedagogu profesionālās pilnveides 

vajadzības izglītības iestādē, pamatojoties uz izvirzītajām prioritātēm, pētījumiem, 

nodarbību vērošanu, bērnu mācīšanās rezultātiem un iegūto datu analīzi, konkursā pieteicās 

un tika atbalstītas 13 Rīgas pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras 

savus projektus īstenoja no 2019. gada 10. oktobra līdz  2020. gada 30. aprīlim, taču  

saistībā ar ārkārtas situāciju valstī dažām izglītības iestādēm norises laiks tika pagarināts 

līdz 2020. gada 30. septembrim. Projektā piedalījās: 

 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 

1.  Veselība un fiziskās aktivitātes 

pirmsskolā "Augam lieli, stipri 

Latvijā" 

Rīgas 11. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

2.  Gada grāmata - bērnu vēlmju un ideju 

spogulis 

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

3.  Pedagoga radošums kā izglītības 

kvalitātes garants 

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

4.  Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību 

saturs un metodika kompetenču 

izglītības ieviešanai pirmsskolā 

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

5.  Runājošā siena Rīgas 234. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

6.  IT krātuve - kvalitatīva darba 

nodrošinājumam speciālā izglītībā 

Rīgas 3. speciālā pamatskola 

7.  Es dabā – brīvs, radošs, patstāvīgs Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Blāzmiņa" 

8.  Vērtībās balstītu ieradumu veidošana 

pirmsskolā 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Dzirnaviņas" 
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9.  Atbalsts kompetenču pieejas 

ieviešanai pirmsskolā 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Laismiņa" 

10.  Pedagogu lietpratības pilnveidošana 

mācību procesa plānošanā 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Margrietiņa" 

11.  Vai spējam labāk saprast savas 

emocijas un kā labāk to iemācīt 

bērniem? 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Sprīdītis" 

12.  Bērncentrēts mācību process Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Zīļuks" un Rīgas 255. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

13.  Lai top! Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola  

 

Galvenās pirmsskolu projektos izvirzītās tēmas bija: 

 

    Katrai pirmsskolai tika piesaistīts viens RIIMC speciālists, kurš palīdzēja īstenot 

projektu, iesakot lektorus, saskaņojot profesionālās pilnveides programmas atbilstoši 

izvirzītajiem mērķiem, veicot aktivitāšu pārraudzību, anketējot dalībniekus, sekoja budžeta 

izpildei.  

Kompetenču pieeja

Bērna individuālo 
prasmju attīstīšana

Bērna sociāli 
emocionālo 

prasmju attīstīšana

Metodes 
«Runājošā siena» 

iespējas

Mācību satura 
plānošana un 

vērtēšana

Bērnu kustību 
attīstīšana

Radoši 
pētnieciskās 

darbības 
organizēšana

Brīvdabas 
pedagoģija
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Pirmsskolu pedagogi piedalījās dažādās aktivitātēs: 

 

Izvērtējot aktivitātes, kā galvenos ieguvumus projekta dalībnieki izvirzīja: 

• izstrādāti tuvākās apkārtnes pētījuma objekti;  

• iepazīti labās prakses piemēri; 

• novadītas un izanalizētas atklātās rotaļnodarbības;  

• pedagogi sadarbojas mācību satura plānošanā un kopīgu rotaļnodarbību 

organizēšanā; 

• pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma iestādē; 

• ir vienota izpratne par pirmsskolas, ģimenes un sabiedrības  sadarbības iespējām; 

• izveidoti metodiskie un praktiskie materiāli.  

Lai informētu citus interesentus par projektu norisēm, iesaistīto izglītības iestāžu 

projektu vadītāji publicēja informāciju par īstenotajām aktivitātēm www.riimc.lv.  

Noslēgumā izglītības iestāžu projektu dalībnieku sasniegtie rezultāti tika apkopoti un 

publicēti elektroniskajā bukletā  “Izglītība izaugsmei 2020” mājas lapā www.riimc.lv, bet 

plānotais noslēguma pasākums 2020. gada 27. oktobrī nenotika, jo tika ieviesta ārkārtas 

situācija valstī, tika aizliegti pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi klātienē.  

Aktivitātes

Seminārs-
praktikums

Praktiskie 
eksperimenti, 

vērojumi

Meistarklases

Atklātās 
nodarbības

Apaļā galda 
diskusija

Projekta aktivitāšu 
izvērtēšana

AS veidošana

Metodiskā 
materiāla 

izstrādāšana

Vides nodarbības, 
praktikumi

Muzeja 
nodarbības

http://www.riimc.lv/
http://www.riimc.lv/
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2020.gada oktobrī RIIMC aicināja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties 

nākamajā projektu konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” ar 

mērķi sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā un veicināt mērķtiecīgu 

pedagogu profesionālo pilnveidi. Tā ir iespēja pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Konkursā varēja piedalīties ikviena Rīgas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības 

iestāde, atbalstot pedagogu mācīšanos, plānojot dažādas aktivitātes: ievadlekcijas, 

praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, pieredzes stāstus, seminārus, 

nodarbību vērošanas un analīzes, mācīšanās grupas, metodiskās dienas, muzejnodarbības, 

mācīšanās pilsētvidē, ārpus klases,  konsultācijas u.c. aktivitātes klātienē vai attālināti, un 

saņemt finansējumu aktivitāšu īstenošanai. Tika iesūtīti 9 projektu pieteikumi, kurus 

RIIMC projektu vērtēšanas komisija izvērtēja pēc iepriekš izstrādātiem vērtēšanas 

kritērijiem: esošās situācijas apraksts, pamatojot izvēlētā projekta nepieciešamību, 

formulēts projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti, izklāstītas plānotās aktivitātes, 

plānotas daudzveidīgas mācību formas katru mēnesi, pamatotas projekta budžeta izmaksas, 

sasniedzami projekta ieguvumi un plānota reāla rīcība pēc projekta īstenošanas. 

Konkursā piedalījās un finansējumu saņēma 9 Rīgas pašvaldības dibinātas 

pirmsskolas izglītības iestādes, kuras no 2020. gada 2. novembra  līdz  2021. gada 31. 

maijam īstenos dažādas aktivitātes, lai pirmsskolu pedagogi kopā mācītos. 

 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 

1.  Es to varu pats! Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Ligzdiņa” 

2.  Kompetenču pieejai atbilstoša pasākumu 

organizēšana kultūrizpratnes veidošanai 

multikulturālā izglītības iestādē pirmsskolas 

izglītības posmā 

Rīgas 61. vidusskola  

3.  Es varu, es daru, man sanāk! Rīgas 173. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

4.  Es izprotu un varu! Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde 

“Pienenītes” 
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5.  Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai 

dabaszinātņu nodarbībās Rīgas 

Ziepniekkalna pirmsskolā 

Rīgas Ziepniekkalna 

pirmsskola 

6.  Proti un dari Rīgas 270. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

7.  Digitālās caurviju prasmes pirmsskolas 

vecuma bērniem 

Rīgas 210. pirmsskolas 

izglītības iestāde 

8.  Vērtībās balstītu ieradumu veidošana 

pirmsskolā 

Rīgas 221. pirmsskolas 

izglītības iestāde  

9.  Minimālo digitālo prasmju apgūšana 

pirmsskolas pedagogiem 

Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde "Pūcīte" 

 

Lai īstenotu katras pirmskolas izglītības iestādes projekta mērķus, sadarbībā ar 

RIIMC galveno speciālistu tika izveidotas un saskaņotas pedagogu kompetenču pilnveides 

programmas un koordinētas mācību aktivitātes pirmsskolās.  

Šobrīd jau ir notikušas pirmās aktivitātes projektos. Izvērtējot uzsāktās aktivitātes 9 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, darba grupa un RIIMC pirmsskolu koordinatori 

S.Katkeviča, I.Razumovska un D.Sondare atzina, ka lielākais izaicinājums ir tās īstenot 

attālināti, iedrošinot projektu vadītājus, dalībniekus, lektorus.    

 

 
15.att. Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādē 

skolotāja izmanto metodi ar zvaniņu – bērni mācās ieklausīties klusumā 

 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ligzdiņa” skolotājas atsauksmes:  

“Katra lekcija un nodarbība ir ko vērta! Iegūtā informācija palīdz ikdienas darbā ar 

bērniem! Maziem solīšiem, bet arī mēs esam ceļā uz patstāvību.” 
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Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas pārdomas:  

“…Projekta ietvaros ir veikta pedagogu digitālo prasmju pilnveide, tajā skaitā 

prasmes lietot tiešsaistes sadarbības un mācīšanās rīkus, kuri papildina mācīšanas un 

mācīšanās procesu visos mācību jomās un palīdz pedagogiem atrast un izveidot jaunus un 

mūsdienīgus mācību materiālus.” Skolotāja Irina 

 

 

 
16.att. Pētniecības uzdevums Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolā 

 

RIIMC 2021. gada jūnijā organizēs projekta noslēgumu “Izglītība izaugsmei 2021”, 

kurā  par īstenotajiem projektiem, to ieguvumiem un pieredzi stāstīs projekta dalībnieki. 

 

2.2. Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2019./2020. mācību gadā jau 

tradicionāli aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes - sākumskolas, pamatskolas, 

vidusskolas - pieteikties projektu konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai 

skolā”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai skolā un veicināt 

pedagogu kolektīva kopēju profesionālo pilnveidi. Projekts tika īstenots no 2019. gada 10. 

oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim. Konkursā piedalījās 27 Rīgas skolas, no kurām 19 

guva atbalstu un īstenoja projektu savā izglītības iestādē. 

Katra skola izvēlējās savai iestādei aktuālu tēmu un vadītāju, kurš atbildēs par 

projekta īstenošanu skolā, no RIIMC tika nozīmēts galvenais speciālists, kurš atbalstīja 

mācību aktivitātes skolās un palīdzēja programmu izstrādē un pasākumu kvalitātes 

pārraudzībā: 
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Nr.p. 

k. 

 Projekta nosaukums Skola RIIMC  

projekta 

koordinators  

1. Skolas metodiskā darba vadības 

struktūras maiņa – pāreja no mācību 

priekšmetu metodiskajām komisijām 

uz mācību satura jomām 

Rīgas 25. 

vidusskola 

Inga 

Draveniece 

2. Izglītības satura plānošanas modeļi 

jaunā satura ieviešanas kontekstā  

Rīgas 34. 

vidusskola 

Daina Kupča 

3. Efektīva savstarpējā stundu vērošana Rīgas 86. 

vidusskola 

Aija Krečko 

4. RASSSA – sasniedzamais Rezultāts 

un Atgriezeniskā Saite Skolēnu Spēju 

Attīstīšanai 

Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

Iveta 

Razumovska 

5. Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – 

atslēga kompetenču pieejai 

Rīgas 69. 

vidusskola 

Sandra 

Graudiņa 

6. Atbalsts kompetenču pieejas 

ieviešanai Rīgas Itas Kozakēvičas 

Poļu vidusskolā  

Rīgas Itas 

Kozakēvičas 

Poļu 

vidusskola 

Signe Neimane 

7. Individualizētie uzdevumi mācību 

stundās 5.-9. klasēs ar iekļaujošās 

izglītības īstenošanu 

Rīgas 53. 

vidusskola 

Kitija Čipāne 

8. Mēs ticam, ka varam, un varam, jo 

darām 

Rīgas 33. 

vidusskola 

Inga Liepniece 

9. Skolotāju formatīvās vērtēšanas un 

atgriezeniskās saites izmantošana 

prasmju veicināšana 

Rīgas 85. 

vidusskola 

Aija Krečko 

10. Kompetenču pieeja projektu nedēļā Rīgas 

Daugavgrīvas 

vidusskola 

Inga Liepniece 

11. Mācīšanās iedziļinoties Rīgas 

Kultūru 

vidusskola 

Sarmīte 

Katkeviča 

12. RAĢ metodiskā darba adaptācija 

kompetenču pieejas īstenošanai 

Rīgas Angļu 

ģimnāzija 

Sandra Cīrule 

13. Diferenciācija un individualizācija 

valodu jomas mācību stundās – palīgs 

skolēnam mācību procesā 

Rīgas 45. 

vidusskola 

Sandra 

Graudiņa 
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14. Kopā varam Rīgas 84. 

vidusskola 

Zane 

Namatēva 

15. Mācīšanās iedziļinoties, tās 

īstenošanas skolā 

Rīgas 3. 

speciālā 

pamatskola 

Kitija Čipāne 

16. Starppriekšmetu saikne – nozīmīgs 

komponents mācību satura apguvei 

Rīgas 41. 

vidusskola 

Sandra Cīrule 

17. Skola kā mācīšanās organizācija, kura 

patstāvīgi mainās un pielāgojas 

jaunajiem apstākļiem 

Rīgas 64. 

vidusskola 

Daina Keidāne 

 

18. Paš - Vadība Rīgas Valda 

Zālīšu 

sākumskola 

Zane 

Namatēva 

19. Atbalsts kompetenču pieejas 

ieviešanai skolā 

Rīgas 6. 

vidusskola 

Daina Keidāne 

 

Projekta aktivitātes - kursi, pieredzes apmaiņas, semināri, meistarklases, izbraukuma 

semināri, izglītojošo programmu norise muzejos, uzņēmumos - mērķtiecīgi tika virzītas 

skolas mērķu sasniegšanai un kompetenču ieviešanai, izglītojot pedagogu kolektīvu.  

Lielākās izmaiņas projekta īstenošanas gaitā ieviesa ārkārtas situācija valstī. Sākot no 

marta, kad tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Covid - 19 vīrusa izplatību, 

arī projektā iesaistītās skolas daļēji pārorientēja plānotās mācības uz attālināto formu. Daļu 

plānoto pasākumu izdevās īstenot gan klātienē, ievērojot valstī noteikto kārtību, gan 

attālināti, izmantojot dažādas tiešsaistes platformas – ZOOM, MS Teams un citas. Četrām 

projekta skolām bija jāatliek pieredzes braucieni uz citām Latvijas skolām, kurus augustā 

divām no skolām izdevās īstenot, ievērojot daļēji ierobežoto pasākumu organizēšanu. 

 

Projekta pedagogu atsauksmes un attēli no dažu skolu nodarbībām: 

 

“Kolēģi uz skolu atnesa daudz teorijas, kā sagatavoties efektīvai mācīšanai jaunā 

standarta ietvaros, domājot tieši par sadarbību starp mācību priekšmetiem, kā arī labas 

praktiskas idejas, ko daļa no mums jau „iedzīvināja” ikdienā.” (Laura Čerņevska, 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja) 
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17.att. Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogi nodarbības laikā, diskutējot un strādājot pie 

snieguma līmeņu apraksta izveides 

“Paldies kolēģiem par kursos gūtās pieredzes popularizēšanu! Īpaši noderīgi tiem 

skolotājiem, kas, piemēram, par kritērijiem pārbaudes darbu vērtēšanā domājuši mazāk.” 

(Dina Hofmane, Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja) 

 

18.att. Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece E.Slokenberga  

vada tiešsaistes semināru Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogiem 

 

  Rīgas 86. vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas  pedagogu 

domas pēc projekta:  

“Es sapratu, ka man vēl ir jāmācās. Dotības man ir, jaunie standarti atbilst manam 

stundas redzējumam. Paldies!”  

“Iemācījos, kā korekti vadīt sarunu (secīgi uzklausīt, dot laiku skolotājam izvērtēt 

savu stundu, vienoties par ieteikumiem).”  

“Pārdomāt jautājumu un ieteikumu formulējumu. Izvairīties no vārda “BET”!”  
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19.att. Rīgas Valda Zalīša sākumskolas pedagogi grupās izstrādā vienotus skolēnu 

disciplinēšanas paradumus 

 

Rīgas 33. vidusskolas pedagogu atsauksmes pēc projekta īstenošanas:  

“Veicot uzdevumus semināra nodarbībās, papildināju savu prasmi izvirzīt 

sasniedzamo rezultātu. Apzinos savu lomu produktīvas stundas vadīšanā, skolēnu 

mācīšanās stratēģiju attīstīšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā. Ko ieguva skolēni? 

Domāju, ka, realizējot seminārā iegūtās idejas, skolēniem būs vēl interesantākas un 

jēgpilnākas stundas, labāk spēšu vadīt produktīvas stundas, kā  arī sekmēšu skolēnu 

mācīšanās prasmju attīstīšanu.” (Irēna Krūmiņa) 

“Semināri sniedza man priekšstatu, kā iesaistīt skolēnus SR izvirzīšanā un AS 

saņemšanā. Guvu izpratni, kā izvirzīt skaidru, izmērāmus, uz dziļāku izpratni vērstu SR. 

Iepazinos ar citu pedagogu pieredzi SR izvirzīšanā un AS saņemšanā. Patika klātienē 

kopīgi ar kolēģiem modelēt produktīvu mācību stundu un veidot jēgpilnus uzdevumus, 

izvirzīt SR.” (Aksana Gertmane) 

“Esmu apmierināta ar to, ka bija iespēja papildināt iepriekšējās zināšanas. Pozitīvi 

ir tas, ka lektore ne tikai lasīja lekciju, bet lika domāt līdzi, iesaistīja diskusijās. Noteikti 

daļu iegūto zināšanu realizēšu savā darbā efektivitātes paaugstināšanai.” (Žanna 

Maslovska) 

“Bija ļoti laba iespēja pakomunicēt ar kolēģiem, padalīties ar viņiem ar savām 

idejām, kā arī iegūt no viņiem idejas sev, kādā veidā var iegūt atgriezenisko saiti no 

skolēniem.” (Vitālijs Nosovs) 

 



30 
 

 

20.att. Kā izmantot “metožu karuseli” mācās Rīgas 85. vidusskolas pedagogi 

Izvērtējot projekta norisi un rezultātus, darba grupa secināja, ka šāda veida 

mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide bija efektīva, tā sasniedza plānoto rezultātu. 

Kā atzina pedagogi, gūtās zināšanas un prasmes tika pielietotas darbā, un pedagogi dalījās 

pieredzē ar kolēģiem, demonstrējot labās prakses piemērus.   

Visas 19 skolas projektu uzsāka un sekmīgi pabeidza, tika izglītoti 19 skolu pedagogi 

atbilstoši skolas stratēģiskajiem mērķiem un kompetenču ieviešanai. Par visām projekta 

aktivitātēm visu īstenošanas laiku tika publicēta informācija gan skolu mājas lapās, gan 

RIIMC un Izglītības, kultūras un sporta departamenta interneta vietnēs. RIIMC galvenie 

speciālisti atbalstīja un pārraudzīja projekta norisi skolās, kārtojot dokumentāciju,  

apkopojot aptaujas anketas un izvērtējot pasākumu kvalitāti.  

Projekta noslēgumā dalībniekiem bija jauns izaicinājums - sasniegtie rezultāti bija 

jāprezentē forumā “Izglītība izaugsmei 2020” attālināti – tiešsaistē MS Teams platformā, 

sagatavojot video rullīti un darbnīcu. Arī tiešsaistes darbnīcās foruma dalībnieki tika aktīvi 

iesaistīti, lai paši praktiski izmēģinātu kādu no jauniegūtajām metodēm vai prasmēm. 

Skolas lieliski tika galā ar jauno uzdevumu, un foruma darbnīcas bija ļoti atraktīvas un 

interesantas. 

RIIMC arī 2020./2021. mācību gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes 

pieteikties projektu konkursam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. Konkursa 

mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu 

kolektīva kopēju profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 2. 
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novembra  līdz  2021. gada 31. maijam. Konkursā piedalījās 15 Rīgas skolas, no kurām 13 

guva atbalstu un šajā mācību gadā īsteno projektus savās izglītības iestādēs.   

 

Forums “Izglītība izaugsmei 2020” 

 

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” noslēguma forums “Izglītība 

izaugsmei 2020” saistībā ar ārkārtas situāciju valstī tika pārcelts no vasaras uz skolēnu 

brīvlaiku oktobrī, lai skolu komandām būtu iespēja sagatavoties prezentēt savus ieguvumus 

attālinātā formātā. Forums notika tiešsaistē no 19. līdz 23. oktobrim platformā MS Teams, 

darbnīcas tika organizētas katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00, un savos ieguvumos 

vienā dienā dalījās četras skolas. Šogad nenotika interesentu iepriekšējā pieteikšanās 

dalībai forumā, bet gan katrs pedagogs varēja pieslēgties uz visām foruma dienām vai tikai 

uz to, kura šķita saistoša. Darba kartība tika saplānota pēc līdzīgām tēmām. Katrā foruma 

dienā tiešsaistei pieslēdzas un piedalījās no 80 līdz100 dalībniekiem, tas nozīmē, ka tēmas 

bija aktuālas daudziem Rīgas pedagogiem. 

Forumu atklāja RIIMC direktore Signe Neimane, savu uzrunu sākot ar to, ka ,,2020. 

gads visiem paliks atmiņā kā atcelts, nenotiks, pārcelts, 2 metri un ekrāngalvu laiks”, taču 

forums notiek, lai arī citādāk, ar mērķi dalīties skolu un pirmsskolu pieredzē, tādējādi 

bagātinot gan sevi, gan kolēģus”. Paralēli skolu projektam notika arī pirmsskolu projekts 

“Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā, kurā piedalījās 13 Rīgas pirmsskolas, 

diemžēl forums, kurš bija plānots klātienē, tika atcelts ārkārtas situācijas dēļ.  Savu uzrunu 

direktore beidza ar vēlējumu Gerda Leonharda vārdiem: “Veido nākotni, vai tā veidos 

tevi!” 

Katrā darbnīcā skolu vadības komandas dalījās savā mācīšanās pieredzē, pastāstīja 

par ieguvumiem, kā arī iesaistīja dalībniekus praktiskajās nodarbībās, demonstrējot 

projektā jauniegūtu metodi vai materiālu.  

Pēc foruma dalībniekiem bija iespēja elektroniski izvērtēt pasākuma norisi un saturu.  

Atbildot uz jautājumu, nosauciet divus ieguvumi no foruma, kurus  izmantosiet savā 

darbā, skolotāji minēja:  

5 pirksti un Disneja krēsli;  

Formatīvā vērtēšana, efektīva stundu vērošana;   

Kopējais redzējums par reformu, prieks par radošiem skolotājiem;  
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Idejas par metodiskā darba organizēšanu. Iedarbīgie jautājumi. Sadarbība. MS 

Teams izmantošanas iespējas tiešsaitē;   

Muzejnodarbības. Grow jautājumu metode. Dažas tehnoloģiju iemaņas - postit utl.;  

Metodiskā darba struktūras maiņa, iekļaujošās izglītības īstenošana;  

Burvīgas idejas mācību stundām. Savā darbā kopīgi veidosim snieguma līmeņu 

aprakstus. 

Uz jautājumu, vai dalībniekus apmierināja tiešsaistes darba forma, lielākā daļa 

foruma dalībnieku atbildēja apstiprinoši. 

 
21.att. Dalībnieku atbildes uz jautājumu:  

vai Jūs apmierināja tiešsaistes darba forma 

 

Visu deviņpadsmit skolu prezentācijas tika apkopotas un kopā ar pirmsskolu projekta 

aprakstiem tika ievietotas elektroniskajā brošūrā “Izglītība izaugsmei 2020”, lai ar paveikto 

var iepazīties arī citi Rīgas pedagogi, kuriem nebija iespējas piedalīties forumā. 

 Brošūra publicēta RIIMC mājas 

lapā un nosūtīta arī uz visām Rīgas 

izglītības iestādēm. Darba grupa ir 

gandarīta par paveikto forumā, jo 

dalībnieki uzzināja daudz jaunumu, 

iepazinās ar vizualizētiem kolēģu 

pieredzes stāstiem un ieguva daudz 

radošu ideju. Prieks arī par skolām, ka 

ārkārtas apstākļos skolu vadības 

komandas spēja pārorientēties uz foruma attālināto darba formu un veiksmīgi dalījās 

pieredzē, ieinteresējot un iedrošinot arī tās skolas, kuras šādos projektos nekad nav 

piedalījušās.  
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2.3. Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem mācību procesa 
uzlabošanai 
 

 
 

Kā redzams zīmējumā, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 2020. gadā tika 

sniegts atbalsts mācību procesa uzlabošanai. Galvenais akcents jau otro gadu pēc kārtas 

tika likts uz kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolas izglītībā. Izvērtējot 2019. gada 

piedāvājumu un pieprasījumu, tika pieņemts lēmums vairums no 2019. gadā īstenotajām 

programmām piedāvāt pedagogiem arī 2020. gadā.   

Viena no tādām bija programma pirmsskolas pedagogiem par caurviju prasmēm 

“Caurviju prasmes pirmsskolā” (12h), kuru  vadīja Inguna Stikāne. Pieprasījums pēc šīs 

programmas bija liels, jo caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un 

ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, stiprinot jaunu zināšanu 

sasaisti ar personisko pieredzi.  Grupa tika nokomplektēta jau pirmajā dienā pēc plāna 

ievietošanas mājas lapā. Lektore Ingūna Stikāne, kas ir metodiķe pirmsskolas izglītības 

iestādē, labi zina reālo situāciju pirmsskolas iestādē un to, kādas zināšanas un prasmes ir 

nepieciešamas pedagogiem. Nodarbībās paralēli teorijai tika daudz strādāts praktiski, kas 

ļāva pedagogiem pielietot jaunās zināšanas nekavējoties. Sākoties ārkārtas situācijai 

pavasarī, tika nokomplektēta tikai 1 grupa, izglītojot 22 pirmsskolas pedagogus. 

Pirmsskolas pedagogi pavasarī vēl nebija gatavi mācīties tiešsaistē, jo trūka IT zināšanu,  

pirmsskolas iestādēs un mājās datoru nebija pietiekamā daudzumā.  
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Programma “ELIIS - pirmsskolas izglītības iestādes tiešsaistes darba 

organizēšana“ tika piedāvāta pirmsskolu vadītājiem. Tika nokomplektētas  4 grupas, 

izglītojot 57 pirmsskolas iestāžu vadītājus. ELIIS ir tiešsaistes sistēma, kas izveidota tikai 

pirmsskolām, šī programma sniedz inovatīvus digitālus risinājumus pirmsskolas izglītības 

iestāžu mācību darba organizēšanai un ērtu bērnu informācijas pārvaldi ar visaptverošu 

komunikāciju moduli, detalizētu statistiku, pārskatu veidošanu un daudz citu funkciju, 

kuras nepieciešamas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, vadītājiem un arī 

vecākiem. 

Gada otrajā pusē tika piedāvāta programma “Lasītprasmes attīstīšanas aktualitātes 

pirmsskolā” par lasītprasmes attīstīšanas aktualitātēm pirmsskolā un jauniem pieejamiem 

mācību metodiskajiem materiāliem, ko izstrādāja projekta Skola2030 ietvaros, balstoties 

uz VIMALA (Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanai (Peer Learning)) metodiku. 

Interese par programmu bija liela, pieteicās daudz pedagogu, bet pieslēgties tiešsaistē prata 

un kursa programmu apguva tikai 31 pedagogs. Tas vēlreiz liecina, ka zināšanas par IT 

iespējām un tehnoloģiju lietošanas prasmes pirmsskolās ir ļoti vājas un daudz jāstrādā pie 

šo zināšanu pilnveidošanas. Praktisko nodarbību laikā daži pirmsskolu pedagogi neprata 

strādāt ar datoru un internetā pieejamiem mācību materiāliem. Skolotāji praktiski 

izmēģināja vietnē https://atbalstsizcilibai.lv/lasit/lasit-metodika pieejamos mācību 

vingrinājumus. Atsauksmes par kursiem bija ļoti labas. 

Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Sadarbība mūzikas stundās”, lai sniegtu atbalstu pirmsskolas mūzikas pedagogiem 

kompetenču pieejas īstenošanā mācību procesā, īpaši uzsverot sadarbības nozīmi mūzikas 

rotaļnodarbībās. Pedagogi guva ierosmes gan plānošanā, gan ikdienas darba organizēšanā, 

strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem. 

Pedagogiem bija iespēja pilnveidot radošo iemaņu attīstīšanas pieeju un metodiskos 

paņēmienus, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā. Izmantojot piemēru 

demonstrēšanu un praktisku radošu darbošanos, lektore Agnese Ušacka piedāvāja idejas 

mūzikas rotaļnodarbību plānošanā un ikdienas darba organizēšanā, strādājot ar pirmsskolas 

vecuma bērniem: ikmēneša darba plāna sastādīšana un praktiskas idejas izveidotā darba 

plāna realizēšanai. Mācību process tika plānots tā, lai pēc pirmās dienas mācībām skolotāji 

varētu veikt mājas darbu - sagatavot iespējamās mēneša tēmas rotaļnodarbības plānošanu. 

Pedagogi prezentēja saplānoto, dalījās pieredzē, izvērtēja savu un kolēģu darbu, guva 

https://atbalstsizcilibai.lv/lasit/lasit-metodika
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jaunas idejas. Kursa programma tika īstenota martā, nokomplektējot 1 grupu un izglītojot 

20 pedagogus. Kopumā 65% aptaujāto iegūtās zināšanas un prasmes novērtēja kā 

augstas. Tajā pašā laikā pedagogu komentāros tika paustas domas, ka “vēl nav pilnas 

saprašanas, kā iegūtās zināšanas izmantot praktiski” vai arī “vairāk vēlējos redzēt 

paraugus, kā jādara un kā jāstrādā”. 

8h profesionālās kompetences pilnveides programma “Mūzikas rotaļņodarbību 

plānošana un īstenošana, aktualizējot kompetenču pieeju”, tika sagatavota, lai sniegtu 

atbalstu pirmsskolas mūzikas pedagogiem kompetenču pieejas īstenošanā mācību procesā. 

Programma tika plānota kā klātienes mācības, bet, ņemot vērā valdības izsludināto 

ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā un noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, lai 

mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību, laikā, kad mācības klātienē nebija iespējams 

nodrošināt, tika pieņemts lēmums piedāvāt pedagogiem mācīties attālināti. Pedagogi guva 

izpratni par sasniedzamā rezultāta un attīstošas atgriezeniskās saites organizēšanas 

paņēmieniem mūzikas nodarbībās. Kursa programma aktualizēja pirmsskolas pedagogu 

zināšanas par pedagoģiskā procesa plānošanu, sasniedzamā rezultāta formulēšanu 

atbilstoši bērnu vecumposmam, kā jēgpilni un mērķtiecīgi bērniem izvirzīt dažādus 

uzdevumus un piedāvāt praktisku darbošanos, lai panāktu sasniedzamā rezultāta apjēgšanu 

un izpratni. Kursu programma tika īstenota maijā un novembrī, nokomplektējot 2 grupas 

un izglītojot 59 pedagogus. Grupu nodarbības vadīja lektore – Agnese Ušacka, ar kuru 

izveidojās veiksmīga sadarbība, par ko liecināja dalībnieku pozitīvās atsauksmes 

aptaujas anketās. Tā kā paralēli lektore strādā pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir viena 

no tām, kas pirmā uzdrošinājās ieviest kompetenču pieeju mācību procesā un saturā, tad 

viņai ir ļoti labi zināma reālā situācija pirmsskolas izglītības iestādēs un ir rodami praktiski 

ieteikumi pedagogu izglītošanā.   

Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēja un 

plānoja rotaļnodarbības, dalījās labās prakses piemēros, kas veicināja pedagoģiskā procesa 

pilnveidošanos. Mācību procesa laikā tika plānots veikt mājas darbu - sagatavot katrā 

vecumposmā piecus sasniedzamos rezultātus (kopā 15 piemēri). Mājas darbi tika apkopoti 

un nosūtīti elektroniski dalībniekiem.  

Analizējot piedāvātās programmas lietderību un ietekmi uz pirmsskolas pedagogu 

tālāko profesionālo darbību, jāatzīmē, ka kursa novērtēšanas anketās kā visnozīmīgākos 
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ieguvumus pedagogi atzīmē iedvesmošanu darbam, pozitīvu attieksmi, izcilu kompetenču 

izglītības pielietojumu un izskaidrošanu vienkārši un saprotami. 

8h profesionālās kompetences pilnveides programma “Skaņu pasaku un ritma 

rotaļu pielietojums pedagoģiskajā procesā” tika sagatavota, lai pirmsskolas pedagogiem 

veidotu izpratni par kompetenču pieejas īstenošanas principiem pirmskolas vecuma bērnu 

muzikālajā audzināšanā. Pedagogiem bija iespēja pilnveidot zināšanas un aktualizēt 

metodes, kā bērnos attīstīt radošumu, runu, valodu, muzikalitāti, iegūt praktiskās zināšanas 

par daudzveidīgas (integrētā, grupu, individuālā) muzikālās darbības plānošanu 

pedagoģiskajā procesā un attīstīt radošās spējas, iepazīstot skaņu rīkus no dažādiem 

materiāliem. Kursa programma tika īstenota oktobrī kā klātienes nodarbība, 

nokomplektējot 1 grupu un izglītojot 22 pedagogus. Nodarbību vadīja lektore Baiba Brice, 

viņa strādā Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Pīlādzītis» par mūzikas skolotāju. Darba 

gaitā viņa radījusi daudz jaunu rotaļu, pasaku un dziesmu, kas tiek izmantotas, strādājot ar 

mazajiem audzēkņiem, ir izdevusi daudz muzikālo grāmatu un krājumu. Apkopojot un 

izanalizējot kursu dalībnieku anketas, secināts, ka lektores darbs atzīts kā ļoti labs, 

interesants, noderīgs un profesionāls, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā, gan arī 

veicot grupu darbu un dažādas aktivitātes. Programma kopumā ir novērtēta kā laba vai ļoti 

laba. Iepriecina, ka laiks, kas ir ticis veltīts visa veida aktivitātēm, ir bijis pietiekami ilgs, 

tātad programmas ilgums ir optimāls. Pedagogi (80% no aptaujātajiem) ir atzinuši, ka ir 

bijusi iespēja pašiem aktīvi piedalīties darbā, lai pēc tam varētu iegūtās zināšanas pielietot 

praksē. Visvairāk iepriecina atziņa, ka pedagogi skaidri zina, kur viņi pielietos iegūtās 

zināšanas. To apstiprina 84% no visiem aptaujātajiem pedagogiem. 

8h profesionālās kompetences pilnveides programma “Pašvadīta mācīšanās sporta 

nodarbībās pirmsskolā” tika piedāvāta, lai sagatavotu sporta pedagogus pārmaiņām 

izglītības procesā, pilnveidojot prasmes plānot un vadīt efektīvu sporta nodarbību, kurā 

attīstīs un stiprinās bērnos pašvadības paradumus. Kursa programma aktualizēja 

pirmsskolas sporta pedagogu izpratni par mērķtiecīgu un strukturētu sporta nodarbību 

sagatavošanu, plānošanu, strukturētu rotaļu izmantošanu pašvadīta mācību procesa 

īstenošanai. Pedagogi modelēja, kā savās nodarbībās attīstīs bērnos pašvadītas mācīšanās 

prasmes. 

Pedagogi veica dažādus praktiskos uzdevumus, lai pilnveidotu savu pedagoģisko 

meistarību un izpratni par domāšanas, reflektēšanas un pašvadītas mācīšanās norisi. Kursa 
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programma tika īstenota augustā kā klātienes nodarbība, bet novembrī kā tiešsaistes 

nodarbība, nokomplektējot 2 grupas un izglītojot 56 pedagogus. Nodarbību vadīja lektore 

Solvita Šidlovska, kura strādā pirmsskolas izglītības iestādē par sporta skolotāju. Klātienes 

nodarbībā lektore tika novērtēta kā ļoti kompetenta, nodarbībā tika daudz strādāts praktiski, 

kas ļāva pedagogiem pielietot jaunās zināšanas nekavējoties. Kā galvenie ieguvumi pēc 

kursiem tiek minētas jauniegūtās idejas darba organizēšanā un plānošanā, dažādi 

paņēmieni, kā un ko izmēģināt ar bērniem, savstarpējā diskusija, materiālā bāze. 

Organizējot mācības otrai grupai, ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju 

visā valsts teritorijā un noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, kad mācības klātienē 

nebija iespējams nodrošināt, tika pieņemts lēmums piedāvāt pedagogiem mācīties 

attālināti. Tas bija liels izaicinājums, jo plānoto praktisko nodarbību novadīt tiešsaistē bija 

grūti. 

Rīgā pirmsskolu pedagogiem vēl joprojām izteikti trūkst IT prasmju, tāpēc, kā ik 

gadu, uzmanība tiek pievērsta arī viņu profesionālajai pilnveidei IT prasmju apgūšanā. 

Daudzām skolotājām nepieciešams uzlabot IT prasmes un apgūt dažādu jaunu iespēju 

izmantošanu. 12 h kursu programmu septembrī vadīja Rīgas 47.vidusskolas skolotāja 

Diāna Zvejniece, tehnoloģiju jomas speciāliste un informātikas skolotāja, kā arī 

programmas “Darba lapu veidošana un ilustrēšana Word programmā” ilggadēja 

lektore darbā ar pirmsskolu pedagogiem. Viņa novadīja nodarbības 1 grupai, kopumā 

programmā iesaistījās un to pabeidza 14 dalībnieki. Daudziem dalībniekiem ar prieku 

izdevās uzlabot IT prasmes un apgūt dažādu jaunu iespēju izmantošanu. Nodarbības notika 

klātienē. Aptaujas anketās parādījās ļoti labas atsauksmes ar 100% pozitīvu skatījumu: 
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Nodarbības būtu nepieciešams plānot arī turpmāk, bet ieteicams neaizrauties ar lielu 

grupu skaitu, jo šī programma salīdzinājumā ar IT prasmju apguvi attālināto mācību 

nodrošināšanai ir vienkārša un apgūstama arī pašmācības ceļā. Varbūt tehnoloģiju laikmets 

un Covid-19 apstākļi visus būs vērsuši uz vismaz Word programmas apguvi un tās 

iespējām? 

Izzinot pirmsskolas izglītības pedagogu vajadzības, tika piedāvāta profesionālās 

pilnveides programma “Mērķtiecīgas mācību vides veidošana un mācību procesa 

organizēšana pirmsskolā” ar mērķi sekmēt pirmsskolas pedagogu izpratni par 

mērķtiecīgas mācību vides veidošanu un attīstīt prasmes mācību procesa organizēšanā un 

vadīšanā pieredzes bagātu lektoru Ineses Eglītes un Anitras Meieres vadībā. Kopā tika 

organizētas 6 grupas un izglītoti 138 pirmsskolu izglītības iestāžu skolotāji. 

Skolotāji nodarbību laikā attīstīja prasmes plānot un īstenot rotaļnodarbības 

pirmsskolā, izvēlēties jēgpilnus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam mācību 

jomās, attīstot caurviju prasmes, pilnveidoja prasmes temata plānošanā, izmantojot 

“runājošās sienas” metodi mācību procesa organizēšanā pirmsskolā, veidojot mērķtiecīgu 

mācību vidi, kā arī pilnveidoja zināšanas par atgriezeniskās saites sniegšanu un vērtēšanas 

kritērijiem pirmsskolā. 

Aptaujas anketās kā nozīmīgākos ieguvumus dalībnieki norādīja tematu plānošanu, 

izmantojot runājošās sienas, to analīzi un dalīšanos pieredzē, uzdevumu izveidi, atbilstoši 

sasniedzamajam rezultātam, attīstāmajai prasmei un vērtēšanu.  

Kādas dalībnieces atsauksme:  

“Viss materiāls bija saprotams, noderīgs, interesants, ar dažādiem spilgtiem 

piemēriem, un manas zināšanas tagad ir strukturētas, pielietošu tās savā darbā.” 
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22.att. Runājošā siena Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē Dzintariņš 

 

Papildus plānotajam pirmsskolu pedagogiem lektores J. Bubvičas vadībā tika 

piedāvāta profesionālās pilnveides programma “Pieejamo resursu aktualizēšana 

kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā pirmsskolā” ar mērķi aktualizēt 

informāciju par galvenajiem pieejamajiem mācību resursiem pirmsskolā, pārrunāt 

praktiskus ieteikumus resursu izmantošanā, dalīties pieredzē par aktuālo mācību materiālu 

izmantošanu kompetenču pieejas īstenošanā, izstrādājot vienam mācību resursam 

uzdevumus, vērtēšanas kritērijus un sniedzot atgriezenisko saiti. 

Dalībnieki kā nozīmīgākos ieguvumus minēja dažādu mācību platformu, resursu 

izmantošanas iespējas, prasmi veidot uzdevumus un eksperimentus par pasakām, izmantot 

dažādas spēles un to variācijas, piem., klusās spēles, spēles ar oļiem, cieti un ūdeni, idejas, 

kā organizēt kustību aktivitātes u.c., bet turpmāk dalībnieki vēlējās pilnveidot prasmes 

strādāt ar hiperaktīviem bērniem, attīstīt prasmi izmantot interneta resursus daudzveidīgu 

ideju meklēšanai, kā arī darbā ar bērniem, uzklausīt citu kolēģu pieredzi, vērot praktiskas 

rotaļnodarbības. 

Savukārt programma “Bērna mācību sasniegumu vērtēšana” tika piedāvāta ar 

mērķi pilnveidot kompetences bērna novērošanā, vērtēšanā, efektīvas atgriezeniskās saites 

sniegšanā, lai uzlabotu mācīšanos un mācīšanu. Semināra laikā dalībnieki diskutēja par 

vērtēšanas pamatprincipiem, dalījās pieredzē un plānoja sarunu ar bērna vecākiem par 

sasniegumiem (bērna stiprās un vājās puses, piedāvājumi un risinājumi). Programma tika 

īstenota 4 grupām attālināti Zoom vidē un to apguva 110 pirmsskolas pedagogi. 

Kā galvenos ieguvumus dalībnieki aptaujas anketās norādīja: ir labāka izpratne par 

pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, 

kāpēc ir svarīgi plānot vērtēšanu, kādus uzdevumus izvēlēties, kā ar bērnu veidot 
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atgriezenisko saiti, kā sadarboties ar vecākiem bērnu sasniegumu vērtēšanā, lai sasniegtu 

labāku rezultātu bērna izaugsmei.  

 

 

23.att. Idejas spēlei ar akmentiņiem 

 

Dalībnieces atsauksme: “Labāk izpratu bērnu individualitātes, radu skaidrību, kā 

vienu spēli jeb rotaļu var pielāgot dažādiem bērnu tipiem, guvu idejas jaunajām spēlēm un 

rotaļām.” 

Tika sagatavota un īstenota 12h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Dabaszinību izzināšana pirmsskolā”, lai palīdzētu pedagogiem veidot  bērnu interesi  

par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. 

Pedagogiem bija iespēja iegūt idejas un ieteikumus dažādu dabas  eksperimentu izvēlei un 

eksperimentēšanas metodikas  organizēšanai telpās un apkārtējā vidē. Programma tika 

īstenota laika posmā no marta līdz oktobrim, ietverot dažādus gadalaikus, nokomplektējot 

3 grupas un izglītojot 66 pedagogus. Kursu nodarbības vadīja lektore Inta Soma, ar kuru ir 

izveidojusies veiksmīga sadarbība.  

Aptaujas anketās tika ļoti augsti novērtēta lektora darbība. Pedagogi bija gandarīti par 

iegūtajiem materiāliem, izstrādātajiem un izmēģinātajiem eksperimentiem, kurus 

iespējams jau uzreiz izmantot savā pedagoģiskajā darbā. I. Soma, balstoties uz savu 

pieredzi  pirmsskolas izglītības iestādes darbā un pašreizējo darbību Ziemeļvidzemes dabas 

izglītības izpētes  centrā, savas nodarbības vada rotaļīgi, interesanti, lai tās būtu atbilstoši 

pirmsskolas vecuma bērnu uztverei. Mācību process tika plānots tā, lai pēc vienas  dienas 

mācībām pedagogi izmēģinātu praktiski iegūtās zināšanas un prasmes savā ikdienas darbā 

un, atgriežoties nākamajās kursu nodarbībās, varētu reflektēt par savu mācību procesu un 

jaunajiem izaicinājumiem. Apkopojot un izanalizējot anketas, secināts, ka nodarbību laikā 

tika ievērotas  dalībnieku individuālās un grupas vajadzības, nodrošināts gan teorētiskais 

pamatojums tēmā, gan arī veiktas  dažādas aktivitātes, diskusijas, eksperimenti. Kā 
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galvenie ieguvumi pēc kursiem tiek minēti: jaunas idejas darba organizēšanā un plānošanā; 

reāli izdarāmi vienkārši eksperimenti, uzdoto  jautājumu komentēšana, iztirzāšana, 

apspriešana. Kopumā 92% aptaujāto skaidri zina, kur un kā pielietos iegūtās zināšanas un 

prasmes, 100% dalībnieku atzinīgi novērtēja, ka bija iespēja aktīvi piedalīties un praktiski 

pielietot iegūtās zināšanas, 88% dalībnieku atzina, ka nodarbības deva jaunas zināšanas, 

izpratni, prasmes. Vēl atsauksmēs tika paustas domas, ka patika “pašai izmēģināt, diskutēt, 

būt sadzirdētai”;  ”paldies par koku daudzveidīgo izzināšanu”.  

Programmas “Digitālo caurviju prasmju attīstīšana un dažādu resursu 

izmantošana rotaļnodarbībās pirmsskolā" saturs tika izstrādāts, balstoties  uz valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas paraugu. 

Atsauksmes par kursu programmu bija ļoti labas, interese par internetā pieejamo resursu 

izmantošanu – liela. Pedagogiem problēmas radīja tas, ka pirmsskolās nav pieejami datori 

un interneta pieslēgums, kā arī daļai pedagogu nav prasmju darbā ar datoru.   

6 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ir iegādājušās interaktīvās tāfeles, līdz ar to  

bija nepieciešamība apgūt interaktīvās tāfeles izmantošanu un tās rīkus. Pirmsskolas 

pedagogu vajadzībām tika izstrādāta un īstenota profesionālās pilnveides programma 

“Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas pirmsskolā”.  Sadarbībā ar pirmsskolu 

vadītājām tika atlasīti skolotāji, kuri apguva darbam ar interaktīvo tāfeli nepieciešamās 

zināšanas un prasmes un kuri bija gatavi palīdzēt savas pirmsskolas kolēģiem strādāt ar šo 

programmatūru. Visās anketās pedagogi minēja, ka ir apguvuši darbu ar interaktīvo tāfeli 

un ka ir gatavi palīdzēt kolēģiem.  

Kopumā attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu profesionālās kompetences 

pilnveides pasākumiem secinām, ka izvirzītais mērķis tika sasniegts, programmām 

atvēlētais laiks bija pietiekams. Grupas komplektējās ļoti ātri, jo bija liela interese par 

piedāvātajām tēmām. Nodarbības notika gan klātienē, gan attālināti, ņemot vērā ārkārtas 

situāciju valstī Covid -19 pandēmijas dēļ un noteiktos ierobežojumus. Lektori un dalībnieki 

mācījās strādāt attālināti ZOOM un Ms Teams vietnēs. Dalībnieku skaitu nodarbībās 

ietekmēja saslimstība, prasme lietot e-pastu un prasme pieslēgties nodarbībām. 

Pirmsskolas pedagogi turpmāk vēlas apgūt: kā veidot sadarbību ar bērnu vecākiem 

pirmsskolā, kā īstenot tematus, ja vienā grupā ir bērni dažādos vecumposmos, kā ieinteresēt 

bērnus mācīties, kā veidot pozitīvu attieksmi, lai mācītos, darbotos, kā iemācīt patstāvīgi 

strādāt, jēgpilni rotaļāties, cienīt vienam otru, kā risināt konfliktsituācijas, kā organizēt 
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mācību procesu 2-3gadīgiem bērniem, kā veicināt bērnu lasītprasmi rotaļnodarbībās 

pirmsskolā, kā strādāt ar bērnu uzvedības traucējumiem, kā veidot pozitīvo disciplinēšanu 

(kursi metodiķiem). Šīs un citas tēmas piedāvāsim 2021.gadā. 

 

2.4. Atbalsts vispārizglītojošo skolu pedagogiem mācību procesa 
uzlabošanai. 

 

Plānojot un īstenojot 2020. gada pedagogu profesionālo pilnveidi, viena no 

prioritātēm bija sniegt atbalstu skolu pedagogiem kompetencēs balstīta mācību procesa 

ieviešanai, plānošanai, organizēšanai un īstenošanai mācību darbībā. Galvenā 

mērķauditorija bija skolotāji, kuri strādā 4., 7., 10. klasēs un sāk ieviest kompetencēs 

balstītas mācības. 

Mācības tika piedāvātas un īstenotas visu mācību jomu skolotājiem, kopumā tās bija 

93 grupas, kurās savu profesionālo kompetenci pilnveidoja 2252 skolotāji. Programmas, 

kurās skolotāji mācījās, bija dažādas gan pēc stundu skaita – no 2 līdz 36 stundām -, gan 

formas – semināri, kursi, kas notika gan klātienē, gan tiešsaistē.  

 

Sociālā un pilsoniskā joma un veselības un fiziskās aktivitātes joma 

 

• Efektīva mācību stundas plānošana un īstenošana sociālajās zinībās 4. klasē 

Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs, kas sekmēja pedagogu izpratni un 

attīstīja prasmes attālinātā mācību procesa nodrošināšanā.  

Nodarbībā pedagogiem tika piedāvāta iespēja saplānot sociālo zinību stundas 4. 

klasē, izprotot produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas 

pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanu mācību procesā. Nodarbība tika īstenota februārī, izglītojot 39 pedagogus. 

Lektore - Santa Kazaka, kas ir gan skolotāja Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, gan arī “Skola 

2030” eksperte. Lektore bija ļoti zinoša, skaidri noformulēja mērķi, kas tika sasniegts 

nodarbību beigās. Procesa laikā mācību semināra tika piedāvātas dažādas praktiskās 

aktivitātes, izdales materiāli, tika analizēti arī stundu fragmenti, piemēri. 

• Aktualitātes kompetenču pieejas īstenošanā vēsturē pamatskolas un 

vidusskolas posmā 
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Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs, tā mērķis bija sagatavot 

pedagogus pārmaiņām izglītības procesā. Dalībnieki pilnveidoja izpratni par mācību satura 

un pieejas akcentiem Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmetā, programmas 

struktūru un mācību līdzekļiem, plānoja un veica praktiskus uzdevumus, kā efektīvāk 

veidot mācību procesu. Nodarbībā pedagogi pilnveidoja izpratni par jauno vidējās 

izglītības modeli. Nodarbību vadīja lektore Jolanta Lankovska, kas strādā Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijā un ir pabeigusi “Skola 2030” ekspertu mācības. Seminārs tika īstenots 

augustā, izglītojot 17 pedagogus. Nodarbību laikā pedagogi, diskutējot un strādājot grupās, 

plānoja un veica praktiskus uzdevumus. Programmas ietvaros pedagogi guva ierosmi un 

idejas savam darbam un dalījās savā pieredzē. 

• Būtiskākie akcenti mācīšanās pieejai sociālās zinībās 7. klasei 

Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs, kurā skolotāji paplašināja izpratni, 

kā plānot tematus un kā veidot mācību stundu sociālajās zinībās 7. klasei. Nodarbībā tika 

akcentēta efektīvas mācību stundas plānošana, mācību satura organizācija, mācību satura 

plānošana trīs līmeņos. Tāpat tika vērsta uzmanība uz pašvadītu mācīšanos un to, kā 

saskatīt skolēna mācīšanos stundā. Seminārs tika īstenots augustā, izglītojot 26 pedagogus. 

Lektore - Santa Kazaka, kas ir gan skolotāja Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, gan arī “Skola 

2030” eksperte. Seminārs un lektora darbs tika novērtēts kā labs un ļoti labs. Anketās 

pedagogi rakstīja, ka sapratuši, kā sākt plānot mācību procesu, lai attīstītu skolēnu 

pašvadītu mācīšanos. 

• Pieejas un iespējas jaunajā mācību saturā pamatskolā 

Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Pieejas un iespējas jaunajā mācību saturā pamatskolā”, lai pilnveidotu pedagogu 

izpratni par mācību satura un pieejas plānošanas principiem, iepazīstinātu ar galvenajiem 

akcentiem jaunajā standartā un paraugprogrammā. Lai sasniegtu šo mērķi, tika noteikti 

galvenie uzdevumi: pilnveidot pedagogu izpratni par izmaiņām mācību saturā un pieejā; 

veidot pedagogu izpratni par sasniedzamā rezultāta un attīstošas atgriezeniskās saites 

organizēšanas paņēmieniem; pilnveidot izpratni par mācību programmu tēmu ietvaru, 

tematu plānošanu un sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu katrai mācību stundai; analizēt 

dažādos veidus, lai nonāktu līdz sasniedzamajam rezultātam; iepazīstināt ar dažādiem 

metodiskajiem materiāliem stundas tēmas satura apguves dažādošanai. Kursa programma 

tika plānota kā klātienes nodarbība, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ tā tika īstenota 
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oktobrī kā tiešsaistes nodarbības. Izglītoti 22 pedagogi. Nodarbības vadīja lektori – praktiķi 

Pēteris Plakans un Ernests Sviklis no Rīgas 64. vidusskolas. Mācību process tika plānots 

tā, lai pēc pirmās dienas mācībām varētu veikt mājas darbu - dažādu sasniedzamo rezultātu 

pielietošana stundas darbā. Visnozīmīgākie ieguvumi: sasniedzamā rezultāta formulējums 

un skaidrāka izpratne par stundas saturu un uzbūvi; sadarbības veidi skolas ietvaros, trīs 

līmeņu plānošanas paraugi, vienas tēmas mācīšanas piemēri; praktiskais darbs ar mācību 

materiāliem; dalīšanās pieredzē ar kolēģiem; aktīva darbošanās un skaidri saprotami 

lektoru paskaidrojumu. 

• Vēsture un sociālās zinības 4. klasē 

Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Vēsture un sociālās zinības 4.klasē”, lai pilnveidotu pedagogu izpratni par  mācību 

satura un pieejas akcentiem, mācot skolēniem vēstures jautājumus 4. klasē. Skolotāji 

analizēja programmas parauga tematus, praktiski darbojās, iepazinās ar tematu apguves 

iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Kursa programma tika īstenota novembrī 

kā tiešsaistes mācības, izglītoti 19 pedagogi, nodarbības vadīja lektore Agnese Sarkane, 

Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja. Dalībnieki lektora darbu  novērtējuši kā labu un ļoti labu 

(draudzīga, zinoša, kompetenta, ir pieredze). Visnozīmīgākie ieguvumi: skolotāji guva 

ieskatu, kā skolēniem piedāvāt ar vēsturi saistītus jautājumus sākumskolas posmā, darbs ar 

uzdevumu piemēriem, diskusija.  

• Jaunā kompetenču izglītībā balstītā mācību satura apguve pamatskolā un 

vidusskolā Latvijas un pasaules vēsturē un sociālajās zinībās 

Tika sagatavota un īstenota 12h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Jaunā kompetenču izglītībā balstītā mācību satura apguve pamatskolā un 

vidusskolā Latvijas un pasaules vēsturē un sociālajās zinībās”, lai aktualizētu 

teorētiskās zināšanas un pieredzi par  kompetenču izglītībā balstītā mācību satura 

atpakaļvērsto plānošanu, apguvi un vērtēšanu Latvijas un pasaules vēsturē  (pamatskolā) 

un vēsturē un sociālajās zinātnēs I (vidusskolā), snieguma līmeņa aprakstu veidošanu 

sadarbībā ar sociālās un pilsoniskās jomas un citu jomu mācību priekšmetu skolotājiem.  

Tika sniegti metodiskie ieteikumi jaunas pieejas īstenošanai, ietverot akcentus saturā, 

uzdevumu veidošanā, vērtēšanā un caurviju prasmju apgūšanā, analizēta mācību stunda 

(aktualizācija, apjēgšana, refleksija), akcentējot kritisko domāšanu, problēmrisināšanu, 

metakognitīvo stratēģiju darbināšanu. Kursa programma tika īstenota novembrī un 
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decembrī kā tiešsaistes mācības, izglītoti 28 pedagogi. Nodarbības vadīja lektores Jolanta 

Lankovska un Aija Biteniece. Dalībnieki lektoru darbu novērtējuši kā ļoti labu, kvalitatīvu, 

atbildīgu. Visnozīmīgākie ieguvumi: praktiski pielietojamie darbi, ideja par atpakaļvērsto 

plānošanu, dziļā mācīšanās, pašvadīta mācīšanās, praktiska dalīšanās pieredzē no kursu 

vadītāju puses, darba lapas, iespaidi, komentāri. Uz jautājumu “Kādu informāciju un idejas 

es izmantošu darbā?” dalībnieki atzīmēja:  jēgpilnu uzdevuma veidošana, vērtēšanas veidi, 

metodes darbā ar vēstures avotiem, diskusijas shēma, skolēna pašnovērtējuma karte, 

vēsturiskās empātijas attīstīšana, akadēmiskā strīda risināšana, kā stundās izmantot video 

fragmentus, stundas paraugus. 

• Mācību satura plānošana mācību priekšmetā sports un veselība 7. klasē 

Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs, lai analizētu “Sports un veselība” 

programmas parauga 7. klases tematus, plānotu tematu apguves secību atbilstoši 

plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem veselības un fiziskās aktivitātes 

mācību jomā. Skolotāji analizēja programmas parauga tematus, praktiski darbojās, 

iepazinās ar tematu apguves iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Kursa 

programma tika īstenota jūnijā kā tiešsaistes mācības, izglītoti 26 dalībnieki, nodarbības 

vadīja lektore Gunta Falka, Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja. Dalībnieki lektora darbu  

novērtējuši kā izcilu, profesionālu, skaidru, saprotamu un saistošu. Visnozīmīgākie 

ieguvumi: ieteikumi/idejas, kā veiksmīgāk veidot atgriezenisko saiti ar audzēkņiem, 

paskaidrojums par to, kā vislabāk īstenot jauno pieeju, novērtēja ideju par personalizētu 

pieeju bērnam, it īpaši tālmācībā, jauniegūtās zināšanas par caurviju prasmju pielietošanu, 

lielāka skaidrība par temata plānojuma aprakstu, idejas tematiem, citu kolēģu pieredze. 

• Veselības un drošības jautājumi veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā 

Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs, jo līdz ar mācību priekšmeta 

“Sports” kļūšanu par jomas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” sastāvdaļu, ir aktuāla 

jomas izpratne kopumā. Šajā tiešsaistes nodarbībā uzmanība tika pievērsta veselības un 

drošības jautājumiem, lai iedrošinātu un stiprinātu nodarbību dalībniekus šīs jomas 

pilnvērtīgai īstenošanai savās skolās. Seminārs tika organizēts jūnijā, izglītoti 26 

dalībnieki. Lektors - Reinis Upenieks, “Skola 2030” eksperts. Diemžēl plānotais mērķis 

tika īstenots daļēji, kas atspoguļojās dalībnieku anketās, kas lektora darbu novērtēja kā 

apmierinošu. Dalībnieku atziņas: gaidīju konkrētākus lielos virzienus, ievirzes, konkrētus 

piemērus drošības un veselības jautājumos. 
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• Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā 

Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā” kā atbalsts  

kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. Programmas mērķis bija veidot pedagogu 

izpratni par sasniedzamā rezultāta un attīstošas atgriezeniskās saites organizēšanas 

paņēmieniem, pilnveidot pedagogu zināšanas par temata atseguma plānu un stundas 

plānošanu  ikdienas mācību procesā. 

Pedagogiem bija iespēja izglītoties šādās jomās: veselības un fiziskās aktivitātes 

mācību jomas  standarts un programmas secīgas mācību satura apguves nodrošināšanai; 

Produktīva mācību stunda - sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana; Mācību 

satura apguves plānošana un atgriezeniskā saite stundā. Skaidru, izmērāmu, uz dziļāku 

izpratni vērstu sasniedzamo rezultātu izvirzīšana un īstenošana. 

Kursa programma tika īstenota decembrī kā tiešsaistes mācības, izglītoti 33 

dalībnieki, nodarbības vadīja lektore Gunta Falka, Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja. 

Dalībnieki lektores darbu  novērtējuši kā izcilu un profesionālu, kas īsā atvēlētajā laikā ļoti 

konspektīvi un uztverami visu izstāstīja. Visnozīmīgākie ieguvumi: sapratu, kā īstenot 

programmu, pieredzes apmaiņa, diskusijas ar kolēģiem, prasme formulēt sasniedzamos 

rezultātus stundā, atgriezeniskās saites organizēšana, mācību satura plānošana, 

skaidrojums par to, kā vislabāk īstenot jauno pieeju, lielāka skaidrība par temata plānojuma 

aprakstu, idejas tematiem, citu kolēģu pieredze.  

 

2020. gadā darbu turpināja pedagogu konsultatīvās padomes (KP), tās ir ļoti vērtīgs 

atbalsts, jo palīdz ieteikt un piesaistīt speciālistus pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides organizēšanai, konsultē un veido ieteikumus mācību olimpiāžu organizēšanai.  

• Veselības un fiziskās aktivitātes jomas KP locekļi 2020. gadā klātienē tikās 

janvārī, kad tika diskutēts par RIIMC prioritātēm 2020.gadā, projekta K-10 īstenošanu, 

kompetenču pieejas ieviešanu skolā un pirmsskolā, mācību jomu koordinatoru skolās 

apzināšanu, skolotāju vajadzību apzināšanu, pretendentu izvirzīšanu nominācijai “Rīgas 

gada sporta skolotājs”, metodiskās dienas organizēšanu.  

 Valstī noteiktie ierobežojumi ieviesa korekcijas lēmumu izpildē, par prioritāti 

nosakot attālinātā mācību procesa nodrošināšanu. Tāpēc neizdevās īstenot metodisko 

dienu, un konkurss “Rīgas gada sporta skolotājs” tika atcelts.  
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KP aktīvi iesaistījās labās prakses piemēru popularizēšanā, iesakot kolēģus, kuri 

dalījās pieredzē attālinātā mācību procesa īstenošanā. KP pārstāve Gunta Falka aktīvi 

iesaistījās arī kā lektore, iesaistoties gan projektā K-10, gan programmā “Atbalsts 

pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā”, kas ļāva veidot plašāku 

skatījumu par lietām, kas notiek ārpus savas skolas. 

• Sociālās un pilsoniskās jomas KP 2020. gadā tikās februārī, kad diskutēja par 

RIIMC prioritātēm 2020.gadā, par informatīvā semināra organizēšanu skolotājiem rudens 

brīvlaikā, kompetenču pieejas ieviešanu, skolotāju vajadzību apzināšanu, metodiskā darba 

plānošanu 2020.gadā. 

Ārkārtas situācija valstī lika pārskatīt plānotos pasākumus, un prioritāri tika izvirzītas 

tēmas, kas bija saistītas ar attālināto mācību procesu. Kā veiksmes stāsts noteikti ir 

metodiskās dienas “Akcenti mācību satura un pieejas īstenošanā sociālās un pilsoniskās 

jomas ietvaros” organizēšana tiešsaistē, kur aktīvi iesaistījās KP, iesakot lektorus un tēmas, 

kas šajā brīdī bija visaktuālākās. KP pārstāves Santa Kazaka un Jolanta Lankovska aktīvi 

iesaistījās arī kā lektores, iesaistoties gan projektā K-10, gan programmās par kompetenču 

izglītībā balstītā mācību satura ieviešanu pamatskolā un vidusskolā. 

 

Tehnoloģiju joma un kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslā joma 

 

Izzinot tehnoloģiju jomas vajadzības, ņemot vērā lielās saturiskās un pieejas 

izmaiņas, uzsākot īstenot jauno kompetenču pieejas standartu, dizaina un tehnoloģiju 

skolotājiem tika piedāvātas profesionālās pilnveides programmas par mācību satura 

plānošanu un īstenošanu 4., 7., 10. klasē, bet inženierzinību skolotājiem par satura 

plānošanu un īstenošanu 7. klasē gan klātienē, gan attālināti. 

Dalībnieki analizēja programmas parauga tematus, iepazinās ar tematu apguves 

iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, plānoja mācību stundas, izvēloties 

uzdevumus, izstrādājot vērtēšanas kritērijus, un attīstīja prasmes sniegt atgriezenisko saiti. 

Praktiski darbojoties, pedagogi veidoja izpratni par mācīšanas pieeju un stratēģijām.  

Aptaujas anketās kā nozīmīgākos ieguvumus dalībnieki norādīja: tematu, stundu 

plānošana, praktiski piemēri stundas organizēšanai, pašvadīta mācīšanās dizainā un 

tehnoloģijās, kā lietot dizaina dienasgrāmatu, vērtēšana tematā, snieguma līmeņa aprakstu 

izveides principi un to lietošana, atgriezeniskās saites sniegšanas veidi. Skolotāji secināja, 
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ka daudz vēl jāmācās un jāapgūst, lai sekmīgi īstenotu jauno mācību priekšmeta saturu un 

kompetenču pieeju skolā.    

Kā jauna profesionālās pilnveides forma dizaina un tehnoloģiju skolotājiem tika 

piedāvāti pieredzes stāsti, kuri notika Rīgas Teikas vidusskolā un Mārupes Valsts 

ģimnāzijā, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus – lietojot sejas aizsargmaskas un 

ievērojot 2 metru distanci.  Pedagogi P. Kaļva, Z. Ziemele un D. Rumpe dalījās pieredzē, 

kā savās skolās īsteno kompetenču pieeju, kā plāno saturu, veido uzdevumus, kā vērtē 

skolēnu sniegumu.   

 

 

24. att. Pieredzes stāsti Rīgas Teikas vidusskolā 

 

Kā vērtīgākos ieguvumus dalībnieki aptaujas anketās uzsvēra: izpratne par mācību 

procesa organizēšanu, stundas plānošana pēc 9G principa, dažādu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbība kopīgi veidotos projektos, vērtēšanas līmeņu aprakstu veidošana, 

dizaina dienasgrāmatas izveide, jaunas idejas, stratēģijas, praktiski piemēri, kā izmantot 

otrreizējos materiālus. 

 

25.att. Aušanas uzdevums 7. klasē 
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Skolotāji anketās norādīja, ka turpmāk vēlas apgūt prasmes, kā lietot 

datorprogrammas mācību darbā, kā izmantot 3D printeri, kā vadīt labu mācību stundu 

attālināti, vērot un analizēt reālu mācību stundu, izprast vērtēšanas sistēmu, kādas  tehnikas 

izmantot 3D priekšmetu rotāšanā, dekupāža, mezglošana, citu skolotāju pieredze darba 

organizēšanā. Šīs tēmas RIIMC piedāvās 2021.gadā. 

Inženierzinību skolotāji ļoti augstu novērtēja lektora J. Čilipāna darbu un anketās 

norādīja, ka vērtīgākais bija satura un metožu izklāsts, mācību priekšmeta būtības 

izpratne, praktiskās iemaņas apgūt eksperimentus, modeļu demonstrējumi, reāli piemēri 

katram tematam, stundai. Skolotāji aicināja arī turpmāk seminārus vadīt programmu 

autorus – skolotājus praktiķus, filmēt mācību stundas, lai varētu redzēt praktisko norisi. 

 

26.att. Uzdevums - arku būvēšana inženierzinībās 7. klasē. 

Izzinot pedagogu vajadzības un uzsākot kompetenču pieejas ieviešanu 

kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslā, jomas vizuālās mākslas skolotāji pilnveidoja 

zināšanas mācību saturā un pieejā 1., 4. un 7. klasē un attīstīja prasmes uzdevumu 

veidošanā, skolēna snieguma vērtēšanā lektoru A. Avotiņas, B. Sīmanes - Ambaines un L. 

Puļķes vadībā, bet vidusskolas kursā “Kultūras pamatu” un “Kultūra un māksla I” skolotāji 

lektores I. Pitkevičas vadībā pilnveidoja izpratni par mācību saturu un pieeju, attīstīja 

prasmi plānot tematus, stundas, veidoja dziļos uzdevumus, dalījās veiksmēs un 

izaicinājumos. 

Anketās kā nozīmīgākos ieguvumus dalībnieki uzsvēra: izpratne par jauno 

programmu, stratēģijām, jau esošu materiālu izmantošanu, attīstīta prasme veidot dziļos 

uzdevumus 10. klasē, sekmēta praktisko uzdevumu veidošana, dalīšanās pieredzē. 

Skolotāji norādīja, ka turpmāk vēlas apgūt sekojošas tēmas: stundu plānošana 10.klasē 

(tematiskie plāni), stundas struktūra, dziļāk apgūt tēmas, caurviju prasmes, kā veidot 

pārbaudes darbus,  kritēriji uzdevumiem kultūras pamatos, kā veidot dienasgrāmatu. 
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Dalībnieki  ierosināja dalīties ar materiāliem, darba lapām, idejām, veidot tekstu grāmatu, 

vērot mācību stundas, tās analizēt. 

Dalībnieku atziņas: “Patīkami, ka lektore brīvi pārvalda sniegto informāciju, 

iedvesmo ar pārliecību, nesteidzina, uztur kontaktu ar auditoriju. Vērtīgas idejas temata 

paplašinājumam.” “Jauniegūtā informācija un idejas ne tikai uzlabos darba efektivitāti, 

bet arī nomierina un atbrīvo no neziņas. Katra jauna ideja palīdz efektīvāk strādāt.” 

Kopumā programmu izvirzītie mērķi tika sasniegti, izmantotās darba formas un 

metodes - diskusijas, minilekcijas, grupu darbs, modelēšana, pieredzes apmaiņa, 

praktiskais darbs un eksperimenti - veicināja izpratni, zināšanu un prasmju apguvi. 

Dalībniekiem bija iespēja aktīvi piedalīties praktiskajās aktivitātēs un iegūtās kompetences 

izmantot savā darbā. Kā lektori tika izraudzīti projekta “Skola 2030” satura un materiālu 

izstrādātāji, kā arī pilotskolu skolotāji - praktiķi un mācību jomu koordinatori. 

Pasākumu īstenošanu ietekmēja ārkārtas situācijas ierobežojumi, vairāki plānotie 

pasākumi tika pārcelti, lai tos īstenotu jau drošākā vidē vai attālināti. Grūtības bija saistītas 

arī ar lektoru prasmi strādāt attālināti un iecerēto aktivitāšu pielāgošanu. Vairākās 

programmās pieteicās citas mērķgrupas skolotāji, jo viņiem bija nepieciešams apgūt 

nepieciešamās programmstundas, neapzinot savas vajadzības. Problēmas sagādāja arī e-

pastu saņemšana, jo daudzi pedagogi nelieto edu.riga.lv pastu, dalībnieku prasme lietot 

attālināto mācību vidi. 

Tehnoloģiju jomas mājturības un tehnoloģiju skolotāju konsultatīvā padome un 

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vizuālās mākslas skolotāju konsultatīvā 

padome  aktīvi iesaistījās un sniedza konsultācijas par aktuālām tēmām: kā veidot 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, kādus atbalsta pasākumus skolotājiem 

piedāvāt, strādājot ar talantīgiem skolēniem.  

 KP locekļi ieteica turpināt organizēt kursus un seminārus par kompetenču pieejas 

īstenošanu, īpaši 1., 4., 7., 10.klasē, jo skolotāji uzsāks to īstenot, dizaina un tehnoloģiju 

jomā īpaši uzsvērt satura un pieejas izpratnes veidošanu, SR izvirzīšanu mācību stundai, 

savukārt vizuālās mākslas skolotājiem nepieciešami kursi, kā īstenot kompetenču pieeju 

un saturu 1., 4., 7., 10. klasē, kā lietot atbalsta materiālus. Īpaši vajadzētu organizēt 

seminārus par vērtēšanu un atgriezeniskās saites veidiem. Konsultatīvā padome uzsvēra, 

ka būtiski ir organizēt izbraukuma seminārus uz pilotskolām gan tehnoloģiju jomas 

skolotājiem, gan vizuālās mākslas skolotājiem. 
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Dabaszinātņu joma 

 

Lai sekmīgi uzsāktu kompetenču  pieejas  ieviešanu  skolā, dabaszinātņu jomas 

skolotājiem tika piedāvātas 16 dažādu formu  profesionālās pilnveides programmas par 

šādām tēmām: mācību priekšmeta  satura struktūra un plānošana ar sasniedzamo rezultātu 

katrā no dabaszinātņu priekšmetiem 1., 4., 7. un 10. klasēs, uzdevumu veidošana un 

vērtēšana kompleksa snieguma mērīšanai un starpdisciplināriem uzdevumiem. 2020. gadā 

ļoti būtiski nācās mainīt sākotnējo darba plānojumu, jo jau marta sākumā mācības pārgāja 

no klātienes uz tiešsaisti, un arī šim procesam bija jāpielāgo pedagogu profesionālās 

pilnveides pasākumu norise. Tā rezultātā visas klātienes nodarbības tika pārkārtotas uz 

tiešsaisti dažādās platformās: ZOOM, MS Teams, Google meetings. 

Pilnībā vajadzēja  atcelt divas 40h garas skolotāju savstarpējās  mācīšanās grupas 

nodarbības 7.-9. klašu dabaszinātņu skolotājiem (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) un 

1.-4. klašu dabaszinību skolotājiem un pārveidot tās par atsevišķām īsākām kursu  

programmām, cenšoties saglabāt iecerēto saturu. Šādu priekšlikumu izteica gan paši 

skolotāji, gan arī lektores, kurām sākuma periodā nebija nepieciešamo prasmju tiešsaistes 

nodarbību vadīšanā. 

 

• Dabaszinātņu mācību priekšmeta  satura struktūra un plānošana uz 

sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti. 

Šajā sadaļā tika izveidotas un īstenotas 13 profesionālās pilnveides programmas gan 

semināru, gan kursu veidā, kuras apguva 324 pedagogi. Pārsvarā nodarbības notika ZOOM 

vai MS Teams vidē. Jāatzīmē, ka šajās programmās bieži dominē vieni un tie paši 

pedagogi, kuri mācās un pilnveido savas zināšanas un prasmes  vairākkārt, kā arī ir bieži 

gadījumi, kad viens un tas pats pedagogs māca vairākus dabaszinātņu jomas priekšmetus 

un piedalās vairāku programmu apguvē. 

  Programmu piedāvājums balstījās  uz to, lai pilnveidotu skolotāju prasmi plānot un 

organizēt mūsdienīgu, inovatīvu, kompetenču pieejai izglītībā atbilstošu mācību procesu 

atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. 

Galvenie satura elementi bija: metodiskie ieteikumi jaunas pieejas īstenošanai, 

ietverot dažādus akcentus saturā, kā  uzdevumu veidošana, vērtēšana, caurviju prasmju 
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apgūšana, mācību stundu analīze (aktualizācija, apjēgšana, refleksija), kritiskā domāšana, 

problēmrisināšana un  metakognitīvo stratēģiju darbināšana.   

Programmas tika piedāvātas dažādām dabaszinātņu pedagogu mērķgrupām: 

bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, dabaszinības vidusskolā, 1.-6. klašu dabaszinību 

skolotājiem – kopā 13 grupas. Profesionālu lektoru (“Skola 2030” eksperti: J. Volkinšteine, 

Z. Jonušaite, Ģ. Burgmanis, M. Basmanovs, Starpnozaru izglītības inovāciju centra 

eksperti: I. Gaile, K. Greitāns, A. Nikolajenko, kā arī pedagogi praktiķi: V. Ozola, L. 

Sausiņa, D. Gaigale, V. Sūna,  S. Brutāne) vadībā pedagogi mācījās  mācību procesa 

daudzpakāpju plānošanu (standarts, programma, tematiskais plāns), sasniedzamo 

rezultātu mācību stundā noteikšanu, modelējot stundu fragmentus, apguva prasmi 

palielināt skolēnu mācīšanās aktivitāti, integrēt mācību procesā dažādus pētniecības 

elementus, lai attīstītu skolēnu vispārējās prasmes un caurviju prasmes.  

Aptaujas anketās kā visnozīmīgākos ieguvumus, apgūstot piedāvāto programmas 

saturu, skolotāji norādīja: prasme saskatīt iespējas, kā pielāgot esošos materiālus jaunajam 

kompetenču pieejas mācību modelim; izpratne, kā realizēt praktiskus paņēmienus un  

domāt, kā tos uzlabot, pilnveidot; 9G stundas plānošanas modelis; temata atseguma plāns 

un vārdnīca; kā rakstīt temata plānu, izmantojot L1 prasmes; uzzināt nākotnes 

profesionālās vīzijas un dzirdēt kolēģu raizes un idejas.  

 

• Uzdevumu veidošana un vērtēšana kompleksa snieguma mērīšanai un 

starpdisciplināri uzdevumi 

Jaunā mācību  satura apguvē būtiski ir palielinājies komplekso uzdevumu īpatsvars, 

tāpēc svarīgi ir izprast, kādas ir kompleksa uzdevuma pazīmes un kādi vērtēšanas kritēriji 

ir nepieciešami kompleksa  snieguma  vērtēšanai. 2020. gadā šajā jomā tika organizētas un 

dota iespēja dabaszinātņu skolotājiem piedalīties 3 pedagogu profesionālās pilnveides 

programmās. Kopējais mācību stundu skaits šādiem kursiem  bija 48 stundas. Divi no šiem 

kursiem  bija 12 stundu profesionālās meistarības celšanas kursi un viena 24 stundu 

programma. Kursos  piedalījās un aktīvi līdzdarbojās 82  pedagogi.    

Nodarbību laikā tika meklētas atbildes uz būtiskiem jautājumiem - kā atpazīt 

domāšanas līmeņus konkrētos mācību uzdevumu piemēros. Pedagogi diskutēja par 

iespējām pārveidot konkrētus uzdevumus tā, lai nemainītos tajos izmantotās zināšanas, bet 

tiktu palielināts domāšanas dziļums un atrasti konkrēti paņēmieni uzdevumu uzlabošanā. 



53 
 

Nodarbības vadīja gan “Skolas 2030” eksperti, gan Starpnozaru izglītības inovācijas centra 

pārstāvji ar plašu un bagātīgu pieredzi. Katrs kursu dalībnieks izplānoja, īstenoja un 

analizēja vienu kompleksu mācību uzdevumu. 

 

2020. gadā dabaszinātņu jomas konsultatīvā padome organizēja divas ZOOM 

platformā notiekošas  tiešsaistes sanāksmes jūnijā un decembrī. 

Pirmajā  sanāksmē piedalījās 4 konsultatīvās padomes locekļi (L.Šminiņa, Rīgas 

Hanzas vidusskola, V. Sūna, Ziemeļvalstu ģimnāzija, V. Ozola, Rīgas 25. vidusskola, un 

K. Kūriņš, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija). Darba kārtībā bija plānots izskatīt un izanalizēt 

dabaszinātņu jomas skolotāju 2019./2020. mācību gadā īstenoto pasākumu  izvērtējums un 

noteikt turpmākās profesionālās pilnveides vajadzības ēc aptaujas  anketām. Kolēģi 

uzskatīja, ka jāturpina organizēt dabaszinātņu jomas skolotājiem semināri, kursi un citas 

aktivitātes atsevišķi pa priekšmetiem - fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija un dabaszinības. 

Tika diskutēts, ka pasākumu vadīšanā un sarunās ar skolotājiem  jāaicina  ne tikai “Skola 

2030” vai LU SIIC eksperti, bet arī skolotāji - praktiķi, kuri savā ikdienas mācību darbā  

jau izmanto jaunās kompetenču pieejas elementus. Tika uzsvērts, ka ļoti tiek gaidīta pieeja  

“Skola 2030” mācību resursu krātuvei, jo dotajā brīdī tajā bija ļoti maz materiālu.  Tika arī 

ieteikts jaunajā mācību gadā plānot kursus dabaszinātņu  jomas skolotājiem 10. klasē. Savu 

ieguldījumu kā nodarbību vadītāji vairākās aktivitātēs (stundu vērošana un analīze)  

piedāvāja sniegt arī paši konsultatīvās padomes locekļi. 

Otrajā sanāksmē, kas arī notika novembrī tiešsaistes platformā ZOOM, galvenā 

uzmanība tika pievērsta tiešsaistes olimpiāžu organizēšanai bioloģijā, ķīmijā, fizikā, 

ģeogrāfija un ES dabaszinātņu olimpiādē. Vairāki konsultatīvās padomes locekļi tika 

iekļauti olimpiāžu rīcības komisijas sastāvā. Viņu galvenais darbs šajā laika posmā bija 

skolēnu iegūto olimpiāžu rezultātu iepazīšana, uzvarētāju noteikšana un iegūto vietu 

sadale. Attālinātā saziņa stipri ietekmēja savstarpējo informācijas apriti un paildzināja 

dokumentu apriti, kā arī mainīja iepriekš noteiktos laika termiņus, lai rezultāti nonāktu 

mācību iestādēs un kļūtu zināmi skolotājiem un skolēniem. 

 

Valodu joma 

2020. gadā tika piedāvātas dažādas profesionālās pilnveides programmas valodu 

jomas pedagogiem, lai sekmīgi īstenotu kompetenču pieejas ieviešanu mācību stundās. 
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Ārkārtas situācija valstī ieviesa daudzas korekcijas programmu īstenošanai. Programma 

krievu valodas un literatūras skolotājiem  “Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas 

ieviešanā mācību procesā pamatskolas un vidusskolas mazākumtautību krievu 

valodas un literatūras skolotājiem “ (16h), kas tika plānota pavasarī,  bija jāpārceļ  uz 

rudeni, lai lektori pielāgotu šo programmu darbam tiešsaistē.  Arī programmu valodu jomu 

pedagogiem “Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā”  

(48h), kas sastāvēja no 4 moduļiem - 1. modulis. Mācību procesa plānošana valodu jomas 

ietvaros (8h), 2. modulis. Caurviju prasmju apguves plānošana un īstenošana mācību 

procesā (12h), 3. modulis. Pedagogu sadarbības organizēšana, stundu vērošana un analīze 

(16h) un  4. modulis. Mācību sasniegumu vērtēšana (12h) - sākām īstenot februārī klātienē, 

bet jau no marta līdz maijam pedagogi turpināja  mācīties tiešsaistē.   

Pedagogi, kaut arī lēnām,  pielāgojās mācību procesam tiešsaistē un atzina to pat par 

veiksmīgu, jo nebija  jātērē laiks ceļā, otrs pozitīvais faktors -  tiešsaistē var piedalīties 

daudz vairāk pedagogu nekā klātienes mācībās. Mācību process tiešsaistē nemazināja 

programmas īstenošanas kvalitāti, caur ekrānu skolotāji redzēja viens otru, varēja  uzdot 

jautājumus vai precizēt informāciju tieši tāpat kā atrodoties auditorijā. Visiem valodu jomu 

pedagogiem tika piedāvātas 4h tiešsaistes seminārs “Kompetenču pieejas īstenošana 

mācību procesā, uzsākot darbu pēc jaunajiem izglītības standartiem” un  2 

programmas krievu valodas (svešvalodu) skolotājiem “Mācību procesa plānošana un 

īstenošana krievu valodas (svešvalodas) stundās 7. klasē” (8h)  un  “Mācību stratēģijas 

īstenošanas iespējas krievu valodas stundās“ (12h), kuros tiešsaistē piedalījās 94 

pedagogi.  

Ārkārtas situācijas laikā nenotika mācību stundu vērošana klātienē, daudzās anketās 

pedagogi uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi redzēt kolēģu darbu, redzēt, kā strādā un sadarbojas 

kolēģi reālā stundā. Aptaujas anketās uz jautājumu “miniet 3 lietas, kuras no 

kursos/semināros  dzirdētā izmantosiet savā darbā” daudzi pedagogi rakstīja:  “iemācīt 

bērnam sev jautāt, kas izdodas; kas vēl nē; ko darīt tālāk; katrā stundā saskatīt mērķi, ko 

gribam izdarīt”. 

Diemžēl netika īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Smārdes pamatskolu, kurai 

ir laba pieredze starppriekšmetu saiknes īstenošanā mācību procesā jau vairākus gadus. 

Pieredzes apmaiņas braucieni palīdz skolotājiem uzlabot  savu darbu,  apgūt jaunas vai 

aizmirstas zināšanas un metodes mācību stundās.  
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2020. gads ieviesa daudzas izmaiņas darbu plānošanā un īstenošanā. Arī tikšanās ar 

konsultatīvās padomes locekļiem, kurās jau  tradicionāli runājām par aktuālām tēmām 

valodu jomā, olimpiāžu organizēšanas un darbu labošanas komisiju izveidošanu, decembrī 

notika tikai tiešsaistē. Tikšanās laikā ar KP loceklēm Anitu Jonastu, Gintu Pālenu, Beāti 

Kaupasu, Indru Egli, Margaritu Siņeļņikovu, Ingu Lindi, Ievu Timčenko, Ingu Ļipuncovu 

pārrunājām pašreizējo situāciju un attālināto mācību darbu skolās un plānojām tēmas un 

profesionālās pilnveides pasākumus valodu skolotājiem. Skolotājiem pagājušā gada 

pavasaris un rudens ieviesa ļoti lielas pārmaiņas, liekot domāt par to, kā organizēt mācību 

procesu attālināti, arī slodze un darba diena pedagogiem ir kļuvusi daudz garāka kā vadot 

stundas skolā klātienē. 2021. gadā plānojam metodiskās pēcpusdienas, kurās  paši skolotāji 

dalīsies savā pieredzē, lai mācītos viens no otra. 

 

Valodu joma un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma 

 

Jaunā izglītības reforma mācību priekšmetus ir apvienojusi jomās, un latviešu valodas 

un literatūras skolotāji pārstāv 2 jomas - valodas jomu un kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslas jomu. Dažādos vecumposmos mācību priekšmets latviešu valoda 

un literatūra tiek mācīti kā atsevišķi priekšmeti, vai arī tie tiek integrēti vienā, kā arī 

atšķiras paraugprogrammu saturs  latviešu un cittautu mācībvalodas skolām.  

Sagatavojot latviešu valodas un literatūras skolotājus kompetencēs balstīta mācību 

satura īstenošanai, tika izveidota profesionālās pilnveides programma par mācību stundas 

plānošanu no standarta līdz stundas modelēšanai. Nodarbībās vadītāji dalījās pieredzē, 

kāda ir efektīva un kompetences attīstoša mācību stunda, pedagogi mācījās plānot 

apgūstamo saturu 1., 4., 7. un 10. klasē un veidot mācību stundu atbilstoši 9G stundas 

modelim. Programmu vadīja skolotāji praktiķi, kuri iesaistīti projektā “Skola 2030” vai ir 

jomas konsultanti un eksperti. Grupas tika komplektētas atbilstoši tam, kurā klašu grupā 

pedagogi strādās, un mērķauditorijai – mazākumtautību vai latviešu mācībvalodas 

skolēniem. Pedagogu attieksme bija dažāda. Daļa skolotāju bija gatavi pieņemt 

izaicinājumu un ieviest jauno, daļa uzskatīja, ka nav pietiekami sagatavoti  mācību 

materiāli, un ar grūtībām piekrita ieviest izmaiņas stundu plānošanā. Bija pedagogi, kuri 

protestēja un nepieņēma lektoru pieredzi. Nodarbību vadītāju darbs bija grūts, un skolotāji 
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nebija atsaucīgi  un gatavi sadarbībai. Problēmas radīja arī tas, ka jaunie “Skola 2030” 

mācību materiāli vēl nebija publiskoti, kaut arī jaunais mācību gads bija sācies. 

Literatūras skolotāji apguva profesionālās pilnveides programmas par stundas 

plānošanu un īstenošanu skolēnu lietpratības attīstīšanai, par daudzpusīgu darbu ar 

tekstu un lasītprasmes veicināšanu, par radošās rakstīšanas prasmju attīstīšanu 

pamatskolā atbilstoši jaunās paraugprogrammas saturam. Nodarbības vadīja pedagogi 

praktiķi, kuri jaunās idejas bija aprobējuši mācību stundās. Atsauksmes par kursu saturu 

un nodarbību vadītājiem bija ļoti labas, un skolotāji guva daudz jaunu ideju darbam. 

Teātra māksla kā jauns mācību priekšmets tiks ieviests skolu izglītības programmās 

no jaunā 2020./2021. mācību gada. Teātra mākslas skolotājiem tika piedāvāta programma 

par priekšmeta satura apguvi un metodiku 10. klasē. Nodarbībās tika pārrunāti aktuālie 

satura, mācību, metodikas un vērtēšanas jautājumi, mācību darba organizēšanas iespējas 

attālinātā mācību procesā. Skolotājiem patika, ka kursus vadīja skolotāja, kura ilgus gadus 

ir vadījusi drāmas nodarbības skolā, kurai ir bagāta praktiskā darba pieredze. Nodarbībās 

veidojās lieliska skolotāju sadarbība un pieredzes apmaiņa. 

Sākumskolas skolotājiem bija iespēja piedalīties kursu programmā par integrētu 

mācību saturu un metodiku kultūrizpratnes veicināšanai. Kursu programmu vadīja 

mācību līdzekļu autore par kultūrizpratnes intergrēšanu un tradicionālās kultūras nozīmi 

un lomu,  “Skola 2030” eksperte. Skolotāji daudz diskutēja un dalījās pieredzē, kā integrēt 

tradicionālo kultūru un to vērtību izpratni mācību stundā sākumskolā. 

 

Epidemioloģiskā situācija valstī noteica darba formu maiņu, un par prioritāti kļuva 

attālinātā izglītošanās  procesa un pieredzes apmaiņas organizēšana pedagogiem. Tas bija 

izaicinājums - ātri apgūt attālināta darba veidus, sagatavot lektorus un piedāvāt 

pedagogiem attālinātas mācības. Ne visi lektori bija gatavi strādāt attālināti, tāpēc bija 

jāievieš izmaiņas darba plānā vai kursu norises laikā. Dažas kursu programmas tika 

pārceltas uz laika periodu, kad epidemioloģiskā situācija stabilizējās. Lektori, kuri nebija 

gatavi strādāt attālināti, vadīja programmas klātienē,  ievērojot drošības pasākumus. 
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26.att. 2020. gada oktobra sākums.  

Skolotāji nodarbībā sejas maskās un ievērojot distanci 

 

Darbs ar konsultatīvajām padomēm (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā 

otrās valodas un literatūras) tiek organizēts 3 galvenajos virzienos: 

1. Olimpiāžu organizēšana:  konsultatīvā padome veic vērtēšanas standartizēšanu, 

vada žūrijas komisijas darbu, darbu vērtētāju darba grupās, risina problēmgadījumus, 

apkopo olimpiāžu rezultātus, sagatavo protokolu, darbojas olimpiādes rīcības komisijā.  

Notika 2 olimpiādes, kuras tika organizētas klātienē, un viena – tiešsaistē. 

Konsultatīvā padome vadīja 2 klātienes olimpiāžu norisi skolās un tad organizēja 

olimpiādes darbu vērtēšanu Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā. Savukārt, 

organizējot tiešsaistes olimpiādi, konsultatīvā padome piedalījās olimpiādes darba 

vērtētāju atlasē un rīcības komisijas darbā. Olimpiādes noritēja veiksmīgi, un konsultatīvās 

padomes darbs novērtēts atzinīgi. 

2. Konsultatīvā padome sniedz savu ieguldījumu pedagogu profesionālās pilnveides 

vajadzību identificēšanā, ieteikumus mācībspēku atlasē un programmu saturiskajā 

veidošanā. Konsultatīvās padomes locekļi aktīvi iesaistās profesionālās pilnveides 

piedāvājuma veidošanā, piedaloties programmās, veic kursu saturisko monitorēšanu un 

lektora darba novērtējumu. 

3. Vada profesionālās pilnveides programmas un metodiskos/pieredzes apmaiņas 

seminārus. Vairāki konsultatīvās padomes locekļi piedalījās “Skola 2030” organizētajās 

profesionālās pilnveides programmās. Apguvuši teorētisko materiālu un papildinājuši to ar 

saviem izstrādātajiem materiāliem, vada programmas Rīgas pedagogiem, piemēram, 

Agnese Puķe, Inese Lāčauniece, Iluta Dalbiņa, Iveta Vīduša, Inga Narmonta, Inguna 

Hitrova. 
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Matemātikas joma un tehnoloģiju joma 

 

Notikuši 19 dažādi profesionālās pilnveides pasākumi, kas paredzēti dažādas 

mērķauditorijas skolotājiem 150 h garās mācībās visa gada laikā. Mērķauditorija ir dažāda, 

bet vērsta tieši uz matemātikas un tehnoloģiju jomas skolotājiem. Visa gada laikā šajās 

jomās īstenota sadarbība ar 10 dažādiem lektoriem. Kopumā programmās piedalījušies 

nedaudz vairāk kā 300 Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogi, apliecības saņēmuši 295. 

Apliecību saņem dalībnieks, kurš kursos vai semināros piedalījies vismaz 75% no kursu 

vai semināra programmas satura un izpildījis lektora uzdotos uzdevumus. Uzdotie 

uzdevumi var būt gan teorētiski veicami pētnieciskie darbi, darbs grupās, diskusijas vai arī 

kādi pie datora veicami praktiskie darbi. Bieži vien kursu vai semināru satura ietvaros tiek 

domāts arī par metodisko materiālu krātuvi, kuru veido paši pasākuma dalībnieki, un šie 

materiāli tiek nosūtīti visiem tiem dalībniekiem, kuri piekrituši arī dalīties ar savu padarīto, 

tādējādi visi arī saņem dalībnieku veidotos metodiskos materiālus, kas ir liels atbalsts 

skolotājiem, veicot savus tiešos darba pienākumus. 

Trīs un četru stundu semināri parasti tiek organizēti kādas jaunas vai svarīgas 

informācijas nodošanai pedagogiem, un tajos nenotiek kādu praktisko darbu nodošana. 

Programmas, sākot ar 8 stundām, jau ir nopietnākas, un tieši tās paredz vairāk dažādas 

praktizēšanās darbu, kas bieži vien ir arī jānodod lektoram kā kursa ieskaites darbs. 

Programma “Novada matemātikas olimpiādes tēma pamatskolā” parasti tiek 

īstenota katru gadu: decembrī vai janvārī. Šī programma ir vērsta uz mācību gadā 

notiekošās matemātikas olimpiādes tēmas iepazīšanu, lai kopā ar skolotājiem ieskatītos 

tuvojošās olimpiādes uzdevumu risināšanas stratēģijās un saturā. Skolotāji pēc tāda ieskata 

ir sagatavoti darbam ar talantīgajiem skolēniem, kuri plāno piedalīties matemātikas 

olimpiādē. 

Tā kā katru mācību gadu notiek arī informātikas (programmēšanas) olimpiāde, tad kā 

atbalsts skolotājiem tiek īstenota programma “Programmēšanas pamatu apguve 

pamatskolā un vidusskolā, izmantojot C++”. Rudenī tika piedāvāta vēl viena jauna 

programma “HTML programmēšanas pamati 7. klasei,” kas jaunajā kompetenču pieejas 

saturā no 2020. gada septembra ir īstenojama 7. klasēs. Šī programma bija pieprasīta un 

tika īstenota divām grupām. Abas programmas plānots piedāvāt arī nākošajā gadā. 
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Divas reizes gadā tiek piedāvāta arī pedagogu profesionālo kompetenču  pilnveides 

programma “Ievads 3D modelēšanā un 3D printēšanā pedagogiem,” jo no 7.klases 

jaunajā mācību saturā ietverta arī šī tēma. Šogad mācībām pieteicās arī mājturības 

skolotāji, jāatzīst, ka viņiem bija grūti apgūt šo programmu. Ļoti daudz laika katram 

dalībniekam ir jāvelta arī pašmācības darbam, jo kursu nodarbības patiešām ir ļoti 

piesātinātas un prasa pietiekami intensīvu darbu un labas datorprasmes, īpaši attālinātajā 

mācību procesā. Šo kursu vislabāk būtu apgūt klātienes nodarbībās, tāpēc lektors ir atradis 

iespēju tiešsaistes nodarbības ierakstīt, lai video nodarbības dalībnieki varētu noskatīties 

atkārtoti un tas palīdzētu dalībniekiem izprast dažādas detaļas, kas nav pamanītas 

tiešsaistes nodarbību laikā. Daži mājturības skolotāji šo programmu atzina par sarežģītu un 

viņiem nepiemērotu, lai gan apgalvoja, ka viņu datorprasmes ir pietiekoši labas. Var 

secināt, ka 3D modelēšana patiešām ir sarežģīta tēma, kas būtu jāapgūst informātikas, 

programmēšanas vai datorikas skolotājiem, savukārt viņi tālāk varētu palīdzēt to apgūt arī 

savu izglītības iestāžu mājturības vai dizaina un tehnoloģiju skolotājiem. 

Vairākas kursu programmas vadīja Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Gundega 

Ozola, matemātikas un tehnoloģiju jomas speciāliste. Viņa novadīja ne tikai nodarbības 

attālinātā mācību procesa atbalstam matemātikas pedagogiem, bet arī nodarbības vēl 4 

grupām par tēmām “Izmantojamie digitālie rīki attālināto mācību procesā” (1 grupa) 

un “Mācību satura plānošana un īstenošana datorikā 1.klasē” (3 grupas). Kopumā 

programmā iesaistījās apmēram 60 dalībnieki, pabeidza 51 dalībnieks. Daudziem 

pedagogiem bija nepieciešams uzlabot IT prasmes un apgūt dažādu jaunu iespēju 

izmantošanu.  

Tā kā no 2020.gada septembra jaunajā mācību saturā ir iekļauta datorika, bet kā 

atsevišķa mācību stunda tā nav paredzēta 1.-3.klasēs, tad noteikti bija jāpiedāvā 

profesionālā pilnveide un ieskats darbam datorikā tieši sākumskolas skolotājām. 

Lektores G. Ozolas darbs aptaujas anketās tika ļoti pozitīvi novērtēts, tāpēc parādījās ļoti 

labas atsauksmes ar 100% pozitīvu skatījumu: 
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Nākamajos gados ir paredzēts datorikas kursu programmu turpināt ar ieskatu darbam 

2. un 3. klasēs, jo no 4. klases datorika ir paredzēta kā atsevišķa mācību stunda. Plānots 

turpināt arī programmu par izmantojamiem digitālajiem rīkiem ne tikai matemātikas jomas 

pedagogiem, bet gan visu mācību jomu pedagogiem. 

2020. gada jūnijā un jūlijā varēja atsākties nodarbības klātienē, tāpēc papildus tika 

novadītas nodarbības 2 grupām par tēmu “Office 365 un citu tiešsaistes rīku 

izmantošana mācību procesā”. Mācībām pieteicās tie vispārizglītojošo skolu pedagogi, 

kuri bija sapratuši, ka vēl neprot strādāt tiešsaistēs un darboties attālināti.  

Ik pa laikam tiek atkārtotas arī dažādas iepriekšējos gados pieprasītas programmas, 

piemēram, “Efektīva stunda datorikā” un “IT lietošana matemātikas stundās 5.-

9.klasē”. Šogad tās tika īstenotas katra vienu reizi, tāpat plānots rīkoties arī turpmāk 

atkarībā no pedagogu pieprasījuma pēc tām. 

Arī pirmsskolu un sākumskolu matemātikas jomas pedagogiem tika piedāvāta jauna 

programma “Matemātikas mācību satura apguve kompetencēs balstītā pieejā 

pirmsskolā un sākumskolā”. Atsauksmes bija ļoti labas. Skolotājām tika dots uzdevums 

sagatavot spēļu elementu uzdevumus pirmsskolai un sākumskolai, kurus otrajā nodarbībā 

katra prezentēja. Izcils darbs jaunajā kompetenču virzienā, kur vairāk strādā dalībnieki, bet 

lektors ir kā konsultants. Šo programmu plānots atkārtot arī nākošajā gadā. 
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Kopumā visu iepriekš minēto 19 kursu nodarbību anketās vērojamas labas 

atsauksmes, tāpēc ir gandarījums par paveikto darbu: 

 

Ir kāds “nepiekrītu” vai “nekādā ziņā nepiekrītu”, jo iepriekš arī tika minēti vairāki 

iemesli, kas kādam kursu vai semināru dalībniekam ir traucējis apgūt cerēto, tomēr 96,7% 

ir ļoti labs rādītājs labajām atsauksmēm. 

 

Kādam no kursu dalībniekiem atvēlētais laiks kursu nodarbībām 8 vai 12 stundu 

garumā ir šķitis par īsu, vai arī tēma ir bijusi tik piesātināta, ka ir bijusi vēlēšanās mācības 

turpināt vēl. Kopumā 95,6% dalībnieku kursiem atvēlēto laiku atzinuši kā pietiekamu vai 

ļoti labu. 

Vispārizglītojošo skolu pedagogu atbalstam notiek darbs arī matemātikas jomas 

konsultatīvajā padomē. Tajā darbojas tādi matemātikas skolotāji kā A. Ančupāns 

(Āgenskalna Valsts ģimnāzija), O. Sheremet (Zolitūdes ģimnāzija), B. Rudzīte (Rīgas 
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64.vidusskola), G. Šulce (Rīgas 25.vidusskola) un I. Sniķersproģe (Rīgas Ziepniekkalna 

vidusskola). 

“Skola 2030” izstrādātā matemātikas programma ir paraugs, nevis 

paraugprogramma. Tādēļ matemātikas jomas konsultatīvās padomes 2020.gada sanāksmēs 

tika diskutēts par matemātikas mācību grāmatām 1., 4., 7. un 10. klasēs, jo janvāra 

sanāksmē tika lemts par aptaujas anketas izveidi Rīgas vispārizglītojošajām skolām. 

Programmas paraugs neparedz konkrētu mācību grāmatu izvēli. Jaunu grāmatu joprojām 

nav. Matemātikas jomas koordinatoram jākoordinē darbs jomā savā skolā no 1. līdz 9. vai 

12.klasei, tāpēc skolu koordinatoriem matemātikas jomā tika lūgts iesūtīt anketas rezultātus 

līdz 2020. gada 4. septembrim. Tika iegūta informācija par to, ko izmantot kā mācību 

literatūru un ko skolotāji uzskata par labāko matemātikas mācību grāmatu 1. klasē, 4. klasē, 

7. klasē, 10. klasē.  

Anketās tika iesniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. Kādas matemātikas mācību grāmatas 1., 4., 7. un 10. klasei Jūs esat izvēlējušies 

savā izglītības iestādē? (grāmatas nosaukums, autors/i, izdevniecība, gads)  

2. Kādu/kādus vēl mācību resursus 1., 4., 7. un 10. klasei Jūs izmantotu savā 

izglītības iestādē jaunās kompetenču pieejas ieviešanai?  

3. Kāds metodiskais atbalsts matemātikas jomā un no kādas iestādes Jums būtu 

visnepieciešamākais vai visnoderīgākais šajā mācību gadā?  

4. Kādu metodisko atbalstu Jūs vēlētos saņemt no RIIMC puses?  

Secinājums - ir nepieciešamas jaunas un mūsdienīgākas mācību grāmatas.  
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Prioritāte P3 “Atbalsts izglītības iestāžu vadības komandām” 
3.1. Projekts skolu vadības komandām “Durvis” 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

viena no 2020. gada prioritātēm bija atbalsts skolu 

vadības komandām. Projekta “Durvis” mērķis ir 

organizēt Rīgas skolu vadības komandu savstarpēju 

pieredzes apmaiņu seminārus ar labās pieredzes stāstiem. 2020. gadā bija plānoti 5 

semināri par dažādām skolas vadības komandām aktuālām tēmām, bet, ņemot vērā ārkārtas 

situāciju valstī saistībā ar Covid - 19 vīrusa izplatību, tika noorganizēti vēl divi aktuāli 

semināri par pieredzēm attālināta mācību darba organizēšanā un pārraudzīšanā.  

Rīgas Imantas vidusskola novembrī organizēja vadības pieredzes semināru “Lai 

strādātu jēgpilni, darbs jāplāno jēgpilni”. Semināra ievaddaļā tika uzaicināta vieslektore 

Agita Ozoliņa no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, kura runāja par akcentiem, kas palīdzēs 

ikvienā izglītības iestādē ieviest pārmaiņas, kas ietekmē un pieprasa pārmaiņas izglītības 

sistēmā, kā skolas vadība var palīdzēt ikvienam skolotājam justies droši, justies 

nepieciešamam kopīgā virzībā uz mērķi, kā kopīgi un jēgpilni plānot darbu metodiskajās 

jomās, apzinoties iespējas un resursus savā izglītības iestādē. 

Semināra otrajā daļā Rīgas Imantas vidusskolas vadības komanda dalījās pieredzē 

metodiskā darba akcentu pārbīdē un jauna metodiskā darba modeļa izstrādē un īstenošanā. 

Modeļa pamatā ir regulāra dažādu jomu pedagogu sadarbība, proti, kopīga darba 

plānošana, kas sevī ietver prioritāšu noteikšanu, mērķu izvirzīšanu, kaskadēšanu un 

individualizēšanu, mācību aktivitāšu un to norises plānošanu skolas telpās un ārpus tām, 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, tai skaitā, kombinētas un starpdisciplināras 

vērtēšanas plānošanu u.c. 

Seminārā piedalījās 82 Rīgas skolu vadības pārstāvji, kuri piedalījās darbnīcās, 

tādējādi iegūstot praktisko pieredzi dažādu līmeņu plānošanā. 

Decembrī projektā “Durvis” savas skolas durvis atvēra Rīgas Pļavnieku 

pamatskolas vadības komanda, piedāvājot praktisku semināru “Atbalsta sniegšana 

jauniebraucēju integrācijai skolas vidē”. Semināru atklāja vieslektore Ērika Pičukāne, kura 

pastāstīja, kā atbalstīt iebraucējus un reemigrantu bērnus, sniedza praktiskus padomus un 

dalījās pieredzēs. Otrajā daļā skolas vadības komanda stāstīja par savu darbu, par 
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jauniebraucēju uzņemšanas nosacījumiem skolā, par sadarbības iespējām ar valsts un 

pašvaldības iestādēm, kā arī par atbalsta sniegšanu mācību procesa nodrošināšanā. Tika 

aplūkoti būtiskākie izaicinājumi un iespējamie risinājumu.  

Seminārā piedalījās 40 skolu vadības pārstāvji, kuri tika iesaistīti lomu spēlēs, lai 

praktiski iegūtu pieredzi, kā darboties ar jauniebraucēju bērniem. 

2020. gada janvārī projektā iesaistījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar aktuālu tēmu 

vidusskolas posmam “Padziļināto kursu komplektu plānošanas principi – teorija un 

prakse”. Semināru atklāja vieslektors Mihails Basmanovs, kurš iepazīstināja kolēģus ar 

vispārējās vidējās izglītības kursu plānošanas principiem un normatīvo aktu skaidrojumu 

un komentāriem padziļināto kursu piedāvājuma plānošanai. 

Praktiskajā daļā skolas komanda dalījās ģimnāzijas pieredzē, plānojot padziļināto 

kursu komplektus, kā arī caur praktisku piemēru aicināja izvērtēt dažādu mācību darba 

organizācijas modeļu priekšrocības, ņemot vērā izglītojamā slodzi atbilstoši MK 

noteikumiem par kursu un stundu plānu ar kopējo mācību stundu skaitu kursā mēnesī, 

semestrī, mācību gadā un trijos gados. Seminārā piedalījās 59 skolu vadības komandu 

pārstāvji. 

Februārī savas durvis vēra Rīgas Teikas vidusskola ar tēmu “Pārmaiņu vadība 

skolā”. Vieslektore Ilze Stobova aicināja būt drosmīgiem un gataviem nākotnes 

attīstības  izaicinājumiem - mūsdienu skolai kā mācīšanās organizācijai. Rīgas Teikas 

vidusskolas komanda piekrita, ka vadīt pārmaiņu procesu ir liels izaicinājums ikvienai 

vadības komandai. Kā ierosināt, veicināt un īstenot pārmaiņas skolas vidē – no teorijas līdz 

taustāmai pieredzei, un piedāvāja savu skatījumu uz pārmaiņu procesu īstenošanu savā 

skolā. 44  pieredzes semināra dalībnieki – skolu vadības komandas -  varēja gūt ierosmi, 

kā pārvarēt savu skolu izaicinājumus ceļā uz pārmaiņām. 

Martā projekts “Durvis” turpinājās Rīgas 34. vidusskolā par tēmu “Mācības latviešu 

valodā: sistēmiska pieeja, veiksmes un pilnveidojamais”. Semināru atklāja vieslektore 

Anita Sniedze, kura stāstīja par iespējām un izmantojamajiem materiāliem, lai skolas 

veiksmīgi varētu integrēt latviešu valodu citos mācību priekšmetos. Praktiskajā daļā Rīgas 

34. vidusskola pedagogi dalījās pieredzē ar savu darbu un pastāstīja gan veiksmes stāstus, 

gan arī izaicinājums, ar ko ikdienā bija jāsastopas. Seminārā piedalījās 45 Rīgas skolu 

pedagogi un vadības komandas, pārsvarā no mazākumtautību skolām, kurām šī tēma ir 

aktuāla. 
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Saistībā ar ārkārtas situāciju un Covid-19 vīrusa izplatību valstī, tālākie projekta 

semināri tika rīkoti attālināti jeb tiešsaistē. Aprīlī pirmā skola, kas dalījās pieredzē 

tiešsaistē, bija Rīgas Juglas vidusskola ar tēmu “Kā organizēt mācību procesu attālināti”. 

Semināram pieslēdzās 40 skolas vadību komandas pārstāvji, direktore Aija Melle un Rīgas 

Juglas pedagogi demonstrēja savu pozitīvo pieredzi, izmantojot Zoom platformu un e-klasi 

skolas darba organizācijai.  

Maijā tiessaistē MS Teams vidē savu pozitīvo pieredzi rādīja Rīgas 49. vidusskolas 

direktors Imants Mednis ar savu vadības komandu, 30 semināra dalībnieki iepazinās ar 

mācību procesa organizēšanu attālināti. 

Rudenī situācija valstī nedaudz uzlabojās, un jau oktobrī Rīgas Rīnūžu vidusskola 

drosmīgi vēlējās pieredzē dalīties klātienē, taču lielākā daļa semināra dalībnieku tomēr 

izvēlējās pieslēgties attālināti. Pieredzē attālināta mācību procesa īstenošanā dalījās 

direktors Deniss Kļukins un skolas vadības komanda: par būtiskākajiem izaicinājumiem 

un iespējamiem risinājumiem, par atbalsta komandas darbu un pedagogu veiksmes stāstu 

piemēriem uzzināja 38 semināra dalībnieki. 

Gada noslēgumā – novembrī - projektā “Durvis” savu pieredzi demonstrēja Rīgas 28. 

vidusskolas vadības komanda. Pedagogu veiksmes stāsti un atbalsta komandas darbs tika 

demonstrēts ZOOM platformā, kur skola arī organizē attālināto izglītības procesu. 

Seminārā piedalījās 46 dalībnieki no Rīgas skolām. 

Projekta “Durvis” mērķis ir rezultējies panākumiem, jo kopā notikuši 9 semināri, 

kuros piedalījušies 424 skolu vadības komandu pārstāvji, kuri guvuši ieskatu kolēģu darbā, 

labus padomus, pozitīvu pieredzi un apstiprinājumu savam darbam, kā arī iedrošinājumu 

nebaidīties no izaicinājumiem kvalitatīvi vadīt mācību procesu arī attālināti. Atsauksmes 

no dalībniekiem ir pozitīvas, semināru laikā bija arī daudz jautājumu par ikdienas 

situācijām, problēmu risināšanu un ieteikumiem, kā rīkoties labāk. Labie pieredzes stāsti 

iedvesmoja skolu vadības komandas. 
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27. att. Projekta dalības skolas un dalībnieku skaits 

 

2021. gadā projekts “Durvis” turpināsies, plānots iepazīt vēl četru skolu un vienas 

pirmsskolas pozitīvo pieredzi attālināta darba organizēšanai, kas pašlaik ir aktualitāte 

izglītības procesā. 

 

3.2. Projekts skolu vadības komandām “K 10” 
 

2020. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs uzsāka  projektu skolu 

vadības komandām “K-10” ar mērķi izveidot skolās reālu sadarbības modeli pārmaiņu 

vadīšanai un ieviešanai savā skolā. Projektu uzsāka 18 Rīgas vispārizglītojošās skolas.  

Janvārī projekta dalībniekiem tika organizēts projekta iedvesmas pasākums “SAPŅU 

KOMANDA”. 15 darbnīcās 14 lektori stāstīja par komandas veidošanu, motivēšanu, 

iedvesmošanu un pastāvēšanu.  

Februārī SIA “Dynamic University” pārstāve iepazīstināja skolu administrāciju ar 

funkciju un atbildību dalījuma organizēšanu seminārā “Funkciju un atbildību dalījums 

efektīvā vadības komandā”. Vadības komandām tika dots laiks veikt funkciju auditu 

savās skolās, un pēc mēneša pastāstīt par saviem rezultātiem, kā arī par uzdevumu 

veikšanas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Savā pieredzē par mācību darbu dalījās 

Ropažu novada vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas administrācijas pārstāvji. 
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Supervizores Ingas Pāvulas vadībā notika supervīzija, lai skolu komandas 

pilnveidotu savu praksi, atrastu jaunas idejas un risinājumus, iedziļinoties savā un citu 

pieredzē. 

Paralēli šīm aktivitātēm no maija līdz oktobrim tika īstenota 16 h programma “Skolas 

mācību jomas koordinatora loma kompetenču pieejas īstenošanā” projektā iesaistīto 

skolu mācību jomu koordinatoriem. “Skola 2030” ekspertes Agitas Ozoliņas vadībā 

augustā skolu vadības komandas un jomu koordinatori pieslēdzās tiešsaistes nodarbībai 

“Komandas veidošana: datu vākšana un analīze virzībā uz kopēju sasniedzamo 

rezultātu problēmas risināšanā”. Nodarbībās ekspertes vadībā skolu vadības komandas 

kopā ar jomu koordinatoriem meklēja atbildes uz šādiem jautājumiem:  

Kā tikt līdz gada sasniedzamajam rezultātam problēmas risināšanā? 

Kā sasniegt mērķi?  

Kādi soļi veicami?  

Kādi dati liecinās par to, ka mērķis sasniegts?  

Projekts “K-10” turpinās arī 2021. gadā, lai palīdzētu skolu komandām īstenot skolas 

izvirzīto mērķi. Projektu turpina 14 Rīgas skolas: Rīgas Ķengaraga vidusskola, Rīgas 

Daugavas pamatskola, Rīgas 45. vidusskola, Iļģuciema vidusskola, Rīgas Mūzikas 

vidusskola, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, Rīgas 21. vidusskola, Rīgas 85. 

vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas 95. vidusskola, 

Rīgas 25. vidusskola, Rīgas Kultūru vidusskola, Rīgas Pļavnieku pamatskola un Rīgas 71. 

vidusskola. 

 

3.4. Projekts “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju?” 
 

Arī 2020. gadā RIIMC organizēja projektu “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju”. 

Tika izstrādāta projekta jaunā koncepcija, kas nedaudz atšķīrās no iepriekšējos gados 

īstenotajiem topošo vadītāju projektiem. Šogad projektam varēja pieteikties visu izglītības 

iestāžu direktoru un vadītāju  vietnieki, metodiķi, kuriem ir vismaz 2 gadu pieredze 

administrācijas darbā.   

Projekts tika veidots ar mērķi, lai izglītotu vismaz 25 izglītības iestāžu 

vadītāju/direktoru vietniekus, kuri vēlas karjeru turpināt kā izglītības iestādes vadītāji. 

Pirms projekta uzsākšanas tika organizēts arī informatīvais seminārs, kurā darba grupa 
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prezentēja šo projektu un atbildēja uz dalībnieku jautājumiem. Interesentu atsaucība nebija 

pietiekami liela, jo projektam pieteicās tikai 20 Rīgas dažādu izglītības iestāžu vadītāju 

vietnieki no vispārizglītojošajām skolām, bērnu un jauniešu centriem, pirmsskolām 

(28.att.), visi iesniegtie pieteikumi tika atbalstīti, jo kvalificējās projekta nolikuma 

kritērijiem. Interesi par projektu izrādīja arī citu pašvaldību pedagogi, un tika saņemti 9 

pieteikumi no dažādām Latvijas pašvaldībām – no Gulbenes novada,  Stopiņu novada, 

Jelgavas, Balviem, Aizkraukles, Anneniekiem, Mežāres, Ulbrokas.  

 

27.att. Dalībnieku sadalījums pa Rīgas izglītības iestāžu kategorijām 

 

Programmas ietvaros tika aplūkotas šādas tēmas: potenciālo vadītāju kompetenču 

novērtēšana un attīstīšana; vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas; pārmaiņu vadīšana 

izglītības iestādē; komandas veidošana; koučings vadītāja darbā; organizācijas kultūra, 

vīzija, vērtības, mērķi; saskarsme un konfliktu risināšanas tehnoloģijas; darba tiesiskās 

attiecības, lietvedības un normatīvo aktu izpratne un analīze, finanšu pratība. Tika 

organizētas arī prakses izglītības iestādēs, kā arī “ēnošanas” prakse dažos uzņēmumos, lai 

ēnotu vadītāju kā līderi.  

Projekts norisinājās  visu gadu, no janvāra līdz decembrim, lai gan visas nodarbības 

tika plānotas kā klātienes nodarbības, diemžēl Covid -19 pandēmijas dēļ vajadzēja 

pārstrukturēt visu procesu – gan nodarbības, gan arī prakses izglītības iestādēs un 

uzņēmumos. Tas sagādāja papildus slodzi visiem, jo vairāk kā puse nodarbību tika 

pielāgotas attālinātam mācību procesam, un arī prakses iespējas tika pielāgotas attālinātam 

procesam iestādēs, kurās nevarēja notikt klātienes tikšanās. 



69 
 

Projektā tika iesaistīti lektori, kas ir eksperti un profesionāļi savā jomā, lai sniegtu 

maksimāli vērtīgas zināšanas un prasmes topošajiem izglītības iestāžu vadītājiem. Lai 

novērtētu dalībnieku vadītāja kompetences, tika veikts kompetenču novērtēšanas un 

attīstības tests, kā arī nodarbība par līderismu, ko vadīja Sandra Pallo un Daina 

Romanovska (SIA “ Heiro”).  

 

28.att. Dalībnieki veic komandas uzdevumus un rada vīziju  

par pārmaiņām izglītības iestādē lektores S. Pallo vadībā 

Klātienē notika arī nodarbība par vadītāja lomu un vadīšanas stratēģijām, ko vadīja 

pieredzējusī lektore Jana Strogonova, liekot dalībniekiem padomāt par to, kas ir izcils 

vadītājs, kādas ir vadītāja kompetences, kas jāattīsta jau šodien, kādi ir vadītāja galvenie 

uzdevumi un kā tie veicami ikdienā, SMART mērķu definēšana un atgriezeniskā saite.  

 

 

29.att. Lektores J. Strogonovas vadībā dalībnieki strādā grupās 

un runā par izcila vadītāja īpašībām 

 

Projekta ietvaros topošie vadītāji devās praksē uz dažādām izglītības iestādēm, lai 

paplašinātu savu redzesloku, iepazītu vadītāja darbu ne sava profila izglītības iestādē, kas 

bija ļoti vērtīgi pašiem dalībniekiem, jo tas deva iespēju, piemēram, pirmsskolas 

speciālistam uzzināt, kā norit darbs vispārizglītojošā skolā vai bērnu un jauniešu centrā, un 
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otrādi. Kā prakses norises vietas tika iesaistītas šādas izglītības iestādes: Bolderājas 

Mūzikas un mākslas skola, Rīgas 62. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 45. vidusskola, 

Rīgas 3. pamatskola, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, BJC’’ Daugmale”, 

Sporta skola “Arkādija”, Māras Muižnieces Mūzikas un mākslas skola, Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Zīļuks”. Liela daļa ēnošanas prakses noritēja attālināti, jo rudenī sākās 

Covid-19 otrais vilnis un gan iestāžu vadītāji, gan paši dalībnieki bija piesardzīgi un netikās 

klātienē. (29. att.). Šāda veida pieredze bija liels izaicinājums visām iesaistītājām pusēm, 

jo prasīja cita veida sadarbību, cita veida atbildību, lielu koncentrēšanos, jo ilgstoši 

atrasties pie datora ir apgrūtinoši, bet dalībnieki šo iespēju uztvēra pozitīvi un saņēma 

atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.  

 

29.att. Projekta dalībnieces attālināti ēno  

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktoru 

 

Arī ēnošanas prakses uzņēmumos vajadzēja pārstrukturēt uz attālināto procesu, 

klātienē notika tikai tikšanās ar NARVESEN Latvija vadītāju jaunajā NARVESEN birojā 

T/C Origo.  Attālināti tika ēnoti uzņēmumu CIRKLE K , SEB banka un Swedbanka dažādu 

līmeņu vadītāji.  Iespēja ēnot lielu uzņēmumu vadītājus tiek iekļauta projekta norisē, lai 

paplašinātu topošo vadītāju redzesloku, mainītu domāšanu, dotu iespēju saskatīt to, ka 

izglītības iestāde arī ir sava veida uzņēmums un darba norises procesi ir līdzīgi. Kā atzina 

paši dalībnieki, tad tikšanās (kaut vai attālināta) ar uzņēmumu vadītājiem ir lieliska 

pieredze un iespēja iepazīt viņu darba specifiku, atbildības zonas, saskatīt paralēles ar 

izglītības iestādi un uzņēmuma darbu, gūt iedvesmu un jaunas idejas savam darbam. 
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30.att. Attālināti tiek ēnota uzņēmuma CIRKLE K vadītāja 

Jauna pieredze bija arī projekta noslēguma prezentāciju organizēšana, kas arī notika 

attālināti, piedaloties vērtēšanas komisijas pārstāvjiem no IKSD IP Skolu nodaļas, IKSD 

Pirmsskolu nodaļas, IKSD Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas, IKSD Kultūras 

iestāžu un amatiermākslas nodaļas, RIIMC, kā arī dažu izglītības iestāžu direktores, kuras 

pirms kāda laika absolvējušas šo projektu un jau strādā kādā no Rīgas izglītības iestādēm. 

Noslēguma prezentācija ”Es “X” izglītības iestādes vadītājs/-a” ir dalībnieku redzējums 

par to, kāda būs viņa vadītā izglītības iestāde, ar ko tā būs labākā pašvaldībā, ar ko piesaistīs 

darbiniekus, bērnus un vecākus. Visinteresantākās bija tās prezentācijas, kurās varēja manīt 

katra paša runātāja personīgo attieksmi, ieceres, inovatīvo skatījumu un spēju pārliecināt 

komisiju par savu ideju. Kopumā var secināt, ka 2020. gada projekts “Kā kļūt par izglītības 

iestādes vadītāju” ir sagatavojis spēcīgus topošos Rīgas pilsētas izglītības iestāžu vadītājus. 

 

    

31.att. Noslēguma prezentācijas tiešsaistē 

 

Apkopojot dalībnieku atsauksmes par projektu, tika secināts, ka dalība projektā 

visiem un ikvienam bija lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas vadītāja darbības jomās, kaut 

nedaudz iepazīties ar galvenajām vadītāja atbildības jomām, ar kādām problēmām nākas 

saskarties un kādi ir iespējamie risinājumi, gūt pārliecību par to, cik katrs no dalībniekiem 
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ir gatavs solim jau tagad kļūt par iestādes vadītāju, iegūt jaunus domubiedrus, iepazīt 

cilvēkus un viņu pieredzi. Projektu atzinīgi novērtējuši pilnīgi visi dalībnieki, īpaši tiek 

uzsvērts organizatoru nesavtīgais ieguldījums, lai visi norises procesi tiktu veikti ar 

visaugstāko atbildības sajūtu, jūtamas rūpes par katru dalībnieku. Projektu ieteiktu arī 

citiem, kuri vēlētos kādreiz kļūt par iestādes vadītāju. Protams, lielākās grūtības un arī 

pretestību sagādājis attālinātais process.  

Analizējot 2020. gada pieredzi, varam secināt, ka šis projekts ir jāorganizē klātienē, 

jo attālinātais process nespēj dot tik lielu kvalitāti, kāda bija iecerēta un paredzēta projekta 

koncepcijā kopumā, tāpēc nolemts, ka 2021. gadā projektu uzsāksim rudenī, cerot, ka visi 

ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 būs atcelti un varēs atsākties normāls darbs klātienē. 

 

3.5. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālās 
kapacitātes stiprināšana 

 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides stiprināšanai RIIMC 2020. gadā 

īstenoja 2 grupas pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem par tēmu “Mācīšanās darbībā 

“Action learning” pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem” 12h apjomā, izglītojot 18 

dalībniekus. Analizējot aptauju anketas, jāsecina, ka dalībnieki programmu ir atzinuši par 

ļoti vērtīgu. Dalībnieki atzina, ka ir izveidojusies izpratne, kā pareizi uzdot jautājumus, kā 

ar jautājumu palīdzību var cilvēkam pašam dot iespēju rast atbildi un risināt problēmu, kā 

veidot labāku komunikāciju ar kolēģiem, kā mazināt stresa situācijas iestādē. Programmā 

tika apskatītas konkrētas dalībnieku situācijas no ikdienas darba dzīves, līdz ar to visi 

atzina, ka kursu programmai ir nepieciešams lielāks stundu skaits un katrai tēmai 

nepieciešams vēl dziļāks satura izklāsts. Kursu programma notika tiešsaistē. 

RIIMC īstenoja arī 10h profesionālās pilnveides programmu “Izaugsmes domāšana 

pirmsskolu metodiķu darbā”. Tika izglītoti 12 dalībnieki. Kursu programma notika gan 

klātienē, gan tiešsaistē. Dalībnieki atzina programmu par vērtīgu, jo tika analizētas ne tikai 

skolas ikdienas situācijas, bet dzīves situācijas saistībā ar cilvēka domāšanu. Lektores 

Lāsmas Poļikēvičas darbs tika atzīts par profesionālu un pozitīvu.  

8h profesionālo kompetenču pilnveides programma “Kvalitatīvs pirmsskolas 

pedagoģiskais process” apvienoja teoriju un praktiskus ieteikumus pirmsskolu izglītības 

iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem, lai veicinātu kvalitatīvas izglītības principu 



73 
 

ieviešanu pirmsskolas pedagoģiskajā praksē. Tika izglītoti 15 dalībnieki. Kursu 

programma notika tiešsaistē. Kursu laikā iegūto informāciju dalībnieki atzina kā noderīgu. 

Kā noderīgākās dalībnieki atzina hospitācijas lapas un citu dalībnieku pieredzes stāstus, 

ieteikumus par hospitāciju, idejas, kā rosināt skolotājus strādāt bērncentrēti un raudzīties 

uz bērnu kā uz personību. Lektores J. Bobovičas darbs tika atzīts kā veiksmīgs. Dalībnieki 

novērtēja, ka kursu programmas, kurās pašiem ir jādalās ar savām iestādes mācīšanas 

pieejām un metodēm, ir ļoti vērtīgas. 

Kursu programma “Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķa vadības prasmju 

pilnveide” (8h) tika organizēta ar mērķi stiprināt pirmsskolas metodiķu darba kapacitāti. 

Programmas dalībnieki uzzināja, kā saskatīt savas stiprās puses, kā tās izmantot darbā, kā 

izvirzīt un sasniegt reālus mērķus un radīt labvēlīgu un produktīvu vidi darbā sev un 

kolēģiem lektores J. Strogonovas vadībā. Programmā tika sniegta ne tikai teorija un 

praktiski rīki, kā ieviest teoriju dzīvē, bet neliela daļa programmas ļāva ieskatīties jauna 

vadītāja pieredzes stāstā. Savā pieredzē dalījās Linda Gevaļa, Rēzeknes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaka" vadītāja, pastāstot par savām gaidām un vilšanos, 

kļūstot par pirmsskolas vadītāju. Kopumā programmu apguva 12 dalībnieki. Atsaucoties 

uz aptauju anketām, dalībnieki atzina, ka programma sniedz daudz praktisku metožu, kas 

var attīstīt sevi kā personību un kā radīt sev un citiem labvēlīgu vidi darbā. Lektoru darbs 

tika atzīts kā profesionāls, un jaunās vadītājas pieredzes stāsts ļāva saprast, vai vispār 

dalībnieki vēlas kļūt par vadītājiem. 

RIIMC 2020. gadā īstenoja arī īsās programmas 3h apjomā. Tika organizētas 2 

tiešsaistes kursu programmas “Vadītājs, komanda, komunikācija. Pārmaiņu-krīzes 

laiks” ar mērķi diskutēt ar pirmsskolas vadību par pārmaiņām krīzes laikā. Vadītāji ieguva 

informāciju, ko var sagaidīt no darbiniekiem pārmaiņu laikā un kādas ir vēlamās vadītāja 

prioritātes attiecībā uz darba organizāciju un komunikāciju, kā arī gūt praktiskus 

ieteikumus, kādus resursus vadītājs var izmantot, lai atbalstītu sevi un savu kolektīvu 

pārmaiņu laikā. Mācības pabeidza 21 dalībnieks. Pēc kursiem tika secināts, ka īsās 

tiešsaistes kursu programmas sniedz tikai nelielu ieskatu tēmā un, dalībniekiem 

piesakoties, nerodas uzticība, ka kursos tiks gūta nepieciešamā informācija pilnā apjomā. 

RIIMC, īstenojot nodarbības ar mazu dalībnieku skaitu, dod iespēju visiem izteikties un 

praktiski pamēģināt kādu no metodēm.  
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Sākoties attālināto mācību laikam pavasara periodā, RIIMC organizēja supervīzijas 

pirmsskolas izglītību iestāžu vadībai. Tika organizēta 12h programma “Supervīzija 

pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā”, kurā piedalījās 9 dalībnieki. Supervīzija 

ir kursa formāts, kur šaurā dalībnieku lokā ir iespēja apzināt savus profesionālos 

izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā. Dalībnieku skaits bija 

mazs, jo katram dalībniekam bija iespēja izteikties un pārrunāt savas problēmas. Analizējot 

supervīzijas dalībnieku aptaujas anketas, dalībnieki atzina, ka ir ieguvēji tam, ka bijis 

neliels dalībnieku skaits, jo grupā bijis viegli strādāt, bijusi savstarpēja uzticēšanās un bija 

viegli runāt par problēmsituācijām savā izglītības iestādē. Supervizora darbs tika novērtēts 

kā ļoti profesionāls.  

Lai stiprinātu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju kapacitāti un paaugstinātu 

vadītāja kompetences, 2020. gadā tika piedāvātas 3 profesionālās kompetences pilnveides 

programmas par šādām tēmām: “Kā nepieļaut profesionālo izdegšanu un stiprināt 

komandu pret stresu pirmsskolas izglītības iestādē“(8h), “Stresa pārvaldība un 

palīdzības iespējas” (8h) un “Finanšu pratība pirmsskolu vadītājiem”’ (8h). Lai gan 

tika ieplānotas programmas par laika menedžmentu un problēmsituāciju risināšanu 

vadītāja darbā, pēc RIIMC veiktās aptaujas vadītāji paši atzina, ka vērtīgāk būtu apgūt 

finanšu pratību un stresa pārvaldību, ko arī īstenojām. Visas trīs programmas tika plānotas 

kā klātienes tikšanās, bet Covid-19 pandēmijas dēļ divas programmas (“Stresa pārvaldība 

un palīdzības iespējas” un “Finanšu pratība pirmsskolu vadītājiem”) tika organizētas 

tiešsaistē, kas dalībnieku vērtējumā bija liels izaicinājums un sagādāja dažāda tipa grūtības. 

Kopumā pirmsskolas vadītāja kapacitātes stiprināšanas un kompetences paaugstināšanas 

piedāvātajos pasākumos iesaistījās 65 pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji. Vislielākais 

dalībnieku skaits (39 dalībnieki) bija programmā par finanšu pratību. Tas liecina par to, ka 

šī tēma pirmsskolu vadītājiem joprojām ir aktuāla un ir daudz neskaidru jautājumu. Labāk 

saprast un izprast jautājumus, kas saistīti ar finanšu pārvaldību pirmsskolā, palīdzēja divas 

lektores: Baiba Cekule – RD IKSD Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes nodaļas vadītāja 

vietniece un Ineta Purviņa - RD IKSD Finanšu pārvaldes Finanšu plānošanas nodaļas 

galvenā speciāliste – eksperte. Izvērtējot šo programmu, dalībnieki atzinuši, ka nodarbībās 

gūtas jaunas zināšanas, izpratne par finanšu jautājumiem un atsvaidzinātas jau esošās 

zināšanas, vērtīgi ir bijuši arī izdales materiāli un bagātīgā prezentācija, ko saņēma katrs 

dalībnieks, kas palīdzēs turpmākajā darbā, jo būs, kur meklēt atbildes uz neskaidrajiem 
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jautājumiem. Šo programmu pirmsskolu vadītājas ieteica apgūt arī pirmsskolu 

saimniecības daļas vadītājiem, jo programmā tiek apskatīta virkne jautājumu, kas skar arī 

viņu darbības jomu. Programmas “Kā nepieļaut profesionālo izdegšanu un stiprināt 

komandu” galvenais fokuss tika vērsts uz paša vadītāja prasmi sevi stiprināt, iegūt 

instrumentus, kā to efektīvāk darīt un palīdzēt arī savai komandai neizdegt. Psihologa A. 

Plisko vadībā šo procesu apguva 15 pirmsskolu vadītājas. Izvērtējot programmu, 

dalībnieces atzina, ka stress un izdegšana darbā ir liela problēma visam personālam, īpaši 

šobrīd. Šī programma devusi iespēju paskatīties uz problēmām no cita skatu punkta, liekot 

citus uzsvarus, iemācoties fokusēties uz prioritātēm, kā arī tika saņemti dažādi ieteikumi 

darbam ar kolektīvu, katrai pašai ar sevi. Programma novērtēta kā ļoti laba, saņemts 

ieteikums to piedāvāt arī pedagogiem. Lektores darbs tika novērtēts kā profesionāls. 

Kopumā RIIMC piedāvātajos profesionālās pilnveides pasākumos 2020. gadā 

iesaistījušies 152 pirmsskolas izglītības iestāžu vadības pārstāvji. 
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4. Atbalsts izglītības iestāžu pedagogiem profesionālo 
kompetenču pilnveidē 
4.1. Atbalsts vispārizglītojošo skolu pedagogiem par aktuālām tēmām 
mācību procesa uzlabošanai 

 

Kursu programmā “Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar 

vecākiem” skolu pedagogi pilnveidoja savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un 

rakstiskajā), komunikācijas stilā un formā, lai veidotu efektīvu turpmāko sadarbību ar 

vecākiem. Programmā skolotāji guva gan teorētiskas zināšanas, gan piedalījās diskusijās. 

Lektore I. Markova izmantoja praktiskus problēmsituāciju uzdevumus, kur pedagogi 

darbojās gan pāru darbos, gan grupās, tika veidota  situāciju izspēle. 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmā “Emocionālās 

inteliģences un paškontroles nozīme pedagoga darbā ar pusaudžiem” tika gūtas 

zināšanas psihologa J. Smiltiņas vadībā. Dalībnieki runāja par emocionālās inteliģences 

nozīmi veiksmīga pedagoga profesionālajā darbībā un iegūto zināšanu izmantošanu savu 

un audzēkņa emociju vadīšanā mācību vidē, ieguva praktisku informāciju par paškontroles 

stratēģiju pilnveidošanu savu un skolēna emociju vadīšanā. Kursos skolotāji  diskutēja un   

piedalījās darba grupās - situāciju analīzē.  

Piedaloties mācību programmā “Izdegšana pedagoga darbā: problēmas un 

risinājumi”, ko vadīja L. Landzmane, dalībnieki guva izpratni par pedagogu cilvēcisko 

dažādību, no praktiskā darba izrietošu izpratni par savu veselības stāvokli (saistībā ar 

izdegšanu), praktiskus ieteikumus izdegšanas mazināšanai un atbildes uz personīgi 

neskaidriem jautājumiem. 

Aptaujas anketās dalībnieki uzsvēra, ka, piedaloties kursos, daudziem ir priekštats, 

kā uzlabot profesionālo veiktspēju, kā kaut nedaudz mazināt izdegšanu savā darbā, kā vadīt 

savas un skolēnu emocijas. Kā galvenie ieguvumi pēc programmu apguves tika minēts 

daudz labu praktisku ideju, kā paskatīties uz sevi no malas, izvērtēt savu darbu, izvirzīt 

jaunus mērķus, iedvesmoties pozitīvai attieksmei uz dzīvi un darbu. 

 

2020. gada martā bija plānota arī divu dienu praktiskā konference “Pēctecība 

mācībās no pirmsskolas uz sākumskolu” sākumskolas pedagogiem un direktoru 

vietniekiem izglītības jomā ar mērķi sniegt atbalstu sākumskolas skolotājiem, kuri 
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2020./2021.m.g. strādās 1. klasēs, pēctecības nodrošināšanai pārejā no pirmsskolas 

izglītības uz skolu. Iestājoties ārkārtas situācijai valstī, konference tika atcelta, jo nebija 

iespējams visus plānotos pasākumu īstenot tiešsaistē. Konferenci plānots organizēt 2021. 

gada augustā.  

 

4.2. Atbalsts pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogiem par aktuālām 
tēmām mācību procesa uzlabošanai 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tika piedāvāts paaugstināt savu 

profesionālo kompetenci 3 kursu programmās. Programma “Bērnu disciplinēšanas 

metodes pirmsskolā” paredzēta pirmsskolas skolotāju zināšanu papildināšanai, lai 

izprastu bērnu vecumposmu īpatnības un aktuālās vajadzības, jo to apmierināšana un 

ievērošana vistiešākā veidā ir saistīta ar bērna iekļaušanos pirmsskolā, lai mazinātu bērna 

nevēlamās uzvedības izpausmes, kā arī disciplinēšanā tiktu uzsvērta bērna personības un 

individualitātes attīstība.  

Kursu programmā “Pedagogu un vecāku efektīva sadarbība pirmsskolā”  tika 

aktualizēta tēma, ka mūsdienu vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot 

notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar pedagogiem, izsaka savu viedokli 

par audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, 

tādēļ pedagogam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un 

rakstiskajā) ar vecākiem. Pārrunājot un ar dažādiem piemēriem tika aktīvi diskutēts par  

komunikācijas stilu un formu, kā veidot efektīvu sadarbību ar vecākiem. 

Kursu programmā pirmsskolu skolotājiem “Personīgo resursu apzināšana un 

aktivizēšana pirmsskolas pedagoga darbā” tika aktualizēta tēma, kā pedagogiem izprast, 

ka tikai pats cilvēks ir atbildīgs par savas dzīves kvalitāti. Atklājot sevī intelektuālo, garīgo 

un emocionālo resursu daudzveidību, to savstarpējo mijiedarbību, pieaugušais var 

nostiprināt psiholoģisko komfortu, pašapziņu, pašizjūtu. Jo harmoniskāks būs pieaugušais, 

jo efektīvāks būs izglītošanas un audzināšanas darbs, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs bērnu 

attīstību un izaugsmi. 

Apkopojot mācību dalībnieku programmu izvērtējuma anketas, varam secināt, ka 

visnozīmīgākie ieguvumi programmu apguvē bija radītā izpratne par nozīmīgiem 

jautājumiem pedagogu darbā un arī sadzīvē, svarīga bija dalīšanās pieredzē ar citiem 
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kolēģiem. Kopumā 87% aptaujāto iegūtās zināšanas un prasmes novērtēja kā augstas. 

Komentāros tika pedagogu domas, ka “ir guvuši sapratni par to, “kā iegūtās zināšanas 

izmantot praktiski”.  

 

4.3. Audzināšanas joma 
 

2020. gadā tika noorganizētas 12 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas audzināšanas jomā par pedagogiem aktuālām tēmām, ievērojot  15.07.2016. 

MK. not. Nr. 480. 11.4. punktu. 

Pamatojoties uz pedagogu pašu ieteikumiem un vēlmēm pilnveidot zināšanas kādā 

no audzināšanas jomām, 2020. gadā tika piedāvātas pedagogu profesionālo kompetenču 

pilnveides nodarbības par šādām tēmām:  

1. Emocionāli labvēlīgas vides veidošana darbā ar skolēniem un viņu vecākiem. 

2. Konflikti un to risināšanas stratēģijas (organizētas 2 grupas). 

3. Pusaudžu attīstība un attiecības bez mobinga (organizētas 2 grupas). 

4. Sociāli emocionālā intelekta attīstība mācību un audzināšanas procesā (organizētas 

2 grupas). 

5. Vērtību un tikumu izpratnes pilnveidošanas iespējas skolēnu tikumiskajā 

audzināšanā (organizētas 3 grupas). 

6. Vecāku un pedagogu savstarpējās komunikācijas problēmas un risinājumi 

(organizētas 2 grupas). 

Kopumā audzināšanas jomas kursos 2020. gadā iesaistījušies 304 pedagogi.  

 

30.att. Dalībnieku sadalījums pa izglītības iestāžu kategorijām 

 



79 
 

Diagrammā redzams, ka visvairāk audzināšanas jomas kursus apmeklējuši 

vispārizglītojošo skolu pedagogi - 257, pirmsskolu pedagogi – 25, interešu izglītības 

iestāžu pedagogi - 12, no citām pašvaldībām - 5 un citi – 5 pedagogi. Sadaļā “citi” ietilpst 

privāto skolu un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi. 

Analizējot un apkopojot pedagogu anketas, var secināt, ka ļoti pieprasīta kursu 

programma bija “Vērtību un tikumu  izpratnes pilnveidošanas iespējas skolēnu 

tikumiskajā audzināšanā”, ko vadīja lektore Ē. Lanka. Vadot nodarbības tiešsaistē, 

lektore pierādīja, ka arī attālināti ir iespējams īstenot gan individuālo darbu, mudinot un 

iesaistot dalībniekus sarunā, gan veikt grupu darbu, sadalot dalībniekus pa nelielām 

grupām, kā arī uzdot un pārrunāt mājas darbus. Galvenie ieguvumi no dalības programmā 

bija kolēģu labās prakses piemēri, labas idejas klases stundām, radusies plašāka izpratne 

un zināšanas par tikumiskajām vērtībām audzināšanas darbā, pozitīvas emocijas, jēgpilna 

viedokļu apmaiņa, papildināta personīgā pieredze ar vairāku autoru atziņām par vērtībām. 

Savā turpmākajā darbā pedagogi izmantos idejas, kā skolēnos var attīstīt vērtības, kā arī 

kolēģu ieteiktās metodes, lektores piedāvāto aktivitāti “Viltus ziņas”, praktisko piemēru 

idejas tēmas apguvē, kā arī piedāvātos literatūras avotus, lai bagātinātu savu pieredzes 

“koferi”. Lektores darbs tika novērtēts kā profesionāls, pozitīvs akcents tika likts arī uz to, 

ka lektore iesaistīja nodarbībā pilnīgi visus dalībniekus, lika katram izteikties, aicināja 

domāt plašāk, bija jūtama pozitīva attieksme, lielisks laika menedžments. Par attālināto 

mācību norises procesu pedagogu vērtējums bija dažāds: attālinātais mācību process nebija 

nekas briesmīgs, bet ļoti pietrūka socializācijas ar kolēģiem “dzīvajā”; ļoti patīk attālinātā 

mācīšanās, tika uzsvērts, ka attālinātās nodarbības ir labs risinājums dažādu tēmu apguvei, 

tikai nav viegli ilgstoši būt pie datora; darbs attālināti ir ļoti grūts, tas prasa jauna veida 

zināšanas, prasmes, pietrūkst klātesamības; jātiek pāri dažiem kompleksiem, redzēt un 

dzirdēt sevi no malas, apzināties, ka tevi vēro. Klasē tas ir savādāk.  

Pieprasīta un aktuāla programma bija arī “Sociāli emocionālā intelekta attīstīšana 

mācību un audzināšanas procesā”, ko vadīja lektore Sandra Pallo. Galvenie ieguvumi 

no šīs programmas dalībniekiem bija šādi: “uzzināju par sociālo un emocionālo intelektu, 

radās dziļāka izpratne par emocijām, to veidiem, emociju maiņu, daudz praktisku 

vingrinājumu – emocionālā stila noteikšana, vizualizācija, uzmanība un koncentrēšanās, 

kā efektīvi nomierināt klasi, izmantojot attiecīgus vingrinājumus, jaunākie atklājumi 

neirobioloģijā, bagātīgs papildliteratūras klāsts, vairāk pētīšu EQ un SQ un šo procesu 
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virzību klasē, par impulsiem  - izmēģināšu ieteiktos vingrinājumus, kā arī gūta jauna 

informācija par emocijām, to ietekmi uz mūsu ikdienu un savstarpējām attiecībām”.  

Lektores darbs tika novērtēts ļoti pozitīvi, uzsvērts viņas profesionālisms, zināšanas, 

bagātīgā pieredze, dalīšanās ar papildmateriāliem, ko vērts papētīt dziļāk, lai labāk izprastu 

tēmu, atvērtība, pozitīvisms, labi sagatavots vizuālais materiāls, lektore prata pat attālinātā 

procesā radīt aizrautīgu gaisotni.  

Savukārt, apkopojot programmas “Konflikti un to risināšanas stratēģijas” 

pedagogu izteiktos viedokļus, var secināt, ka galvenie ieguvumi ir praktiski risinātie 

konfliktsituāciju gadījumi un to risināšanas stratēģijas, konfliktsituācijā censties nereaģēt 

impulsīvi, rūpēties par savu psiholoģisko stāvokli, gūtas zināšanas, kā reaģēt uz konfliktu, 

kā veidot sarunu  efektīvi, lai konfliktējošās puses neieslīgtu dziļākā strupceļā, bet prastu 

rast kompromisu, jācenšas kontrolēt emocijas. Lektores I. Grāvītes darbs tika novērtēts 

atzinīgi, uzsvērtas viņas praktiskās zināšanas, prasme ar humoru vadīt tiešsaistes 

nodarbības, prasme iesaistīt grupu, ļaujot katram izteikties, pozitīvisms.  

Arī programma “Emocionāli labvēlīgas vides veidošana darbā ar skolēniem un 

vecākiem” tika atzinīgi novērtēta - gan saturs, gan lektores darbs. Šī programma bija viena 

no nedaudzajām, kura norisinājās klātienē pirms Covid -19 pandēmijas, līdz ar to var teikt, 

ka grupas dalībnieki ieguva ļoti daudz praktisku ieteikumu un noderīgas informācijas 

darbam, jo klātienē paspēja veikt vairākus praktiskus uzdevumus, situāciju izspēles, gūt 

praktisku pieredzi no citiem kolēģiem, kas arī aptaujas anketās  tiek uzsvērts kā viens no 

galvenajiem ieguvumiem. Kā galveno trūkumu pedagogi atzīst to, ka vajadzētu palielināt 

programmas stundu skaitu, jo tēma interesanta un plaša, daudz praktisku uzdevumu, bet 

laiks paskrien ātri. Lektores I. Morozovas darbs tika atzīts kā profesionāls, lektore ir zinoša, 

sniedz daudz praktisku un derīgu ieteikumu, vingrinājumu, prot iesaistīt grupu gan 

diskusijās, gan situāciju izspēlēs, redzams, ka ir liela praktiskā pieredze, jo daudz piemēru 

no skolas dzīves.  

Plānojot un organizējot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi audzināšanas 

jomā, tika piesaistīti arī jauni lektori, piem., K. Beirote, kura izstrādāja programmu 

"Vecāku un pedagogu savstarpējās komunikācijas problēmas un risinājumi". Par šo 

tēmu tika noorganizētas mācības 3 grupām. Dalībnieki lektores darbu vērtējuši ar vārdiem: 

“izcili, ļoti labi, lektore harizmātiska un pozitīva, teicami, ļoti skaidra runa, augts 

novērtējums par izcilu darbu, lieliska, pozitīva enerģiska personība, kura iedvesmo”. No 
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apgūtās programmas savā darbā dalībnieki izmantos praktiskos uzdevumus un 

vingrinājumus, atgādnes par fizioloģiju attīstības posmā, valodas fokusiem, to 

izmantošanu, problēmrisināšanā ieteikumi veiksmīgai komunikācijai. 

Ieteikums 2021. gadā audzināšanas jomas kursu organizēšanā: 

1. Piedāvāt pedagogiem katru mēnesi vienu programmu par aktuālajām tēmām 

audzināšanas jomā vismaz 6h apjomā. 

2. Organizēt nodarbības arī pa atsevišķām pedagogu mērķgrupām – pirmsskolu 

pedagogiem, klašu audzinātājiem, interešu izglītības pedagogiem, jo ir atsevišķas tēmas, 

kas nav aktuālas visiem pedagogiem. 

3. Piesaistīt jaunus, inovatīvus lektorus, kuri var profesionāli un daudzveidīgi vadīt 

arī nodarbības attālināti. 

 

4.4. Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā 
 

Piedāvātās kursa programmas “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā” ietvaros pedagogi pilnveidoja zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā.  

2020. gadā tika organizētas 16 kursu grupas, no tām 9 notika attālināti ZOOM 

platformā. Klātienē nodarbības vadīja juriste un psihologs Ligita Landzmane, bet attālināti 

to veica psihologs Inga Dreimane. 

Analizējot dalībnieku aptaujas anketas, lielākā daļa respondentu kursu programmu 

kopumā vērtē pozitīvi, programmas mērķis ir skaidrs rezultāts ir sasniegts. 38 atbildēs 

dalībnieki norāda, ka programmas uzsvars tiek likts uz aktuālām diskusijām ar piemēriem 

no reālās dzīves. Dalībnieki atzina, ka saņemta labi strukturēta informācija, kvalitatīva 

psiholoģiskā analīze, uzzināti jauni veidi, kā sekot līdzi bērnu emocijām. 62% dalībnieku 

atzīst, ka bija iespēja aktīvi piedalīties un praktiski pielietot iegūtās zināšanas/prasmes. 

Lektoru darbs atzīts kā ļoti labi un profesionāli veikts, ievērojot kursantu individuālās un 

grupas vajadzības, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā, gan arī veicot grupu darbu, 

diskusijas, situāciju izspēles.   
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4.5. Informatīvi metodiskie pasākumi mācību priekšmetu jomu 
pedagogiem 

 

Katru gadu tiek organizēti metodiskie semināri svešvalodu un mazākumtautību 

skolu krievu valodas (dzimtās) pedagogiem. 2020. gadā metodiskie semināri valodu 

jomas pedagogiem pirmo reizi notika tiešsaistē, semināra laikā tika strukturētas un  

pilnveidotas zināšanas par kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā, tika runāts 

par jauno saturu, par plānošanu, kādu mēs vēlamies skolēnu, kas jāmaina mācību saturā, 

par mācību stundas četriem elementiem: sasniedzamo rezultātu, jēgpilniem uzdevumiem, 

domāšanu par domāšanu un atgriezenisko saiti, par skolotāju sadarbību satura plānošanā 

un īstenošanā, par vērtēšanu: mainās īpatsvars no summatīvās uz formatīvo vērtēšanu, par 

pedagogu lomas maiņu: pedagogs nevis māca, bet vada skolēna mācīšanos. Diemžēl 

pedagogu aktivitāte nebija liela, kopā šajos semināros  piedalījās 88 pedagogi, iemesls 

varētu būt tas, ka šogad izpalika tradicionālā pārbaudes darbu kļūdu analīze,  pavasarī bija 

atcelti  9. klases pārbaudes darbi, un 12.klases eksāmens bija saturiski atšķirīgāks kā citus 

gadus, tas bija pielāgots ārkārtējai situācijai tiešsaistes režīmā.  

Pedagogi, kuri apmeklēja šos seminārus, aptaujas anketās rakstīja, ka ieguvuši daudz 

jaunas informācijas, kuru centīsies pielietot savā pedagoģiskajā darbā. Daudzi pedagogi 

atzinīgi novērtēja  tikšanos tiešsaistes režīmā un ieteica saglabāt iespēju tālākizglītoties 

attālināti. 

2020. gada 22. oktobrī notika metodiskā diena “Mūzikas mācību satura plānošana 

un īstenošana”, kurā lektores Inta Godiņa, Agnese Fjodorova, Rīgas 6. vidusskola, “Skola 

2030” ekspertes, I.Vilde, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, “Skola 2030” 

eksperte, informēja mūzikas skolotājus par  aktualitātēm kompetenču pieejas mācību 

saturā, par mācību programmas tēmu ietvaru, atbalsta materiāliem, praktiskiem piemēriem, 

kā īstenot kompetenču pieeju mācību stundās. Metodiskā diena bija plānota kā klātienes 

nodarbība, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ notika tiešsaistē, kurā piedalījās 56 

skolotāji. Dalībnieki pilnveidoja  izpratni par mācību satura un pieejas plānošanas 

principiem mācību jomā, iepazinās ar tematu apguves iespējām atbilstoši sasniedzamajam 

rezultātam, lai realizētu skolēniem paredzētos uzdevumus un attīstītu viņu mācīšanās 

prasmes. Kā nozīmīgākos ieguvumus metodiskajā dienā skolotāji atzīmē: gūts 

skaidrojums par aktualitātēm kompetenču pieejas īstenošanā, izpratne par “Skola 2030” 
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mācību programmu un tēmu plānojumu, praktiskas idejas, izpratne par mūzikas mācīšanu 

vidusskolā; izpratne, kā veidot stundas sākumskolā. 

2020. gada 1. decembrī notika metodiskā diena “Akcenti mācību satura un pieejas 

īstenošanā sociālās un pilsoniskās jomas ietvaros”, kurā lektores Santa Kazaka, 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Liene Ozoliņa, Rīgas Franču licejs, Aija Biteniece, Rīgas 

84. vidusskola, kas visas ir arī “Skola 2030” ekspertes, vēstures un sociālo zinību 

skolotājiem sniedza metodiskus ieteikumi jaunās pieejas īstenošanai, ietverot akcentus 

saturā, uzdevumu veidošanā, vērtēšanā un caurviju prasmju apgūšanā, akcentējot kritisko 

domāšanu, problēmrisināšanu, metakognitīvās prasmes, kā arī dalījās ar idejām, kur var 

atrast mācību materiālus, ko izmantot, mācot 4., 7., 10. klasēs, un informāciju par 

izmaiņām 4., 7., 10. klašu mācību procesā. Metodiskā diena notika tiešsaistē, kurā 

piedalījās 52 skolotāji. Skolotāji aptaujas anketās ļoti atzinīgi novērtēja piedāvāto saturu, 

skaidrojumus par aktualitātēm kompetenču pieejas īstenošanā, jaunas idejas, skaidrojumu 

par plānošanu un vidusskolas programmām, jaunās zināšanas par kompetenču pieeju 

mācību procesā, it sevišķi saistībā ar materiālu izmantošanu. Par turpmāk nepieciešamo 

daudzi atzīmēja, ka vēlas lielāku izpratni par vērtēšanu un atgriezenisko saiti. 

2020.gada 26. februārī Rīgas 25. vidusskolā notika informatīvi metodiskais seminārs 

“Aktualitātes matemātikas mācību jomas saturā” Rīgas vispārizglītojošo iestāžu 

matemātikas jomas pedagogiem. Plānoti bija 50-60 šī semināra dalībnieki, piedalījās - 89. 

Visiem ļoti interesēja un bija vēlēšanās dzirdēt Jāni Vilciņu, VISC vecāko referentu 

matemātikas jomā, un “Skola 2030” matemātikas mācību jomas vadītāju. Viņam tika 

uzdoti daudzi jautājumi, un semināra dalībnieki aptaujas anketā atzina, ka tieši viņa 

sniegums ir bijis visnoderīgākais pedagogu turpmākajam darbam, kas arī bija galvenais šī 

semināra mērķis. 

Semināra 1. daļā tika diskutēts par aktualitātēm matemātikas mācību jomas saturā, 

bet 2. daļā trijās paralēlās darbnīcās darbojās VISC vecākais referents matemātikas jomā 

un “Skola 2030” matemātikas mācību jomas vadītājs Jānis Vilciņš, LU vadošā pētniece 

projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” un matemātikas jomas eksperte Ilze France 

un Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Gundega Ozola, matemātikas un tehnoloģiju 

jomas speciāliste. J.Vilciņš veidoja diskusiju ar un par pedagogiem interesējošiem 

jautājumiem, I.France darbnīcā dalījās ar savu pārliecību par vērtēšanu un snieguma 



84 
 

līmeņu aprakstiem, bet G.Ozola dalījās pieredzē par skolotāju sadarbību starp dažādiem 

mācību priekšmetiem ar praktiskiem piemēriem, kas īstenoti viņas izglītības iestādē. 

Visi semināra dalībnieki bija ļoti apmierināti ar piedāvāto semināra saturu un atzina, 

ka ir guvuši iedvesmu turpmākajam darbam. Dalībniekiem pēc pasākuma aptaujas anketā 

tika uzdots arī jautājums par pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām, kur vairākkārt 

tika minēta kompleksu, dziļo mācību uzdevumu veidošana, diferencētu uzdevumu 

veidošana un mācību procesa diferencēšana, vērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana. 

 

4.6. Attālināta mācību procesa nodrošināšana izglītības iestādē 
 

Sākot no 2020. gada marta, kad tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī saistībā ar 

Covid 19 vīrusa izplatību, RIIMC daļēji pārorientēja savu darbu, piedāvājot pedagogiem 

iespēju izglītoties, lai viņi spētu vadīt attālinātu mācību procesu. Kopumā 59 dažāda satura 

un mērķauditorijas grupās izglītojās 1715 pedagogi.  

 

 

 

I. Atbalsts mācību priekšmetu/jomu skolotājiem 

Atsevišķas programmas tika izveidotas mācību priekšmetu skolotāju atbalstam, 

organizējot mācību stundas attālināti.  

“Attālinātās mācīšanās atgriezeniskās saites iegūšana ar dažādiem IKT rīkiem 

ZOOM vidē” dabaszinību skolotājiem - tika piedāvāts iepazīt, kā  kvalitatīvāk vadīt 
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mācību stundas attālināti, izmantojot dažādas platformas - Google disks (drive), Onedrive, 

Zoom, Hangouts-Google, Sway, Pollev. Priekšstatu par dažādo programmu iespējām 

apguva 19 dalībnieki. 

“Pārbaudes darbu veidošana attālinātā apmācībā, izmantojot Socrative 

platformu”- skolotājiem tika dota iespēja izveidot savu  profilu  Socrative platformā,  

izveidot vairākas virtuālās klases, un tika parādītas iespējas, kā skolotājiem dalīties ar 

izveidotajiem pārbaudes darbiem. Nodarbību vadītājs dalījās  savā pieredzē par šādu 

pārbaudes darbu izmantošanu fizikas mācību priekšmeta stundās. Programmas apguvē 

piedalījās 42 pedagogi. Aptaujas anketās tika rakstīts, ka, lai pilnvērtīgi darbotos ar šo 

platformu, ir nepieciešamas plašākas zināšanas un prasmes, kas ir jānostiprina. Līdz ar to 

bija ieteikums šādu programmu atkārtot. 

Attālināts mācību process mūzikas mācībā 

Tika sagatavots un īstenots 4h tiešsaistes seminārs “Attālināts mācību process 

mūzikas mācībā”, kas sekmēja pedagogu izpratni un attīstīja prasmes attālinātā mācību 

procesa nodrošināšanā. Pedagogi apguva mūzikas nodarbību vadīšanu tiešsaistē, 

prezentāciju un uzskates līdzekļu izveidi un lietošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu. 

Nodarbība tika īstenota maijā, izglītojot 20 pedagogus. 

Lektore R. Kanteruka iepazīstināja ar tiešsaistes mūzikas nodarbību vadīšanu, 

izmantojot Google Meet, prezentāciju izveides rīku GoogleSlides, efektīvas tiešsaistes 

atgriezeniskās saites rīkus, attālinātās mācīšanās mūzikas uzdevumu piemērus. Kā 

nozīmīgākos ieguvumus anketās dalībnieki norādīja, ka vērtīgs bija metožu un vietņu 

piedāvājums, iespēja vērot video materiālu, pārrunāt redzēto un analizēt mācību procesa 

gaitu, iespēju praktiski izmēģināt uzdevumu veidošanu. Lektori dalībnieki novērtēja kā 

izcilu personību ar lielu pieredzi, kura vadīja jēgpilnu un profesionālu nodarbību. 

Tika sagatavota un īstenota 12h profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Mūzikas stunda vispārizglītojošā skolā - idejas attālināto mācību īstenošanai”. 

Programma veidota mūzikas pedagogiem kā atbalsts attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai. Lektores Elīna Skuja un Eva Turlute dalījās pieredzē, kā mūziku mācīt 

attālināti gan sākumskolas, gan pamatskolas vecuma posmā, kā arī sniedza pieredzi, 

lietojot dažādus interaktīvus rīkus, iedrošinot radošai mūzikas pasniegšanai attālināti. 

Pedagogi guva pieredzi muzikālo stāstu veidošanā, kā arī ieskatu starppriekšmetu saiknes 

veidošanā arī attālinātā mācību procesā. Tiešsaistes kursi tika īstenoti decembrī, un izglītoti 
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27 pedagogi. Kā nozīmīgākos ieguvumus anketās dalībnieki norādīja, ka nodarbībā ieguva 

atbildes uz jautājumu, ko un kā mācīt attālināti, kā atlasīt saturu, kā plānot savu darbu un 

paredzēt tajā vietu arī vērtēšanai. Pedagogi augsti novērtēja iesildīšanās un praktiskās 

muzicēšanas piemērus mūzikas stundai - iedziedāšanās, ritmizēšana, muzikāli ritmiskās 

kustības, solfedžo – klātienes un attālinātam mācību procesam, muzicēšanas spēju 

izkopšanu ar interaktīvu spēļu palīdzību, starppriekšmetu saiknes veidošanu arī attālinātā 

mācību procesā. Pedagogi guva pieredzi muzikālo stāstu veidošanā, skaņu etīžu un skaņu 

rīku iekļaušanu muzikālo stāstu/pasaku atskaņošanā, kas bija programmas mājas darbs. 

Kursu dalībnieki anketās lektoru darbu novērtēja kā teicamu un ļoti efektīvu, lektores ar 

savu atraktivitāti, darbīgumu, radošumu, darba formu daudzveidību nodrošināja lielu 

interesi visu kursu garumā, atzina, ka informāciju un idejas noteikti izmantots savā darbā 

un  iegūtos izdales materiālus izmantos sava darbā. 

Tika sagatavoti un īstenoti divi 4h tiešsaistes pieredzes stāsti – semināri kā atbalsts 

attālinātā mācību procesa nodrošināšanai sporta skolotājiem - “Pieredzes stāsts - 

attālinātais mācību process skolā”, kuru vadīja Iveta Caune, Rīgas 49. vidusskola, tika 

izglītoti 29 skolotāji, un “Sporta stunda attālināti - jauna pieredze un izaicinājumi”, 

kuru vadīja Iveta Daude, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, tika izglītoti 29 skolotāji. Semināri 

tika īstenoti novembrī un decembrī. 

Programmās lektores dalījās pieredzē, kā izmantot dažādus digitālos resursus 

attālinātajā mācību procesā sportā un kā nodrošināt atgriezenisko saiti, parādīja IT 

priekšrocības sporta stundās, iemācīja izmantot dažādas vietnes mācību procesā, kā veidot 

sadarbības prasmes, izmantojot CLILL. Lektores dalījās pieredzē par āra aktivitātēm sportā 

- maršrutu kartes izveide, izmantojot Google Maps, mobilo aplikāciju izmantošana, 

rezultātu piefiksēšana Kathoot, MS Teams, Google veidlapu un citu iespēju izmantošana 

atgriezeniskās saites nodrošināšanai.  

Tika sagatavots un īstenots arī 4h tiešsaistes seminārs “Efektīva mācību stunda 

attālinātajā mācību procesā vēsturē un sociālās zinībās”, kas sekmēja pedagogu 

izpratni un prasmes attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Nodarbība tika īstenota 

decembrī, izglītojot 23 pedagogus. LektoreAnnija Bergmane, kas ir gan skolotāja praktiķe 

Salaspils 1. vidusskolā, gan arī “Skola 2030” eksperte, dalījās pieredzē, kā komunicēt 

sasniedzamos rezultātus, kā veidot jēgpilnus uzdevumus, paredzot arī to diferenciāciju, kā 

sniegt atgriezenisko saiti un kā ar to tikt galā attālinātajā mācību procesā. Kursu dalībnieki 
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anketās lektores darbu novērtēja ar teicami un izcili, sakot, ka informācija tiešām ļoti 

noderēs, strādājot ar skolēniem. Kā lielākos ieguvumus skolotāji min: jaunu lietotņu 

izmantošana stundām,  mācību stundas sasniedzamo rezultātu un ieinteresēšanu tēmā, 

atgriezeniskās saites veidi, ir iegūti konkrēti piemēri, metodes, ko var izmantot darbā, un 

iepazīti praktiskie piemēri, kā padarīt efektīvāku mācību stundu, semināra dalībniekiem 

bijusi iespēja dalīties pieredzē par skolēnu ieinteresēšanas stratēģijām (paņēmieniem), 

gūtas idejas par apgriezto klasi un refleksija – skolēnu snieguma novērtēšana. 

Attālinātā darba prasmju apgūšanai 2020. gada aprīlī un maijā tika organizēti 

papildus pasākumi arī matemātikas jomas pedagogiem, lai atbalstītu un palīdzētu attālināto 

mācību laikā. Daudziem bija nepieciešams uzlabot IT prasmes un apgūt dažādu jaunu 

iespēju izmantošanu. Izrādās, ka daudzi tomēr vēl līdz 2020. gadam nebija atraduši laiku 

IT prasmju apgūšanai vai nebija sapratuši vai aizdomājušies, ka tomēr šajā tehnoloģiju 

laikmetā šīs prasmes ir jāizmanto. Kursu programmu “Pieredzes apmaiņa matemātikas 

mācībām attālināti” vadīja Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Gundega Ozola, 

matemātikas un tehnoloģiju jomas speciāliste. Viņa novadīja nodarbības 3 grupām. 

Kopumā programmā iesaistījās apmēram 70 dalībnieki, pabeidza 65 dalībnieki, jo dažiem 

dalībniekiem apliecības saņemšana nebija svarīga, tāpēc nepiedalījās ar pilnu atdevi. 

Aptaujas anketās parādījās ļoti labas atsauksmes ar 100% pozitīvu skatījumu: 

 

 

II. Atbalsts pirmsskolu skolotājiem  

114 pirmsskolu skolotāji 4 grupās izglītojās par to, kā veidot uzdevumus attālināta 

mācību procesa īstenošanā. 

Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides programma  un 

6 h tiešsaistes seminārs “Daudzveidīgi uzdevumi attālinātā mācību procesa īstenošanā 

pirmsskolā”, lai sagatavotu pirmsskolas pedagogus pārmaiņām izglītības procesā, 
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pilnveidojot prasmes veidot daudzveidīgus uzdevumus un uzdevumu kopas ikdienas 

mācību procesa īstenošanā, izmantojot ClassFlow, Zoom, Wordwall. Pedagogiem bija 

iespēja izglītoties šādās jomās: kompetenču pieejā balstīta mācību satura struktūra un 

izveides principi pirmsskolā, kur skolotāji modelēja savu izpratni par: 

• pamatkompetencēm un caurviju kompetencēm; 

• vērtībām; 

• sasniedzamo rezultātu plānošanu, mērķa aktualitātēm bērnam, skolotājam; 

• efektīviem mācīšanās kritērijiem; 

• aktīvas mācību vides veidošanu; 

• iekšējās un ārējās motivācijas attīstīšanu, salīdzinot to ar literatūrā un 

normatīvajos aktos sastopamo skaidrojumu, un rotaļnodarbības plānošanu 

un īstenošanu, kur pedagogi, praktiski plānoja pedagoģisko procesu. 

Tiešsaistes semināri tika īstenoti maijā un jūnijā, nokomplektējot 2 grupas un 

izglītojot 53 pedagogus. Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts 

teritorijā un noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, lai mazinātu Covid-19 vīrusa 

izplatību, laikā, kad mācības klātienē nebija iespējams nodrošināt, tika pieņemts lēmums 

piedāvāt pedagogiem mācīties attālināti. Tā kā interese par šiem semināriem bija liela, tika 

sagatavota 8 stundu kursu programma ar tādu pašu nosaukumu. Kursa programma tika 

īstenota novembrī un decembrī, nokomplektējot 2 grupas un izglītojot 61 pedagogu. Grupu 

nodarbības vadīja lektore Inese Eglīte, ar kuru izveidojās veiksmīga sadarbība, par ko 

liecināja dalībnieku pozitīvās atsauksmes aptaujas anketās. Mācību process tika plānots tā, 

lai pēc pirmās dienas mācībām varētu veikt mājas darbu - veidot daudzveidīgus uzdevumus 

un uzdevumu kopas ikdienas mācību procesa īstenošanā, izmantojot Wordwall. Apkopojot 

un izanalizējot anketas, secināts, ka lektores darbs atzīts kā ļoti labs, interesants, noderīgs 

un profesionāls, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā, gan arī veicot grupu darbu, 

dažādas aktivitātes, diskusijas. Kā galvenie ieguvumi pēc kursiem tika minēti: jaunas 

idejas darba organizēšanā un plānošanā; ar reālām situācijām, problēmām saistītu 

jautājumu komentēšana, iztirzāšana, apspriešana; dažādi paņēmieni, kā un ko izmēģināt ar 

bērniem; savstarpējā diskusija, materiālā bāze; ieteikumi un piemēri, kā  praktiski virzīties 

uz kompetenču izglītību. 

Kopumā 67% aptaujāto skaidri zina, kur un kā pielietos iegūtās zināšanas un prasmes, 

71% dalībnieku atzinīgu novērtēja, ka bijusi iespēja aktīvi piedalīties un praktiski pielietot 
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iegūtās zināšanas, 60% dalībnieku atzina, ka nodarbības deva jaunas zināšanas, izpratni, 

prasmes.  

 

III. Skolu pieredzes stāsti attālināta mācību procesa organizēšanai 

Iestājoties ārkārtējai situācijai valstī saistībā ar Covid 19 izplatību, 8 skolas – Rīgas 

Valsts klasiskā ģimnāzija, Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas 28. vidusskola, Rīgas Rīnūžu 

vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 64. vidusskola, Rīgas 61. vidusskola un Rīgas 

49. vidusskola - bija gatavas dalīties ar savu pieredzi par to, kā tiek organizēts un 

pārraudzīts attālinātais mācību process.  

Rīgas 64. vidusskolas pieredze attālināto mācību organizēšanā 

Dalībniekiem bija iespēja uzzināt Rīgas 64. vidusskolas pieredzi, organizējot mācības 

attālināti, kā noris komunikācija starp skolotājiem, ar vecākiem, atbalsta personālu un kāds 

ir vadības atbalsts mācību darba pārraudzīšanā. Semināram pieslēdzās 16 dalībnieki. 

Semināru vadīja Rīgas 64. vidusskolas direktors Ernests Sviklis.  

Kā organizēt mācību procesu attālināti. Juglas vidusskolas pieredze 

Programmā “Attālināta mācību procesa organizēšana, izmantojot MS Teams” 

pedagogi iepazina, kā  MS Teams programmu uzstādīt savos datoros, kā izveidot grupas, 

kanālus, dalībnieku pievienošanu un saziņu ar tiem. Ar pieredzi,  kā  tiek organizēts mācību 

darbs  MS Teams, dalījās Rīgas Juglas vidusskola. Programmu apguva 40 pedagogi. 

Attālinātas mācīšanās organizēšana Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāji dalījās pieredzē par attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanu, izaicinājumiem, ar kuriem saskārās gan skolēni, gan skolotāji. Notika 

tiešsaistes seminārs, kurā ģimnāzijas svešvalodu, latviešu kā otrās valodas un literatūras, 

matemātikas skolotāji stāstīja par sava attālinātā darba pieredzi. Semināra dalībniekiem 

bija daudz jautājumu par tehnoloģiju izmantošanu, laika plānošanu, mācību efektivitāti un 

vērtēšanu. 

Savukārt Rīgas 61. vidusskolas atbalsta personāls dalījās pieredzē, kā strādā ar 

vecākiem un skolēniem, lai nodrošinātu attālinātas mācības, motivētu skolēnus iesaistīties 

mācību darbā un disciplinētu skolēnus mācībām. 

 

IV. Tiešsaistes platformu izmantošanas iespējas  
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Vislielākais uzsvars tika likts uz to, kā skolotājiem prasmīgi izmantot dažādas 

tiešsaistes platformas – Microsoft Teams, ZOOM, Socrative, Google Drive, Google 

Clasroom u.c. Tika īstenotas arī programmas ar specifisku saturu, kas orientētas uz 

attālināta mācību procesa organizēšanu – testu un uzdevumu veidošana, mācību stundu 

plānošana, vērtēšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana. Lai pedagogiem dotu iespēju 

iepazīt un apgūt dažādas platformas tiešsaistes stundu vadīšanai Covid-19 krīzes apstākļos, 

tika izveidotas vairākas profesionālās pilnveides programmas, kas bija vērstas uz attālināto 

mācīšanos. Apgūstot daudzveidīgās programmas, pedagogi varēja izvēlēties, kuru no tām 

apgūt padziļināti, lai izmantotu savā tiešajā darbā. Interese no skolotāju puses bija ļoti liela, 

un grupas ļoti ātri tika nokomplektētas. Nodarbības notika tiešsaistē, lektoriem tika uzdots  

ļoti daudz jautājumu par to, kā uzsākt darbu ar MS Teams un citām platformām, tehniskas 

dabas jautājumi, kā arī ieteikumi, padomi labākajiem metodiskajiem risinājumiem. 

Sadarbībā ar Datorzinību centru Rīgas skolotājiem tika piedāvātas mācības 

programmā “Microsoft Teams - efektīvai skolas saziņas nodrošināšanai”, kas dotu 

iespēju ātri ieviest Microsoft Office 365 un MS Teams attālināto mācību vajadzībām, kā 

arī sagatavotu pedagogus MS Teams praktiskai un jēgpilnai pielietošanai. Kā liecina 

novērojumi, tad situācija ar veiksmīgu tehnoloģiju lietošanu ir sarežģīta gan Rīgā, gan 

ārpus tās, un tāpēc skolotājiem tika piedāvāti vienkārši video ar pamācībām, kā atrādāt ar  

MS Teams. Mācību saturs bija veidots tā, lai sniegtu nepieciešamās pamatprasmes 

iespējami īsā laikā. Kopumā šo programmu apguva 402 skolotāji, tika izveidotas 6 grupas. 

 

Pedagogi atzina, ka MS Teams ir laba attālinātā darba platforma, jo: 

• var vadīt stundas bez laika ierobežojumiem; 

•iespējams apkopot visus nepieciešamos digitālos resursus katra priekšmeta stundai 

vai mācību tēmai; 
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• iespējams dot tūlītēju atgriezenisko saiti; 

• bērni iesniedz mājas darbus, un turpat skolotājs veic labojumus. 

 

Atsauksmes aptaujas anketās bija diezgan dažādas, dažiem dalībniekiem bijis ļoti 

grūti visam sekot, tāpēc tie ir atzinuši, ka temps ir par ātru. Nodarbības vairāk notika 

teorētiski, kā lekcija. Ja kāds vēlējās kaut ko darīt līdzi demonstrētajam, tad  būtu bijusi 

nepieciešamība katram dalībniekam nodarbības laikā darboties ar 2 ierīcēm: vienā skatīties 

un klausīties, otrā darīt līdzi, bet šī bija pirmā pieredze, lai par kaut ko vispār sāktu runāt 

vai domāt. Tāpēc arī aptaujas anketās parādījās 8,3 - 10,4% nepiekrītošu atbilžu. 

Tie skolotāji, kas sākuši lietot MS Teams savā ikdienā, ir apmierināti, un arī 

skolēniem MS Teams lietošana grūtības nesagādā. 

Tika secināts, ka daudzi tomēr vēl līdz 2020.gadam nebija atraduši laiku IT prasmju 

apgūšanai vai nebija sapratuši un aizdomājušies, ka tomēr šajā tehnoloģiju laikmetā šīs 

prasmes ir nepieciešamas un izmantojamas, tādējādi  atvieglojot pašu skolotāju darbu.  

Maijā tika īstenoti 2 tiešsaistes 4 stundu semināri  “Vērtēšana attālinātā mācību 

procesā”, lektors Pāvels Pestovs, Skola 2030 eksperts. Seminārā piedalījās 24 dalībnieki. 

Semināru “Vērtēšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana, mācot un mācoties attālināti“ 

vadīja lektore Jekaterina Ļežaņina, Rīgas 86. vidusskolas skolotāja. Seminārā piedalījās 29 

skolotāji. Nodarbību laikā pedagogi papildināja zināšanas par formatīvās vērtēšanas 

svarīgākajiem aspektiem, uzzināja, kā nodrošināt efektīvu atgriezenisko saiti, kā veidot 

summatīvās vērtēšanas uzdevumus, lai rezultāti būtu ticami, apskatīja vienkāršus 

tiešsaistes rīkus. Kā galvenie ieguvumi pēc nodarbībām tika minēti:  iegūtas vērtēšanas 

pamatprasmes attālinātā mācību procesā, precizēta informācija par vērtējumu izlikšan,u un 

saņemtas atbildes uz neskaidriem jautājumiem.  
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Aprīlī tika īstenots 4 h tiešsaistes seminārs “Attālināts mācību process ar Microsoft 

Teams”, kurā piedalījās 23 pedagogi, lektore Ingrīda Priedīte, Rīgas Teikas vidusskola. 

Pedagogiem tika piedāvāts apgūt to,  kā Microsoft Teams vietnē var veidot un pārvaldīt 

grupas, vadīt tiešsaistes stundas, veikt videoierakstus, uzdot skolēniem uzdevumus un 

sniegt atgriezenisko saiti.  Nodarbībā bija plānots, ka dalībnieki  patstāvīgi līdzdarbojas 

savā kontā, bet ne visi skolotāji prata darboties vienlaikus, esot sapulces režīmā, un daudz 

laika aizņēma organizatoriskie  jautājumi, jo skolotāji vēl tikai sāka apgūt šo platformu. 

Maijā tika īstenots  īstenots 4 h tiešsaistes seminārs “Microsoft Teams - kā organizēt 

darbu ar datnēm un veidot uzdevumus”, kurā piedalījās 22 pedagogi, lektors Ojārs 

Krūmiņš, Rīgas 22. vidusskola. Nodarbība bija paredzēta skolotājiem, kas jau strādā ar 

Microsoft Teams, ir apguvuši pamatlietas un saprot, kā jāsāk organizēt savs darbs. 

Nodarbības vadītājs dalījās ar savu pieredzi, un tika izmēģināti dažādi veidi, kā organizēt 

darbu ar datnēm. Skolotāji veidoja un izpildīja uzdevumus, lietojot Assignmets rīku, tai 

skaitā, atgriezeniskās saites sniegšanu skolotājiem. Katram dalībniekam bija praktiski 

jāstrādā ar datnēm un jāveido dažāda veida uzdevumi, kā arī jāiejūtas skolēnu lomās, lai 

izpildītu citu skolotāju izveidotos darbus.  

Tika piedāvāta arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

“Noderīgi rīki skolotāja darba mapei” lektora B. Baha vadībā. Galvenās tēmas bija 

online prezentāciju rīki, testu veidošanas iespējas, Latvijas interneta resursi mācībām, 

tiešsaistes atgriezeniskās saites rīki un praktisku uzdevumu veidošana skolēniem. 

Programma tika īstenota attālināti Zoom vidē. 

Izvērtējot programmu, 95% dalībnieku aptaujas anketās norādīja, ka izvirzītais 

mērķis tika sasniegts, 90% norādīja, ka nodarbībām plānotais laiks bija optimāls, bijusi 

iespēja praktiski darboties un uzdot jautājumus, dalīties pieredzē, iesaistīties diskusijās, kā 

galvenos ieguvumus minot: ir iepazīti rīki, platformas, interneta resursi, kurus var izmantot 

praktiskā darbā ar skolēniem, veidojot prezentācijas, testus, materiālus, sniedzot efektīvi 

un ātri atgriezenisko saiti, saņemts iedrošinājums nebaidīties mēģināt eksperimentēt, 

vērtīga bijusi pieredzes apmaiņa ar kolēģiem u.c.  

Dalībnieku atsauksmes: “Ieguvu prasmes, kā efektīvāk lietot interneta resursus, lai 

ietaupītu savu laiku, jaunas idejas, kā sekmēt bērnam apgūstamo prasmi, un vērtīgus 

padomus, kā savā darbā integrēt digitālās ierīces.”  
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“Pārliecība lietot video konferences, jauna informācija par vērtīgiem informācijas 

resursiem, lietderīgi padomi darbā ar digitālām ierīcēm, piemēram, kā ātri un efektīvi 

lejupielādēt video materiālu, kā ātri un efektīvi iztulkot tekstu.” 

Valodu jomas pedagogiem tika piedāvāti papildus 2 semināri: “Attālināta mācību 

procesa uzdevumu veidošana un formulēšana” un “Kā skolotājam runāt ar vecākiem 

attālinātā mācību procesā.” Daudziem pedagogiem tie bija pirmie semināri online 

režīmā. Šos seminārus vadītāja Andžela Sokolova,  Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora 

vietniece izglītības jomā, kuras skolā ir ieviesta  mācību sistēma, kur uzsvars tiek likts uz 

zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē, attīstot skolēnu loģiku un mazinot reproduktīvo 

mācīšanos.  

Aptaujas anketās pedagogi rakstīja: daudz jau no dzirdētā pielietoju ikdienā, bet 

patika to dzirdēt kā apstiprinājumu tam, ka esmu uz pareizā ceļa; sistematizētā 

terminoloģija palīdzēja apzināties vērtēšanu kā ļoti svarīgu mācīšanas un mācīšanās 

sastāvdaļu; paldies lektorei  par motivējošo kompetenci jauno tehnoloģiju izmantošanā; 

paldies pasniedzējai par praktiskiem padomiem, reāliem piemēriem, idejām un atbildēm 

uz jautājumiem. 

Programmā “Socrative platformas izmantošana skolas darbā” skolotājiem tika 

dota iespēja izveidot savu  profilu  Socrative platformā,  izveidot vairākas virtuālās klases 

un tika parādītas iespējas, kā skolotājiem dalīties ar izveidotajiem pārbaudes darbiem. 

Nodarbību vadītājs dalījās  savā pieredzē par šādu pārbaudes darbu izmantošanu fizikā. 

Programmas apguvē piedalījās 42 pedagogi. Aptaujas anketās tika rakstīts, ka, lai 

pilnvērtīgi darbotos ar šo platformu, ir nepieciešamas plašākas zināšanas un prasmes, kuras 

ir jānostiprina. Līdz ar to bija ieteikums šādu programmu atkārtot. 

Attālinātā darba prasmju apgūšanai 2020.gada aprīlī un maijā tika organizēti papildus 

pasākumi visu jomu pedagogiem, lai viņus atbalstītu un palīdzētu attālināto mācību laikā. 

Šoreiz nodarbībās “Formatīvās vērtēšanas rīki tiešsaistē” vairāk tika runāts par 

vērtēšanu, un IT speciālists, daudziem pedagogiem zināmais skolotājs Gatis Šeršņevs, 

piedāvāja savu redzējumu un skatījumu par dažādiem formatīvās vērtēšanas rīkiem, kurus 

izmantot attālināto mācību laikā. Daudziem dalībniekiem bija nepieciešams uzlabot IT 

prasmes un apgūt dažādu jaunu iespēju izmantošanu. Tika secināts, ka daudzi tomēr vēl 

līdz 2020.gadam nebija atraduši laiku IT prasmju apgūšanai vai nebija sapratuši vai 

aizdomājušies, ka tomēr šajā tehnoloģiju laikmetā šīs prasmes var noderēt un ir 
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izmantojamas, atvieglojot pašu skolotāju darbu. Lektors novadīja 3h nodarbību 1 grupai, 

kopumā programmā iesaistījās apmēram 70 dalībnieki, to pabeidza 59 dalībnieki, jo 

dažiem dalībniekiem bija ļoti grūti visam sekot, tāpēc sacīja, ka temps ir par ātru, vai 

nepiedalījās pilnu nodarbības laiku vai ar pilnu atdevi. Tomēr aptaujas anketās parādījās 

pietiekami labas atsauksmes: 

 

15,5% dalībnieku bija grūti sekot nodarbībā notiekošajām savas neprasmes dēļ, kā arī 

dažu atsauksmēs, kas vēl nebija pazinuši lektoru Gati Šeršņevu, parādījās, ka neesot labi 

sapratuši viņa vēstījumu vai labi to uztvēruši.  

Attālinātā darba prasmju apgūšanai tika organizēti papildus pasākumi ne tikai 

2020.gada aprīlī un maijā, bet arī vasaras mēnešos – gan jūnijā, jūlijā un arī augustā. 

Pasākumi tika nodrošināti visu jomu pedagogiem, īpaši par tādu tēmu kā Google 

dokumentu izmantošana un visu citu iespējamo Google rīku izmantošana, pie tam ar 

mākoņpakalpojuma iespējām visas informācijas saglabāšanai personīgajā Google kontā. 

Daudziem dalībniekiem izdevās uzlabot IT prasmes un apgūt dažādu jaunu iespēju 

izmantošanu. Kursu programmu “Google Drive un Google classroom izmantošanas 

iespējas skolotājiem” vadīja Rīgas Imantas vidusskolas skolotājs Jānis Lūsis, tehnoloģiju 

jomas speciālists un informātikas skolotājs. Viņš novadīja nodarbības vairākām grupām. 

Nodarbības jūlijā notika klātienē. Kopumā programmā iesaistījās un to pabeidza 18 

dalībnieki. Aptaujas anketās parādījās ļoti labas atsauksmes ar 100% pozitīvu skatījumu: 
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Programma “Microsoft Teams pamatiespējas” lektora Jāņa Lūša vadībā notika 

Zoom platformā, darbojieties ar Ms Temas platformu. Programmu absolvēja 15 dalībnieki. 

Programma deva ieskatu platformas MS Teams pamatiespējās - kā pieslēgties un veidot 

tiešsaistes videokonferences, kā izveidot darba grupas, tika saņemti ieteikumi online 

nodarbību vadīšanai. Dalībnieki atzina, ka ir grūti uztvert informāciju, ja nav praktiska 

darbošanās līdzi lektoram. Secinām, ka praktiskie uzdevumi un līdzi darbošanās ir viens 

no pamatelementiem kvalitatīvu kursu organizēšanā.  

3 grupās programmu “Tiešsaistes tikšanās - ērti, efektīvi, droši” lektores Indras 

Markovas vadībā apguva 32 dalībnieki. Nodarbībā dalībniekiem bija iespēja apzināties, kā 

organizēt darbu tiešsaistē jebkurā platformā tā, lai tas būtu pēc iespējas ērti un saprotami 

cilvēkiem ar dažādām tehniskajām zināšanām, kādi ir tiešsaistes tikšanās knifi un triki, lai 

sasniegtu maksimālu efektivitāti (un arī kas var noiet greizi). Lektore galveno uzsvaru 

nodarbībās lika uz īpatnībām saistībā ar datu aizsardzību, kas jāatceras, darbojoties 

tiešsaistē. Analizējot aptaujas anketas, dalībnieki atzīst, ka nodarbībā guvuši daudz 
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ieteikumu, kā sevi pasargāt tiešsaistē no datu aizsardzības viedokļa un kādu informāciju 

pieprasīt no citiem, kā arī ieteikumus veiksmīgas tiešsaistes tikšanās norisei. 

Programmas “Microsoft Teams izmantošana skolas darbā” mērķis bija pilnveidot 

skolotāju kompetences attālinātā skolas darbā lietot Microsoft Teams programmu. 

Programmas apjoms ir 4 akadēmiskās stundas, to 12 grupās apguva 261 dalībnieks. 

Semināri notika e-vidē Microsoft Teams platformā. Šī platforma ieteikta mācību darbam 

arī no RD ITC un IKSD, jo tika iegādāta Rīgas izglītības iestādēm un pedagogiem.  

Seminārā piedāvātā tematika: 

Microsoft Teams vides raksturojums; 

Mācību darba organizēšanas iespējas Microsoft Teams vidē;  

Darba grupu veidošana efektīvai komunikācijai; 

Uzdevumu sagatavošana skolēniem;  

Tiešsaistes nodarbību vadīšana.  

Lai piedalītos seminārā, dalībniekiem bija nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni 

vai skandām, vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta pieslēgums. Mācību laikā varēja 

uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Reģistrējoties bija jānorāda savs e-pasts 

(@edu.riga.lv), ko diemžēl liela daļa dalībnieku nebija izdarījuši. Tikai pēc atkārtota 

speciālistu lūguma tika atsūtīti savi @edu.riga.lv e-pasti. Tas dalībniekiem pavēra plašākas 

iespējas piedalīties praktiskajās nodarbībās un izmantot Microsoft Teams vidē dotās 

priekšrocības.  
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5. Pieaugušo neformālā izglītība un profesionālā pilnveide 
 

2020. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs piedāvāja neformālās 

izglītības iespējas Rīgas iedzīvotājiem, plānojot un organizējot kursus 8 filiālēs Rīgā – 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautības iestādes – vispārējās izglītības 

skolās. 2020. gadā tika samazināts esošu mācību filiāļu skaits no 12 uz 8, jo atsevišķās 

filiālēs nebija iespējams nokomplektēt mācību grupas. Konstatēts, ka apkaimēs jeb tā 

saucamajos “guļamrajonos” iedzīvotāji nevēlas mācīties, tāpēc papildus vienai jau esošai 

tika atvērtas vēl divas filiāles pilsētas centrā, jo vieta ir ļoti ērta, iedzīvotajiem 

pārvietojoties no darba uz mājām.   

Gada sākumā kursi tika plānoti klātienē, taču sākot ar martu, kad valstī tika 

pasludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid 19 vīrusa izplatību, arī pieaugušo izglītība 

tika pārorientēta uz attālināto mācību formu. Vēl aprīlī ierobežojumi pieaugušo izglītībā 

atļāva mācīties pieaugušo grupai (ne vairāk kā 10 personām) telpā, ievērojot 2 metru 

distanci, lietojot roku dezinfekcijas līdzekļus. RIIMC nodrošināja filiāles ar dezinfekcijas 

līdzekļiem gan rokām, gan galdiem, un mācības turpinājās. Taču, sākoties maijam un 

saprotot, ka valstī ierobežojumi paliek stingrāki, arī pieaugušo izglītība tika plānota tikai 

attālināti, izmantojot dažādas tiešsaistes platformas. Filiāļu darbība tika apturēta uz 

nezināmu laiku. 

To cilvēku skaits, kuri ir ieinteresējušies par kādu no Centra piedāvātajām pieaugušo 

neformālās izglītības programmām, šajā gadā bija 994, no tiem 249 izglītības iestāžu 

tehniskie darbinieki un 105 pirmsskolu pedagogu palīgi, 640 iedzīvotāji. Līdz ar jauno 

situāciju pieaugušo kursu dalībnieku skaits ir samazinājies, jo iedzīvotāji nebija gatavi 

piedalīties kursos attālināti, taču gada nogalē situācija uzlabojās, un, attālināti mācoties, 

kursus pabeidza 580 iedzīvotāju.  Populārākās mācību jomas vēl arvien ir svešvalodas un 

personības pašizaugsmes nodarbības. No svešvalodu grupām attālināti mācīties bija gatavi 

tikai angļu valodas programmas 10 dalībnieki, taču pašizaugsmes un psiholoģijas kursos 

piedalījās 284 iedzīvotāji.  

2020. gadā bija plānots palielināt dalībnieku  skaitu par 10%, taču, salīdzinot ar 2019. 

gadu, dalībnieku skaits samazinājies par gandrīz ceturto daļu jeb 27%, tas izskaidrojums 

ar ārkārtas situācijas saistībā ar Covid - 19 vīrusa izplatību nopietniem ierobežojumiem 
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valstī arī mācību organizēšanā pieaugušajiem, kuri klātienes nodarbības būtu noteikti 

apmeklējuši daudz aktīvāk. 

RIIMC 2020. gadā turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA ESF projektu 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, 

nodrošinot Rīgas iedzīvotāju informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī bezmaksas 

konsultācijas gan pie projekta konsultanta, gan pie karjeras speciālista. 

Pieaugušo neformālās izglītības klātienes mācības koordinēja četras RIIMC Izglītības 

vadības un projektu nodaļas galvenās speciālistes Katras speciālistes atbildībā ir divas 

filiāles, kurās, plānojot un īstenojot kursus, notiek cieša sadarbība ar iestāžu atbildīgajām 

personām – koordinatoriem katrā filiālē. RIIMC veido kursu piedāvājumu un plāno 

programmu īstenošanas grafiku katrus divus mēnešus visa gada garumā, izveidojot plānu 

bukleta formā (31. att.), gatavo un saskaņo jaunās pieaugušo neformālās izglītības 

programmas, pārrauga mācību piedāvājumu, apzina pozitīvo pieredzi, apkopo vajadzības 

(32. att.) un analizē tās, veidojot mācību piedāvājumu.  

Pavasarī iedzīvotāju atsaucība bija ļoti zema, jo no septiņiem piedāvātajiem kursiem, 

tikai viena grupa nokomplektējās un veiksmīgi tika īstenota. Sākot ar septembri, 

iedzīvotāju aktivitāte krietni pieauga un lielākā daļa piedāvāto kursu grupu tika 

nokomplektētas un mācības notika attālināti. Mācībās šajos mēnešos piedalījās 284 

rīdzinieki. 

 

 
 

              31.att. Pieaugušo neformālās izglītības kursu buklets 

 



99 
 

2020. gads arī pieaugušo izglītībā ieviesis korekcijas, kursi tiek plānoti un īstenoti 

tiešsaistē, tas nozīmē, arī normalizējoties apstākļiem, daudzi pieaugušie būs gatavi mācīties 

gan attālināti, gan klātienē. Ārkārtas situācija lielai daļai iedzīvotāju uzlabojusi digitālās 

prasmes, jo piedāvātās programmas notiek dažādās tiešsaistes platformās - MS Teams, 

Zoom u.c.  

 
32.att. Pieaugušo kursi ZOOM platformā 

 

RIIMC turpina sadarboties ar dažādām pašvaldības struktūrvienībām informācijas 

izplatīšanai sabiedrībā, izpilddirekcijām, bibliotēkām, klientu apkalpošanas centriem, 

izglītības iestādēm u.c.  

Informācija par pieaugušo neformālās izglītības iespējām tiek ievietota interneta 

vietnēs www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv, nosūtīta uz pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas 

centriem, pilsētas bibliotēkām, izglītības iestādēm, kurās aicinām ne tikai pedagogus, bet 

arī citus iestāžu darbiniekus un audzēkņu vecākus piedalīties pieaugušo izglītības 

programmās. Informācijas izplatīšanā tika izmantoti arī sociālie tīkli: Twitter un Facebook 

(33.att.). 

 

http://www.riimc.lv/
http://www.iksd.riga.lv/


100 
 

 
33.att. Informācija par pieaugušo neformālās izglītības kursiem  

sociālajā vietnē Facebook 

 

RIIMC 2020. gadā īstenoja arī RD IKSD projektus latviešu valodas apguvei Rīgas 

iedzīvotājiem A1, A2, B1, B2 valodas apguves līmeņiem,  piedāvājot iespēju mācīties 

kopumā 157 interesentiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, mācības attālināti 

pabeidza 120 rīdzinieki. 

2020. gadā RIIMC diemžēl netika īstenota profesionālās pilnveides izglītības 

programma “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundu 

apjomā, programma tika piedāvāta vienu reizi pavasarī, taču grupa netika nokomplektēta.  

Iespējamais iemesls ir ES fondu finansētie kursi, kurus organizē Valsts Darba inspekcija 

un iedzīvotājiem tie ir bez maksas līdz 2023. gadam. 

Plānotie kursi tiek piedāvāti arī citiem pašvaldības darbiniekiem, izsūtot informāciju 

uz citiem pašvaldības departamentiem, līdz šim kolektīvu pieprasījumu pēc mācību 

programmām nav bijis, taču daudzi kolēģi individuāli piedalās RIIMC piedāvātajos kursos, 

un atsauksmes liecina, ka kursos dalībnieki ir sagaidījuši solīto informāciju, apguvuši 

jaunas prasmes un ieguvuši jaunas zināšanas attiecīgi izvēlētajās jomās un tēmās. 

Pieaugušo neformālās izglītības organizēšanas pozitīvā puse ir motivētie dalībnieki, 

kuri vēlas iemācīties kaut ko jaunu, iegūt jaunas prasmes, kas padarītu veiksmīgāku dalību 

konkurencei darba tirgū un uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Pie izaicinājumiem aizvien 

pastāv dalībnieku kursu neapmeklēšana, arī attālinātā formā: jo daudzi iespējamie 

dalībnieki kursos piesakās, bet tomēr neapmeklē mācības, nepieslēdzās nodarbībām, kaut 
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saites uz kursiem tiek laicīgi aizsūtītas katram dalībniekam, savu dalību kursos iepriekš 

neatsakot. Organizējot mācības, RIIMC atbildīgā persona sazinās ar konkrētā kursa 

dalībniekiem e-pastā, arī telefoniski, lai atgādinātu par mācību norisi, un, lai gan daudzi 

apstiprina savu dalību mācībās, tomēr uz nodarbībām neierodas. Pārorientējoties uz 

tiešsaistes mācībām, konstatēts, ka dažiem dalībniekiem tāpat ir bezatbildīga attieksme, jo, 

saņemot atgādinājumu e-pastā un arī īsziņā uz mobilo tālruni, nepieslēdzas nodarbībām, 

par to iepriekš nebrīdinot. Kontaktējoties ar citiem pieaugušo izglītības speciālistiem, 

secināts, ka šī problēma ir ne tikai Rīgā, Latvijā, bet arī citās valstīs, bet diemžēl  secināts, 

ka nav “mehānisma”, kas nodrošinātu dalībnieku apzinīgāku attieksmi.  

 

5.1. Mācības izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 
 

RIIMC 2020. gadā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem izveidoja 

pieaugušo neformālās izglītības kursu programmu “Skolotāju palīgu pedagoģiskās 

kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”, to vadīja lektores 

M.Vasiļjeva, I. Stikāne, Rīgas pirmsskolas Konsultatīvais centrs, D.Lapiņa, psihologs, 

I.Mennika, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārdega”, pedagogs. Kopā tika 

noorganizētas 7 kursu grupas. 

Apkopojot un izanalizējot mācību dalībnieku anketas, secināts, ka visu lektoru darbs 

atzīts kā ļoti labi, interesanti, noderīgi un profesionāli veikts, ievērojot kursantu 

individuālās un grupas vajadzības, nodrošinot gan teorētisko ieskatu, gan arī veicot grupu 

darbu, dažādas aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles. Kā galvenie ieguvumi pēc kursiem 

tiek minēti: jaunas idejas ikdienas darba organizēšanā, diskusijas veidotas pēc reālām 

situācijām, problēmām saistītu jautājumu komentēšana, iztirzāšana, apspriešana; iegūstot 

dažādus paņēmienus, kā un ko izmēģināt ar bērniem; interesantas savstarpējās diskusijas, 

iegūta materiālā bāze no dalībnieku veidotajiem materiāliem kursu laikā. Dalībnieces 

jauniegūtās zināšanas, kolēģu pieredzi un lektores stāstīto pielietos turpmāk savā darbā. 

2020. gadā RIIMC katru mēnesi bija ieplānojis īstenot 8 stundu programmu 

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem 

darbiniekiem”. Pandēmijas dēļ no marta otrās puses kursi tika atcelti uz nenoteiktu laiku, 

secinot, ka šai mērķgrupai lielas problēmas sagādā tieši attālinātais mācību process – 

tehniskā nodrošinājuma un lietošanas prasmju kopums. Kursu īstenošanu RIIMC atsāka 
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augustā. Kopumā 2020. gadā tika izglītoti 200 izglītības iestāžu tehniskie darbinieki 12 

grupās: 10 grupas klātienē (163 dalībnieki) un 2 grupas tiešsaistē (37 dalībnieki). 

Analizējot dalībnieku aptauju anketas, secināts, ka daļa dalībnieku atzīst, ka ir izpratuši 

programmas mērķi un kopumā programmu vērtē kā labu un noderīgu. Galvenos ieguvumus 

dalībnieki min: vardarbības situāciju analīzi un konkrētas risinājuma rīcības šādos 

gadījumos, ieteikumus sarunām ar bērniem par disciplīnu kā palīgu audzināšanā un kādas 

rīcības nepieciešamas darbā ar agresīvu bērnu. Programmas vadīšanā ir iesaistīt 4 lektori 

rotācijas sistēmā. Lektoru darbs kopumā ir novērtēts kā pozitīvs un labs.  

  

 
Grupu un dalībnieku skaits  

 

Tā kā tehniskie darbinieki ir daļa no izglītību iestādes komandas, kuri ikdienā 

saskaras netieši ar bērniem, RIIMC speciālisti secina, ka arī tehniskajiem darbiniekiem 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumi ir aktuāli un tie palīdz atrast risinājumus darba 

problēmsituācijās ikdienā un palīdz rīkoties atbilstoši situācijai. 

 

 

5.2. Mācību piedāvājums Rīgas iedzīvotājiem 
 

Pieaugušo neformālās izglītības kursu tēmu piedāvājums 2020. gadā  ir bijis 

daudzveidīgs (34. att.). 

 

Dalībnieku skaits klātienē Dalībnieku skaits tiešsaistē
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34. att. Pieaugušo neformālās izglītības programmu tēmas 2020. gadā 

 

 Rīdziniekus pārsvarā interesēja pašpilnveides kursi: Aktiermeistarības pamati; 

Veiksmīgas uzstāšanās ABC; Koučings un supervīzijas; Prāta treniņa tehnikas; Laika 

menedžments; Izproti sevi un citus; Pašdisciplīna un pašmotivācija u.c. 

Otri populārākie ir svešvalodu kursi, vispopulārākie ir angļu valodas kursi, arī itāļu 

un  spāņu valodas kursi ir pieprasīti, taču, mainoties nodarbību formai uz tiešsaistes 

mācībām, turpināt mācības attālināti bija ar mieru tikai angļu valodas grupas dalībnieki. 

Vēl arvien pieprasīti ir latviešu valodas kursi mazākumtautību iedzīvotajiem, kuru mācības 

finansē Rīgas dome. Nākamā pieprasītā kursu joma ir psiholoģijas kursi: Konfliktu 

risināšana; Laimes tehnoloģijas, Stresa menedžments u.c.   

Rīdzinieki izvēlējās mācīties arī datorkursos: tie, kuri jau strādā ar datoru, pieteicās 

uz speciālu programmu (Excel, PowerPoint) padziļinātu apgūšanu, taču ievadkursam 

darbam ar internetu diemžēl grupa nenokomplektējās, iespējamie dalībnieki, pārsvarā 

seniori, atteica dalību, noskaidrojot, ka mācības ir ar līdzmaksājumu.  

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī ar Covid - 19 vīrusa izplatību, programmu tēmas 

netika mainītas, arī datorprogrammu kursi tika piedāvāti attālināti, izmantojot Zoom 

platformu. 

Arī 2020. gada sākumā no tā saucamajām interešu izglītības programmām 

vispopulārākās ir rokdarbu, skaistumkopšanas programmas, programma par lietišķā 

apģērba iespējām savu mērķu sasniegšanai. Diemžēl šīs tēmas saistībā ar ārkārtas situāciju 

valstī laiku tika apturētas, jo praktiskās nodarbības vadīt tiešsaistē ir salīdzinoši grūtāk. 

Analizējot situāciju pieaugušo neformālajā izglītībā, secināts, ka gan RIIMC galvenie 

speciālisti, gan mācību nodarbību vadītāji spēja pārorientēties uz tiešsaistes programmu 
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īstenošanu, kā arī kursu dalībnieki attīstīja un pilnveidoja savas digitālās prasmes, 

piedaloties tiešsaistes nodarbībās. Veicot kursu dalībnieku aptauju, secināts, ka kopumā 

rīdzinieki ar kursu piedāvājumu un saturu ir apmierināti (35.att.), jo 64% dalībnieku kursi 

ļoti patika, un vēl 36% atzīst, ka kursi bijuši labi. 

 

 
35. att. Kursu satura vērtējums 

 

Uz jautājumu, kādas programmas rīdzinieki vēlas apgūt, atbildes bija ļoti dažādas: 

angļu, franču, spāņu, vācu valodu kursus, gleznošanu, uzstāšanās mākslu, masāžas tehniku, 

prāta tehniku, stresa menedžmentu, pašmotivāciju un pašdisciplīnu, vingrošanu, sevis 

izzināšanu, tamborēšanu, izšūšanu, zīmēšanu, dārzkopību, laika menedžemntu, matu 

kopšanu, koučingu, veselīgu uzturu, IT nodarbības, kulināriju, astroloģiju, Fotoshop 

programmu, Excel programmu, pašizaugsmes kursus, stila kursus, ātrlasīšanu, dekupāžu, 

sejas masāžu u.c.  

Lielu daļa no minētajām kursu programmām RIIMC jau ir piedāvājis un turpinās to 

darīt, ir arī jaunas idejas, kuras plānots īstenot.  

Par lektoriem 2020. gadā pieaugušo neformālās izglītības programmās strādāja gan 

jau ilgu gadu sadarbības partneri - jomu speciālisti, profesionāļi, skolu pedagogi, psihologi, 

praktiķi ar lielu pieredzi (I. Dreimane, I. Markova, I. Klišāne, M. Pigita, J. Lūsis, J. 

Smiltiņa, D. Bērziņš, G. Bude), kuri veiksmīgi strādā tieši ar pieaugušo auditoriju, gan arī 

jauni lektori, kurus ieteikuši kolēģi vai lektori atraduši RIIMC paši - I. Jargans, K. Vilcāne, 

J. Jarāne (36. att.), kurā kā ļoti pozitīvu un pozitīvu vērtējumu snieguši 60% dalībnieki, kā 

izcilu, lielisku un  iedvesmojošu 22%, kā labu un profesionālu 18% dalībnieku). 

ļoti patika64%; 

bija labi; 36%

nesagaidīju solīto; 
0%

Piedāvāto pieaugušo kursu satura 
vērtējums

1 2 3
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36.att. Lektoru darba vērtējums 

 

2020. gada plānotās prioritārās tēmas tika veiksmīgi īstenotas, neskatoties uz to, ka 

valstī bija ārkārtas situācija, kas, protams, ietekmēja arī rīdzinieku mācības. Gada nogalē 

tika izvirzīti jauni mērķi un plānotas aktivitātes, kuras jāīsteno 2021. gadā, plānojot 

mācības gan attālināti, gan klātienē, gan, ja atļaus apstākļi, arī kombinētās formās, kas 

kopumā uzlabos rīdzinieku digitālās prasmes. 

 

5.3. ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide Rīgā” 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī 2020. gadā veica Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā 

fonda projekta (turpmāk – Projekts) Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu Rīgā.  

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu īsteno Valsts 

izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, 

Nodarbinātības valsts aģentūru.  
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Rīgas pašvaldību projektā pārstāv RIIMC. Galvenais mērķis ir nodrošināt 

informācijas pieejamību rīdziniekiem par mācību un papildus atbalsta iespējām projektā, 

izplatīt to pašvaldības teritorijā, sniegt informatīvo atbalstu nodarbinātajām personām par 

dalības iespējām Projektā, sagatavojot informatīvo materiālu (flajeru, TV un video sižetu, 

preses publikāciju, informāciju sociālajos tīklos Facebook, Twitter u.c.) medijiem un 

sabiedrībai par projekta aktualitātēm, kā arī palīdzot iedzīvotājiem elektroniski reģistrēties 

mācībām, ja personai tādas iespējas nav.  

Līdz šim projektā bijušas četras pieteikšanās kārtas. 2020. gadā notika piektā 

pieteikšanās kārta - periodā no 22. septembra līdz 22. oktobrim, kad RIIMC publicēja 

pieteikšanās informāciju interneta vietnēs www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv. 2020. gadā 

tika identificēta interesentu atbilstība MK noteikumiem Nr. 474 un konsultēti 451 

interesenti: 11 – klātienes konsultācijās (no kuriem 7 personas uzsāka un pabeidza mācības 

projektā), 200 e-pasta vēstulēs, 240 telefona zvanos.  

Plānojot darbu projektā 2020. gadam, sadarbības partneris VIAA bija paredzējis 

divas pieteikšanās kārtas, kurās mācības notiktu klātienē, taču saistībā ar ārkārtas situāciju 

valstī vasarā tika organizēta ārkārtas pieteikšanās tikai attālinātām mācībām. 2020. gada 

16. jūnijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide” noteikumos un tika īstenota attālināto 

mācību kārta, kurai pieteikšanās notika no 30. jūnija līdz 15. jūlijam. Izglītības programmu 

piedāvājums tika paplašināts ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglītības 

programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.  

2020. gadā projektā mācības uzsākuši 6668 rīdzinieku, no kuriem 3371 attālināti. 

http://www.riimc.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
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37. att. Informatīvais materiāls rīdziniekiem par iespējām mācīties projektā 

 

2020.gadā tika izveidoti un publicēti (www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv.) informatīvie 

materiāli, kā arī četri video materiāli ar stāstiem no projekta dalībniekiem – rīdziniekiem: 

viens no dalībnieces, kura mācījās projektā, un veiksmīgi pabeidza mācības, un papildināja 

savas zināšanas un prasmes šūšanā, apgūstot šuvējas profesiju 

(https://riimc.lv/lv/news/ridzinieces-iedvesmas-stasts/1059), vēl divi stāsti no 

pasniedzējiem, kuri vadījuši kursus un dalās iespaidos par mācīties gribētajiem un par 

projekta labajām iespējām (https://riimc.lv/lv/news/apgusti-jaunas-prasmes-un-

arodu/1058). Un viens video stāsts par rīdzinieku iespējām konsultēties pie karjeras 

speciālista (https://riimc.lv/lv/news/ridziniekiem-pieejamas-bezmaksas-karjeras-

konsultacijas/1049), lai saprastu, kur labāk mācīties.  

Gan attālinātajā kārtā, gan 5. kārtā visa pieteikšanās notika tikai elektroniski, 

autentificējoties http://www.macibaspieaugusajiem.lv/  

Īstenojot mērķi sniegt atbalstu mācību piedāvājuma izvēlē un reģistrācijai mācībām, 

tika konsultēta 451 persona, no kurām 11 personas tika pieteiktasa mācībām elektroniski, 

jo personām nebija iespējas to izdarīt (nebija pieejams dators, persona neizmantoja ibanku, 

eID, eParakstu). Lai personas piereģistrētu mācībām, bija nepieciešams, ka persona uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti), kā arī brīvā formā sagatavotu iesniegumu, 

kurā piekrīt savu personas datu izmantošanai. 

Vēl viens uzdevums bija aktivizēt mērķa grupas personu iesaisti mācībās, 

nepieciešamības gadījumā novirzot interesentus karjeras konsultācijām, kuras Rīgas 

iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina bez maksas un bez ilgas gaidīšanas rindā. 2020. gadā 

http://www.riimc.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
https://riimc.lv/lv/news/ridzinieces-iedvesmas-stasts/1059
https://riimc.lv/lv/news/apgusti-jaunas-prasmes-un-arodu/1058
https://riimc.lv/lv/news/apgusti-jaunas-prasmes-un-arodu/1058
https://riimc.lv/lv/news/ridziniekiem-pieejamas-bezmaksas-karjeras-konsultacijas/1049
https://riimc.lv/lv/news/ridziniekiem-pieejamas-bezmaksas-karjeras-konsultacijas/1049
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
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iesaistījās 451 personas mācību uzsākšana profesionālās tālākizglītības programmā, 

profesionālās pilnveides izglītības programmā vai neformālās izglītības programmas 

apguvei, vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas procesa uzsākšanai.  

Pašvaldības bezmaksas karjeras konsultācijām novirzītas 53 personas: 

(https://riimc.lv/lv/news/ridziniekiem-pieejamas-bezmaksas-karjeras-konsultacijas/1049). 

Vairākas konsultācijas notika elektroniski, izmantojot SKYPE programmu. 

 

 
38.att. Rīdziniekus konsultē karjeras speciāliste  

Kitija Čipāne 

  

https://riimc.lv/lv/news/ridziniekiem-pieejamas-bezmaksas-karjeras-konsultacijas/1049
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6.  Atbalsts Latvijas pašvaldību izglītības iestāžu darbiniekiem 
profesionālo kompetenču pilnveidei un mācību procesa 
uzlabošanai pēc individuāla pieprasījuma 

 

2020. gada janvārī un decembrī tika sagatavots un izsūtīts uz visām Latvijas 

pašvaldībām RIIMC mācību piedāvājums izglītības iestāžu pedagogiem. Kopumā  

pedagogu izvēlei tika piedāvātas 34 aktuālas profesionālo kompetenču pilnveides izglītības 

programmas.  

39. att. redzam, ka Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru kā mācību 

pakalpojuma sagatavotāju atbilstoši iestādes pedagogu profesionālajām vajadzībām un 

nodrošinātāju 2020. gadā izvēlējās 7 Latvijas pašvaldības. Bet 3 mācību grupās pulcējās 

dažādu Latvijas pašvaldību skolotāji pēc pašu iniciatīvas.  

Rīgā 15 izglītības iestādes izvēlējās kopumā 22 mācību programmas. 

 

 

39. att. Izglītības iestāžu skaits, kurām nodrošināti mācību pakalpojumi 

pēc individuāla pasūtījuma 

 

Lai vēl sekmīgāk iepazīstinātu Latvijas pirmsskolu un skolu izglītības darbiniekus ar 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra darbu, sagatavojām mācību piedāvājumu, 

aicinot interesentus uz nodarbībām Rīgā. 
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40. att. Piedāvātās mācību programmas citu pašvaldību izglītības darbiniekiem 

 un absolventu skaits 

 

No diagrammām mēs varam secināt, ka 2020. gadā RIIMC mācību pakalpojumus 

primāri izvēlējušās tās mācību iestādes, kas atrodas Rīgā. Tas, mūsuprāt, izskaidrojams ar 

to, ka ģeogrāfiski atrodamies Rīgā, tāpēc vairāk esam atpazīstami Rīgas izglītības 

iestādēm. Pēc telefonsarunām ar citu Latvijas pašvaldību izglītības speciālistiem noprotam, 

ka pastāv bažas, ka attālums līdz pakalpojuma saņēmējam var ievērojami sadārdzināt 

pakalpojuma cenu. Tāpēc gan pedagogi, gan citi izglītības darbinieki labprātāk izvēlas 

mērot ceļu uz Rīgu. Taču ārkārtas situācijas valstī dēļ mācīšanās attālināti kļuva par jaunu 

iespēju līdzdarboties un iesaistīties profesionālās pilnveides pasākumos Rīgā ikvienam 

Latvijas pedagogam neatkarīgi no viņa dzīves vai darba vietas.  

Ar savu sasniegto rezultātu 2020. gadā – piesaistīt jaunus klientus no citām Latvijas 

pašvaldībām - esam apmierināti. Lai arī statistika rāda, ka skaitliskie rezultāti ir sasniegti, 

kā bija ieplānots, saprotam, ka vēl ir uz ko tiekties, lai sauktos par vienu no vadošajiem 

mācību centriem. Kopumā mūsu popularitāte, atpazīstamība un uzticamība kā 

pakalpojuma nodrošinātājiem arvien pieaug.  
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7. Mācību olimpiāžu organizēšana  
 

2019./2020. mācību gadā tika organizētas 18 (no tām tiešsaistē – bioloģijas, 

ekonomikas, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras 11.-

12. klasei, vēstures 9. un 10.-12. klasei) 2. posma  novada mācību priekšmetu olimpiādes, 

kurās piedalījās 9179 Rīgas skolu skolēni, kas ir apmēram par 179 skolēniem vairāk nekā 

iepriekšējā mācību gadā.  

Diemžēl joprojām, analizējot skolēnu sasniegumus, nākas secināt, ka ir liels skaits 

dalībnieku, kuri piedalās olimpiādē, bet ir saņēmuši vai nu ļoti mazu punktu skaitu, vai nav 

saņēmuši nevienu punktu. Lai šāda situācija neveidotos, skolām būtu stingrāk jāizvērtē, 

kurus izglītojamos pieteikt dalībai olimpiādēm.  

 

 
41. att. Olimpiāžu dalībnieku un apbalvoto skolēnu skaits,  

2018./2019.m.g. un 2019./2020. m.g. 

 

Ar diplomiem vai atzinības rakstiem apbalvoti 2989 skolēni, kas ir ne vairāk kā 1/3 

no 2. posma olimpiādēs piedalījušamies skolēnu, kā to nosaka RIIMC iekšējie normatīvie 

dokumenti. Pamatojoties uz žūrijas komisijas datiem, kuras sastāvu veido skolu pieteiktie 

mācību priekšmetu skolotāji, par godalgojamo vietu piešķiršanu lemj RIIMC apstiprināta 

rīcības komisija, kura tiek veidota katrai olimpiādei ar atšķirīgu sastāvu un kurā ietilpst 

konsultatīvo padomju locekļi, mācību priekšmeta skolotāji un RIIMC speciālisti. Klātienes 

olimpiāžu darbi visai Rīgai tiek vērtēti centralizēti olimpiādes norises dienā, ko koordinē 
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RIIMC speciālists - rīcības komisijas priekšsēdētājs, savukārt tiešsaistes olimpiāžu otrā 

posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē valsts olimpiādes rīcības komisija, kas 

nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un informē par to, kuri 

izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Visi rezultāti tiek 

publicēti RIIMC mājas lapā.  

 

42.att. Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušos/apbalvoto skolēnu īpatsvars, 

2019./2020.m.g. 

Visvairāk skolēnu piedalījušies matemātikas (5.-8. klašu olimpiādē - 1376, bet 9. - 

12. klašu olimpiādē – 1184 skolēni), bioloģijas (1014 skolēni) un fizikas (937 skolēni) 

olimpiādēs.  

Olimpiāžu norises grafiks, kuru izstrādā Valsts izglītības satura centrs, ir ļoti 

saspringts. Olimpiādes tiek plānotas laika posmā no oktobra līdz februārim.  
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43.att. Mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks, 2019./2020. m. g. 

 

Kā redzams 43. attēlā, 8 no visām 18 olimpiādēm notiek janvārī, kas ir diezgan 

apgrūtinoši gan skolām, kurās notiek olimpiādes, gan Centra speciālistiem, kuriem lielus 

resursus paņem uzdevumu kopēšana un nogādāšana izglītības iestādēs, savukārt tiešsaistes 

olimpiādes prasa nepārtrauktu uzmanību vietnei, kur jāreģistrējas skolēniem un 

skolotājiem. Esam novērojuši, ka bieži dalībnieki dažādās olimpiādēs ir vieni un tie paši 

skolēni, tas rada šiem skolēniem pārslodzi.  

Olimpiāžu uzvarētāji – 1.-3. vietu ieguvēji - tiek apbalvoti ar 

diplomiem, nākamā pakāpe ir atzinības raksts par veiksmīgu dalību 

olimpiādē. 1. vietas ieguvēji dāvanā saņem arī olimpiādes 

uzvarētāja pildspalvu un balvu (piezīmju blociņu), 2. un 3. vietas 

ieguvēji saņem olimpiādes uzvarētāja pildspalvu, savukārt 

pedagogiem tiek izteikta pateicība par skolēnu sekmīgu startu.  

 

 

 
44. att. Apbalvoto skolēnu īpatsvars mācību priekšmetu olimpiādēs, 2019./2020. m.g. 
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2019./2020. mācību gadā 1. pakāpes diplomus par labiem rezultātiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs saņēmuši 336 skolēni, diplomi par 2. vietas iegūšanu pasniegti 693 

skolēniem, savukārt 1019 Rīgas skolu skolēni ieguvuši 3. vietu otrā posma novada mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Ar atzinības rakstiem apbalvots 941 skolēns.  
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8. Skolotāju konsultantu dienesta darbība 
 

2020. gadā RIIMC piedāvāja Skolotāju konsultantu dienesta pakalpojumus Rīgas 

pedagogiem, lai sniegtu profesionālu individualizētu atbalstu mācību procesa kvalitātes 

pilveidošanai.  

Laika periodā no 2020.gada janvāra līdz decembrim tika plānotas 20 konsultācijas. 

Taču viss ieplānotais netika īstenots, jo Covid-19 pandēmijas rezultātā gan pavasarī, gan 

arī rudenī skolotāju konsultantu pakalpojums netika īpaši  pieprasīts, jo skolu darbība tika 

pārstrukturēta uz attālinātā mācība procesa īstenošanu un klātienes konsultācijas nevarēja 

notikt. Pavisam 2020. gadā notika 4 konsultācijas: 

1. Rīgas 19. vidusskolas skolotājai, konsultante Ligita Ķimse (norises laiks 6.01.-

17.02.2020.); 

2. Sākumskolas “Valodiņa” skolotājai, konsultante Gunta Falka (norises laiks 

16.01.-27.02.2020.); 

3. Sākumskolas  “Valodiņa” skolotājai, konsultante Inese Protopopova (norises 

laiks 20.01.-05.03.2020.); 

4. Rīgas 19. vidusskolas skolotājai, konsultante Sandra Dzelme (norises laiks 

12.10.-20.1.2020.). 

Atsauksmes no skolu administrācijas par skolotāju konsultantu darbu ir ļoti labas, 

sniegtais pakalpojums tiek novērtēts kā profesionāls, vērojama laba sadarbība 

konsultantam gan  ar skolas vadību, gan konsultējamo pedagogu. Arī paši konsultējamie 

pedagogi atzīst, ka skolotāju konsultanta pakalpojums ir ļoti vērtīgs un noderīgs, jo tas ir 

kā “skats no malas”, kur tiek sniegts atbalsts konkrētas situācijas analīzē, tiek meklēti 

efektīvākie risinājumi situācijas risināšanai un uzlabošanai. Galvenais jau pašā sākumā 

nodefinēt mērķi, kāpēc konsultants ir nepieciešams, svarīga ir visu pušu sadarbība un 

savstarpējā uzticēšanās.  

Tika ieplānotas arī divas supervīzijas pašiem skolotāju konsultantiem kā atbalsta 

pasākums savu resursu pilnveidošanai kopīgai problēmu risināšanai. Notika tikai 1 

supervīzija klātienē, ko vadīja profesionāls supervizors, jo Covid -19 pandēmijas 

ierobežojumu  dēļ neizdevās noorganizēt otru plānoto atbalsta pasākumu. 

Tika pieņemts lēmums - apzināt savu kapacitāti un mēģināt piedāvāt skolotāju 

konsultantu darbību attālināti.  
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9. Pretkorupcijas pasākumi  

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde periodā no 01.01.2020. līdz 15.10.2020. 

  

Nr.p.

k. 

Veicamā 

funkcija 

(uzdevumi)/dar

bības joma 

Risks, riska notikuma 

apraksts 

Pasākums riska mazināšanai vai 

novēršanai 

Rezultatīvais 

rādītājs 
Izpilde 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Amatu 

savienošana un 

darba laika 

uzskaite un 

kontrole 

Darbiniekam noteikto 

pienākumu apzināta 

neveikšana vai nolaidīga 

veikšana savās vai citu 

personu interesēs –  

1) iestādē nav noteikti amati, 

kuriem ir valsts 

amatpersonas statuss;   

1) Veikt kontrolpārbaudi vai RIIMC ar 

rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem 

saskaņā ar likumu  “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir 

valsts amatpersonas statuss, vai 

informācija iesniegta Valsts ieņēmumu 

dienestam un  vai attiecīgie darbinieki  ir 

iesnieguši valsts amatpersonas 

deklarācijas, kā arī vai veikta amatu 

savienošanas saskaņošana RIIMC 

noteiktajā kārtībā. 

1) un 2) konstatēto 

neatbilstību vai 

pārkāpumu skaits 

nepārsniedz 2 

gadījumus gadā. 

1) pārbaude veikta audita laikā 2020.g. 

jūnijā un izdarīti grozījumi 10.06.2017. 

rīkojumā Nr.RIMC-17-50-rs ar 

10.06.2020. rīkojumu Nr. RIMC-20-55-

rs 

Visi Iestādes darbinieki ir saskaņojuši 

blakus darbu pie cita darba devēja, 

iesniegumi ievietoti personu lietās. 

 

 

 

2. 

Dienesta 

autotransporta 

izmantošana 

 

Neatļauta rīcība ar 

pašvaldības mantu - 

neefektīva patapinātā auto 

transporta izmantošana, rīcība 

interešu konflikta situācijā, 

izmantojot transportu savām 

vajadzībām 

Veikt ceturkšņa  izlases veida pārbaudes 

par patapinātā auto transporta maršruta 

lapās norādīto maršrutu atbilstību 

brauciena mērķim un nobrauktajam 

attālumam, sastādot pārbaudes aktu. 

Konstatēto 

pārkāpumu skaits 

nepārsniedz 1 

gadījumu gadā. 

Pārbaude veikta audita laikā, 

konstatēta 1 neatbilstība, kas ir 

novērsta (16.11.2020 rīkojums Nr. 

RIMC-20-122-rs).  
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3. 

Iepirkumu, 

t.sk. 

zemsliekšņa 

iepirkumu 

veikšana 

1) Prettiesiska rīcība 

publiskajā iepirkumā  ar 

mērķi gūt labumu sev vai 

citai personai. Tirgus izpēte 

tiek veikta tā, lai rezultātā 

līgums tiktu noslēgts ar 

konkrēto (vēlamo) 

pretendentu. 

2) Neatļauta informācijas 

izmantošana (izpaušana) ar 

mērķi gūt labumu sev vai 

citai personai. Tiek 

informēts konkrētais 

(vēlamais) pretendents par 

citu pretendentu, piemēram, 

tā piedāvāto cenu. 

3) Valsts amatpersonas 

funkciju izpilde interešu 

konflikta situācijā. Netiek 

informēta vadība, ka 

pretendenta 

komercsabiedrībā (vadošā 

amatā) tiek nodarbināts tirgus 

izpētes veicēja radinieks vai 

cita tuva persona u.c. 

1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu 

konflikta novēršanas un iepirkumu 

organizēšanas jautājumiem iestādes 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

Konstatēto 

neatbilstību  

skaits nepārsniedz 

2 gadījumus gadā.  

2020.gadā ir bijusi tirgus izpēte 

(03.03.2020. Nr.RIMC-20-1-zi) 

RIIMC atbildīgajam darbiniekiem nav 

organizētas apmācības par interešu 

konflikta novēršanas un iepirkumu 

organizēšanas jautājumiem. 

 

 

 


