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Pedagogu profesiona la s 

kompetences pilnveides un 

pieaugus o neforma la s izglī tī bas 

raksturojums 2017. gada  

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) 2017. 

gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un pieaugušo izglītību 

organizēja saskaņā ar 2017. gada darba plānu, kas sevī ietvēra visdažādākās 

darba formas: kursi, semināri, meistarklases, izbraukumsemināri, konkursi, 

projekti. RIIMC gada pārskatā tiek akcentēti galvenie sasniegumi, labās 

prakses piemēri, kā arī analizēts, kā uzlabot organizēto pasākumu kvalitāti un  

nodrošināt klientu apmierinātību.  

 

RIIMC kā organizācija ir ar hierarhisku  struktūru, un to veido divas nodaļas: 

Pedagogu kompetenču pilnveides nodaļa un Izglītības vadības un projektu 

nodaļa. Attīstot mācību formu “projekts”, ar kuras palīdzību ir iespējams plānot 

un īstenot mācības kādā konkrētā tēmā un ilgākā laika posmā, hierarhiskā 

struktūra šādas formas īstenošanai neatbilst. Jau trešo gadu RIIMC sekmīgi 

izmanto matricveida struktūru, kur viens darbinieks veic gan nodaļas 

speciālista pienākumus, gan darbojas vairākās projekta grupās gan kā vadītājs, 

gan kā dalībnieks. Šāda veida struktūra un darbība stiprina darbinieku 

profesionālo kapacitāti, padara ikdienas darbu dinamiskāku, tomēr ietver arī 

problēmas, kas saistās ar darbu pārklāšanos, komunikāciju un koordināciju. 

 

2017. gadā tika īstenoti septiņi RIIMC iniciēti projekti, kā arī viens Erasmus+ 

projekts: 

  

❖ Projekts “Lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem 

visos mācību priekšmetos” (Projekta grupa: A. Krečko (projekta 

vadītāja), S. Katkeviča, I. Liepniece, D. Keidāne); 

❖ Pedagogu radošās darbības konkurss “Radi. Rādi Redzi.” sadarbībā ar 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi un Pierīgas Izglītības pārvaldi 
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(Projekta grupa: D. Keidāne (projekta vadītāja), S. Cīrule, I. 

Razumovska); 

❖ Skolu attīstības projekts “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” (Projekta grupa: I. Liepniece (projekta vadītāja), K. 

Čipāne, S. Graudiņa); 

❖ Vadības komandu skola sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu (Projekta grupa: S. Neimane (projekta vadītāja), I. 

Draveniece, S. Graudiņa, D. Sondare, I. Razumovska); 

❖ Projekts “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta 

mācību procesa atbalstam” sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un 

sporta departamentu (Projekta grupa: K. Čipāne (projekta vadītāja), S. 

Cīrule, D. Kupča); 

❖ Projekts “Kā kļūt par vadītāju pirmsskolā?” (Projekta grupa: S. 

Cīrule (projekta vadītāja), Z. Namatēva, I. Liepniece, K. Čipāne); 

❖ Izpētes projekts “Pedagogu profesionālās pilnveides ietekme uz 

izglītības kvalitāti” (Projekta grupa: I. Draveniece (projekta vadītāja), 

S. Katkeviča, D. Keidāne, D. Sondare); 

❖ Erasmus+ projekts “Skola, kas mācās” (LELETO) (Projektu vada S. 

Neimane, asistē D. Kupča). 

 

RIIMC gada pārskatā ir ietverta informācija un analīze par pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidi, mācību olimpiāžu organizēšanu, 

pieaugušo izglītības organizēšanu, kā arī īstenoto projektu apraksti. 

 

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 
 

Kopumā 2017. gadā dažādos RIIMC organizētajos profesionālās pilnveides vai 

pašizglītības pasākumos (kursos, semināros, meistarklasēs, supervīzijās, 

forumos, konferencēs u.c.) piedalījās un apliecības par dalību tajos saņēmuši 

9510 dalībnieki. Kopējais piedāvāto mācību un pieredzes pasākumu skaits – 

462. Vidējais programmas apjoms ir 16 stundas, bet vidējais dalībnieku skaits 

grupā ir 20 dalībnieki. 
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Profesionālās kompetences  pilnveides programmu izveide un 

pasākumu organizēšana vispārizglītojošo skolu pedagogiem 

 

2017. gadā vispārizglītojošo skolu pedagogiem ārpus prioritārajiem 

pasākumiem un projektiem tika piedāvāti 186 profesionālās pilnveides 

pasākumi, kuros piedalījās 4289 skolu pedagogi. Tas ir par 74 pasākumiem un 

1414 pedagogiem vairāk nekā plānots. 

 

 
1. attēls. Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi skolu 

pedagogiem 

 

Kā redzams, vislielākais uzsvars tiek likts uz dažādu kursa programmu 

īstenošanu. Kursu programmu apjoms ir no 6 līdz 24 stundām. Populārākās 

pedagogu vidū ir 12 stundu programmas. Arī mērķgrupas, kurām piedāvātas 

profesionālās kompetences pilnveides programmas, ir ļoti dažādas – tie ir gan 

atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji, gan skolu komandas, gan dažādu 

mācību jomu pedagogi. 

 

Pieprasīti ir arī īso formu pasākumi – semināri un 2 izbraukumsemināri – 

“Dabas un mācību programmas mijiedarbība skolēnu kompetenču attīstīšanai 

dabaszinību jomā” un “Mācību ekskursija kā forma sadarbībai ar citām 

institūcijām skolēnu praktiskiem patstāvīgiem darbiem”, kuros piedalījās 

dabaszinību skolotāji. Izbraukumsemināri vienmēr ir ļoti augstu novērtēti, lūk, 

atsauksme no izbraukumsemināra dalībnieces:  “Liels paldies par tādu noderīgu 

informāciju un interesantiem praktiskiem ieteikumiem un piemēriem no dzīves. 

Jaunās zināšanas noteikti ir vērtīgas no praktiskās puses. Īpaši patika, ka bija 

dota iespēja praktiski darboties un pašam izdarīt to, ko prezentēja Inta Soma. 

Lektore pauda pārliecību, ka vides izglītība palīdz panākt pārmaiņas, kuras 

1 2
157 2611 43

3428
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atklātās stundas izbraukumsemināri kursi semināri

pasākumu skaits dalībnieku skaits
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nepieciešamas attīstībai. Viņa uzsvēra, ka nepietiek tikai ar faktu zināšanām, ir 

vajadzīgs arī darboties -  sajust, sataustīt un sasmaržot dabu.” 

 

Pamatojoties uz 01.04.2014. MK noteikumiem nr. 173 “Noteikumi par kārtību, 

kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu 

saturu un apjomu”, arī 2017. gadā par vienu no pieprasītākajām mācību 

programmām kļuva 8h kursi “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā”. Šo programmu apguva 831 pirmsskolu un skolu pedagogs, 

kopā tika organizētas mācības 33 grupām. 

 

Kā otra populārāko mācību programmu grupa ir 6h kursi audzināšanas jomā. 

Tika piedāvātas dažādas mācību programmas (kopā 42 grupas), par kuru 

sasniedzamo rezultātu kļuva pedagogu prasmju attīstīšana darbā ar skolēniem 

un viņu vecākiem: “Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās”, 

“Vecāku pedagoģiskā kompetence”, “Tikumiskās audzināšanas un 

vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības”, “Pozitīvas audzināšanas 

principi”, “Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagogu sadarbību” u.c. Kopumā 

mācībās ar audzināšanas procesu saistītos jautājumos piedalījās 892 pirmsskolu 

un skolu pedagogi. 

 

75 jaunie klašu audzinātāji pilnveidoja savas profesionālās kompetences 

dažādās mācību nodarbībās: 16h “Profesionālās pilnveides supervīzija  

jaunajiem klašu audzinātājiem” (3 grupas),  kursos  “Konflikti un to risināšanas 

iespējas klases audzinātāja darbā”, skolu pedagogiem saistoša bija arī 12h 

programma “Mūsdienīga un efektīva klases stunda”. 

 

113 skolu vadītāji izvēlējās kādu no piedāvātajām vadības kompetences 

pilnveides programmām:  

“Izglītības iestādes darba organizācija. 1.modulis. Darbs ar agresīviem 

vecākiem”, “Izglītības iestādes darba organizācija. 2. modulis”, mācību ciklā 

“Laba skolas pārvaldība”, “Dokumentu pārvaldība izglītības procesa 

organizācijā” vai “Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzija skolu 

direktoriem”.  

 

26 jaunie direktoru vietnieki piedalījās 12 stundu kursos “Aktualitātes jauno 

direktora vietnieku darbā”. 
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Profesionālās kompetences  pilnveides programmu izveide un 

pasākumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogiem 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 2017. gadā ārpus prioritātēm un 

projektiem tika piedāvāti 78 profesionālās kompetences pilnveides pasākumi ar 

kopīgo dalībnieku skaitu – 1777.  

 

 
 

2. attēls. Profesionālās kompetences pilnveides programmas pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem  

 

2017. gadā Rīgas pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem kā viena no 

nozīmīgākajām šķita nepieciešamība apgūt prasmes darbā ar dažādām datu 

bāzēm vai sistēmām. 55 pirmsskolu vadītāji pilnveidoja savas prasmes kursos 

“Darbs ar datu bāzēm pirmsskolas darba organizācijā” (2 grupas) un “Sistēmas 

TEDIS izmantošana pirmsskolas darba organizācijā”. Tā kā pieprasījums pēc 

šo prasmju pilnveides ir ļoti liels, jo tas saistīts ir tiešo darba pienākumu 

veikšanu, tad 2018. gadā plānots palielināt šo piedāvājumu. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tika piedāvāts paaugstināt savu 

profesionālo kompetenci ļoti daudzos un dažādos izglītojošos pasākumos – tie 

ir bijuši gan kursi, gan semināri. Noticis arī viens izbraukumseminārs uz 

Jelgavu, kur bija iespēja iepazīties ar Jelgavas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu pieredzi.  

 

6 kursu grupās apskatīti jautājumi par bilingvālajām mācībām pirmsskolā un 

bilingvālu integrētu mācību procesu jaukta vecuma grupās. Pēc šo programmu 

apguves pedagogi kā visvērtīgākos atzinuši piedāvātos videomateriālus un 

metodiskos materiālus, saņemts daudz praktisku materiālu turpmākam darbam, 
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apgūtas arī jaunas metodes un paņēmieni. Pedagogi atzīst, ka šajās kursu 

programmās būtu vēlējušies vēl vairāk praktisku nodarbību.  

 

Pedagogiem tika piedāvāta arī jauna programma “Brīvdabas pedagoģijas 

principi un metodes pirmsskolā”, kuras saturs paredzēja apgūt tādas tēmas kā  

brīvdabas pedagoģijas pamatnostādnes, vides izglītības un brīvdabas 

pedagoģijas savstarpējā saistība teorijā un praktiskajā kompetencē. Tika 

piedāvātas idejas, kā praktiski organizēt spēles un rotaļas brīvā dabā jebkuros 

laika apstākļos. Tieši šī praktiskā nodarbība āra apstākļos Daugavmalā 

izpelnījusies visaugstāko novērtējumu, un lektora darbs novērtēts īpaši labi. 

 

3 reizes tika atkārtota programma “Darba lapu veidošana lasītprasmes 

attīstīšanai pirmsskolā, izmantojot Widgit simbolu valodu”, kas pēdējā laikā 

guvusi augstu novērtējumu. Šī programma parāda programmatūras Widgit 

iespējas, iepazīstina ar tās rīkiem, simbolu valodu, programmatūras 

izmantošanas iespējām mācību procesā pirmsskolā. Pedagogiem kursu ietvaros 

tika dots uzdevums - izveidot darba lapas lasītprasmes attīstīšanai valodas 

apguves, dabaszinību un matemātikas nodarbībās. 

 

Vairākkārtīgi tika piedāvāti arī kursi rokdarbu nodarbību radošākai 

sagatavošanai, īstenojot gan daudzveidīgus paņēmienus un idejas Ziemassvētku 

rotājumu veidošanai, gan gatavojot Lieldienu rotājumus. Šīs programmas ir 

īpaši labi apmeklētas un novērtētas, jo praktiskais darbs, kas tiek veikts šo 

kursu nodarbībās, lieliski noder gan darbā ar bērniem, gan arī iekārtojot grupu 

telpas, gatavojoties gadskārtu svētkiem pirmsskolā. 

 

Vairākas reizes tika atkārtota arī programma “Integrētu nodarbību veidošana 

pirmsskolā”, kura paredz iepazīties ar teorētiskām atziņām un prakses analīzi 

par integrēto nodarbību mācību procesa organizēšanas īpatnībām, pamatojoties 

uz darbības pieejas būtību, atklājot pieejas galvenās pazīmes.  Pedagogi 

praktiski plānoja nodarbības, ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības. Kursu 

dalībnieki guva izpratni par dažādu metožu, darba formu un līdzekļu 

izmantošanu. Programmas ietvaros notika pieredzes apmaiņas diskusijas par 

jēgpilna pedagoģiskā procesa organizēšanu. 

 

Pirmsskolas pedagogiem tika piedāvātas arī programmas par sporta 

rotaļnodarbību daudzveidošanu, ritma un mūzikas nozīmi bērnu attīstībā, arī 

par to, kā veicināt veselīgu uzturu pirmsskolas vecuma bērniem. 

  



8 
 

 

Kursu dalībnieku anketēšana 

 

Lai gūtu atgriezenisko saiti par piedāvātajām kursu programmām un vajadzības 

gadījumā veiktu  izmaiņas, regulāri notiek kursu dalībnieku anketēšana. Anketā 

ir dažādi jautājumi: gan par to, kā ir saprasts un sasniegts programmas mērķis, 

gan par izmantotajām darba formām un metodēm - kā tās ir nodrošinājušas 

mērķu sasniegšanu. Ir jautājumi arī par to, vai katram pedagogam ir bijusi 

iespēja aktīvi  piedalīties un praktiski pielietot iegūtās zināšanas.  

 

Apkopojot 700 kursu dalībnieku atbildes uz anketas jautājumiem, redzam, ka 

lielākā daļa pilnīgi piekrīt vai piekrīt apgalvojumam, ka viņi skaidri zina, kā un 

kur pielietos iegūtās zināšanas savā darbā. Dalībnieki atzīst, ka viņu vajadzības 

un pieredze ir ņemta vērā, kā arī piekrīt, ka ir bijusi iespēja pašiem aktīvi 

piedalīties un praktiski pielietot iegūtās zināšanas praksē, tomēr vairāki kursu 

dalībnieki būtu vēlējušies ilgāku laika posmu veltīt plānotajām aktivitātēm. 

 

 
3. attēls. Kursu dalībnieku apmierinātības anketu apkopojums  
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Mācību priekšmetu olimpiādes  
 

2016./2017. mācību gadā tika organizētas 17 (6 no tām – tiešsaistē) 2. posma  

novada mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 7856 Rīgas skolu 

skolēni, kas ir apmēram par 100 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību 

gadā. Turpinās tendence olimpiādēm pieteikt maksimāli daudz skolēnu, jo 

iegūtie olimpiāžu rezultāti skolās vēl joprojām tiek izmantoti kā skolotāju darba 

vērtēšanas kritērijs un skolēnu atlases kritērijs ģimnāzijās un atsevišķās 

augstskolās. 

 

 
4. attēls. Mācību olimpiādēs piedalījušos/apbalvoto skolēnu skaits 

 

Kā redzams attēlā, skolēnu vēlme apliecināt savas zināšanas, risinot uzdevumus 

mācību priekšmetu olimpiādēs, nedaudz, bet ar katru gadu pieaug. 

Apbalvojumus (1., 2., 3. vietu vai atzinību) saņēma nedaudz vairāk par 25% no 

visiem skolēniem, kuri piedalījās olimpiādēs.  

 

Balstoties uz žūrijas komisijas datiem, par godalgojamo vietu piešķiršanu lemj 

RIIMC apstiprināta rīcības komisija, kura tiek veidota katrai olimpiādei ar 

atšķirīgu sastāvu un kurā ietilpst konsultatīvo padomju locekļi, priekšmeta 

skolotāji un RIIMC speciālisti. Olimpiāžu darbi klātienes olimpiādēs visai 

Rīgai tiek laboti centralizēti, un rezultāti publicēti RIIMC mājas lapā. Dažos 

gadījumos tiek saņemti izglītojamo iesniegumi ar lūgumu pārvērtēt viņu 

darbus. Šādos gadījumos rīcības komisija vēlreiz vērtē olimpiādes dalībnieka 

darbu, vajadzības ganījumā mainot lēmumu 

vai atstājot to nemainītu.  

 

1. vietu ieguvēji balvā saņēma diplomu, īpašu 

pildspalvu un zibatmiņu, 2. un 3. vietu 

ieguvēji saņēma diplomu un olimpiādes 

uzvarētāja pildspalvu. Godalgoto vietu 
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tuvākie sekotāji saņēma atzinības rakstu par veiksmīgu dalību olimpiādē. 

 

 
5. attēls. Mācību olimpiādēs piedalījušos/apbalvoto skolēnu īpatsvars 

 

Joprojām visvairāk skolēnu savus spēkus vēlas pierādīt matemātikas, fizikas, 

bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs. Var secināt, ka eksakto zinātņu mācību 

priekšmetiem pievērstā uzmanība ir paaugstinājusi skolēnu zināšanas un devusi 

iespēju pierādīt tās mācību olimpiādēs. Jāņem vērā, ka šo eksakto zinātņu 

olimpiāžu uzvarētājiem ir iespēja demonstrēt savas zināšanas un prasmes arī 

starptautiskā līmenī - 2017. gadā 10 starptautiskajās olimpiādēs Rīgas skolēni 

guvuši atzīstamus rezultātus – izcīnītas 2 zelta, 6 sudraba, 13 bronzas medaļas 

un 3  atzinības raksti starptautiskajās informātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas, 

ģeogrāfijas, filozofijas, ES dabaszinību un matemātikas olimpiādēs. 

 

Olimpiāžu organizēšana prasa ļoti lielus laika un enerģijas resursus no RIIMC, 

skolu un skolotāju puses. Katru gadu RIIMC optimizē olimpiāžu organizēšanas 

procesu, lai tas kļūtu vieglāks un sniegtu objektīvākus rezultātus. Diemžēl, 

neskatoties uz to, ka izglītības iestādes jau septembrī tiek aicinātas pieteikt 

prognozējamo dalībnieku skaitu, joprojām saglabājas tendence, ka skolas kavē 

olimpiādes dalībnieku pieteikšanas termiņu vai atsevišķos gadījumos nepiesaka 

skolēnus vispār, kā rezultātā viņi ierodas olimpiādes norises vietā nepieteikti, 

tādējādi radot papildu problēmas olimpiādes organizētājiem – nav 

nepieciešamais darba vietu skaits, trūkst olimpiādes darbu u.c.   
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6. attēls. Iegūto punktu skaits matemātikas olimpiādē 

 

Kā redzams attēlā, tad gandrīz ceturtā daļa skolēnu, kuri piedalījušies 

matemātikas olimpiādē 12. klašu skolēniem, ieguvuši ļoti mazu punktu skaitu 

(no maksimāli 50 iegūstamajiem iegūts no 0 līdz 10 punktiem). Nākamajā 

gadā, organizējot mācību olimpiādes, jādomā par atlases kritērijiem un to, kā 

atlasīt dalībai labākos skolēnus – skolām noteikti jāorganizē olimpiādes 

1.posms – izglītības iestādes olimpiāde, kā to nosaka MK noteikumi Nr. 384 

(05.06.2012.), un tikai pēc tās uz novada olimpiādi jāvirza 1., 2. vietu ieguvēji. 

Tas varētu izslēgt iespēju, ka ļoti daudz skolēnu piedalās novada olimpiādē, 

taču diemžēl gūst ļoti maz punktu. Turklāt lielais piedalījušos skaits veicina to, 

ka apbalvoti tiek arī tie skolēni, kuri ieguvuši nelielu punktu skaitu. 
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Pieaugušo neformālā izglītība 

 

2017. gadā RIIMC piedāvāja neformālās izglītības iespējas Rīgas 

iedzīvotājiem, plānojot un organizējot kursus izveidotajās 14 filiālēs Rīgā –

IKSD pakļautības iestādes – vispārējās izglītības skolās. To cilvēku skaits, kuri 

ir ieinteresējušies par kādu no Centra piedāvātajām pieaugušo neformālās 

izglītības programmām, šajā gadā bija 725. Tas nozīmē, ka pieaugušo 

neformālās izglītības dalībnieku skaits 2017. gadā ir palielinājies gandrīz divas 

reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

 

Septiņām jau esošām RIIMC pieaugušo neformālās izglītības filiālēm 2017. 

gadā pievienojušās vēl 9: noslēgti vēl 5 sadarbības līgumi ar pašvaldības 

izglītības iestādēm un ar 4 Valsts profesionālās izglītības kompetences 

centriem/ tehnikumiem.   

 

Pieaugušo neformālo izglītību koordinē RIIMC Izglītības vadības un projektu 

nodaļa. Katra nodaļas speciālista atbildībā ir piecas filiāles, kurās, plānojot un 

īstenojot kursus, notiek cieša sadarbība ar iestāžu atbildīgajām personām – 

koordinatoriem katrā filiālē. RIIMC speciālistes veido kursu piedāvājumu, 

komplektē dalībnieku grupas, gatavo līgumus un materiālus lektoriem, informē 

un atgādina dalībniekiem par kursu norisi, sagatavo un izsūta apmaksas kvītis 

vai rēķinus, kā arī gatavo noslēguma apliecības par dalību kursos un aptaujas 

anketas par kursu novērtējumu. 

 

2017. gadā rīdziniekus pārsvarā interesēja svešvalodu, rokdarbu (skat. attēlu), 

psiholoģijas un datorkursi (skat. attēlu).  

 

 
7. attēls. Rīdzinieku apmeklētākie kursi 2017. gadā 
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8. attēls. Rokdarbu kursu dalībnieku darbi 

 

Lai arī interese par RIIMC piedāvājumu pieaugušo izglītībā ir paplašinājusies 

rīdzinieku vidū, galvenais iemesls vēl lielākam interesentu skaita pieaugumam 

joprojām ir publicitātes trūkums. Vislielāko informācijas apriti nodrošina tie 

kursu dalībnieki, kuri RIIMC kursus atraduši paši, tāpat RIIMC  sadarbojas ar 

dažādām pašvaldības struktūrvienībām informācijas izplatīšanai sabiedrībā, 

piemēram, izpilddirekcijām, bibliotēkām, klientu apkalpošanas centriem, 

izglītības iestādēm u.c.  

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursu un tēmu piedāvājums 2017. gadā  ir bijis 

ļoti daudzveidīgs, daudzas interesantas tēmas piedāvājuši jaunie sadarbības 

partneri - profesionālās izglītības kompetences centri, piemēram, stikla 

apstrāde, galda klāšanas pamati, grāmatvedības kursi, darba drošības un 

lietišķās etiķetes kursi. 

 

  

 

 

 

9. attēls. Stikla apstrādes kursi 

 

Informācija par pieaugušo neformālās izglītības iespējām tiek ievietota 

interneta vietnēs www.riimc.lv, www.e-skola.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 pašpilnveides kursos. Informācijas izplatīšanā tika 

izmantoti arī sociālie tīkli: Twitter un Facebook. 

http://www.riimc.lv/
http://www.e-skola.lv/
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2018. gadā tiks turpināts iesāktais darbs, domājot par jaunām iespējām 

iedzīvotāju informēšanā un piedāvāto kursu dažādošanā. Kā prioritāte 2018. 

gadā izvēlētas kursu tēmas, kas ir aktuālas sabiedrībā un sekmētu cilvēku 

veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū, pēc aptaujas anketu datiem 

vispieprasītākie vēl aizvien ir svešvalodu un IT kursi, taču klāt nāk arī 

psiholoģiska rakstura kursi: “Stresa menedžments”, “Kā tikt galā ar izdegšanas 

sindromu”, supervīzijas problēmu risināšanai, pieprasīti ir skaistumkopšanas 

kursi. RIIMC kursu piedāvājumu plāno katriem diviem mēnešiem un publicē to 

5 reizes gadā.  

 

RIIMC iesaistījies un īsteno Rīgas pašvaldībā Valsts attīstības aģentūras 

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas iedzīvotājiem 

informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī bezmaksas konsultācijas gan 

pie projekta konsultanta, gan pie karjeras konsultanta. 

 

2017. gadā RIIMC iesaistījās arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

iepirkumā, organizējot 25 grupām mācību nodarbības – radošās darbnīcas - 

bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem, tai skaitā tika piedāvātas 

izglītojošas nodarbības ģimenēm, kurās ir bērni ar deviantu uzvedību. Kopā 

mācībās piedalījās 391 dalībnieks. 

 

RIIMC īstenoja arī RD IKSD projektus latviešu valodas apguvei Rīgas 

iedzīvotājiem A1, A2 un B1, B2 līmeņiem, kā arī pirmsskolas pedagogiem 

“Mācīsim bilingvāli”, piedāvājot iespēju mācīties kopumā 308 interesentiem. 

 

2017. gadā RIIMC licencēja divas profesionālās pilnveides izglītības 

programmas “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 

60 stundu apjomā un “Bērnu aprūpes pamatu programma” 40 stundu apjomā. 

2018. gadā plānota RIIMC un vismaz vienas programmas akreditācija.  

 

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: 

daudzi iespējamie dalībnieki kursos piesakās, bet tomēr neapmeklē mācības, 

savu dalību kursos iepriekš neatsakot. Organizējot mācības, katras grupas 

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. Kontaktējoties ar citiem 
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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.  
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Projekts “Lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu 

skolēniem mācību priekšmetos” 

 

Jau 2 gadus RIIMC īsteno projektu “Lasītprasmes  izkopšana visu 

vecumposmu skolēniem dažādos mācību priekšmetos”. Nodarbībās pedagogi 

apgūst lasītprasmes attīstīšanas metodiku un ievieš to mācību procesā. Temats 

ir aktuāls, jo mūsdienu skolēniem ir problēma ilgstoši koncentrēt uzmanību, 

iedziļināties tekstā, saprast un pārdomāt izlasīto. Lasītprasmes problēmas 

izpaužas pārbaudes darbu uzdevumu izpildē un mācību sasniegumos. 

Vienaudžu mācīšanās metodika lasītprasmes attīstīšanai (VIMALA) ir 

kooperatīvās mācīšanās forma, kas vienlaicīgi attīsta skolēnu mācīšanās 

prasmes.   

2017. gadā metodiku apguvušas jau 23 skolu komandas (12 skolas 2016./17. 

m.g., 11 skolas 2017./18. m.g.)  un aprobējušas dažādās klašu grupās. Šobrīd 

11 skolu pedagogi ar testu palīdzību nosaka skolēnu izaugsmi un salīdzina 

skolēnu lasītprasmes līmeni pirms un pēc metodikas ieviešanas. 

Sasniedzamais rezultāts:  11 Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogu 

komandas apguvušas vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai 

(VIMALA) un aprobējušas mācību darbā skolēnu lasītprasmes un mācīšanās 

prasmju attīstīšanai. 

Īstenojot šo projektu, tika izvirzīti  uzdevumi: 

1. Organizēt profesionālās pilnveides kursus un vasaras skolu lasītprasmes 

metodikas apguvei. 

2. Aprobēt vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai mācību 

stundās. 

3. Salīdzināt un analizēt aprobācijā iesaistīto skolēnu lasītprasmes līmeni 

un teksta sapratni pirms un pēc metodikas ieviešanas. 

4. Apzināties un popularizēt projektā iesaistīto pedagogu labās prakses 

piemērus lasītprasmes attīstīšanā dažādos mācību priekšmetos, 

organizējot izglītojošus un metodiskus pasākumus, pieredzes apmaiņas 

seminārus. 

Projekta aktivitātes un to izvērtējums 

2017. gada februārī Rīgas vispārizglītojošās skolas saņēma uzaicinājumu 

piedalīties projektā. Interese par vienaudžu mācīšanās metodiku (VIMALA) 

bija liela, un izglītības iestāžu komandas nokomplektējās ātri. Tika izveidotas 

11 skolu komandas vienaudžu mācīšanās metodikas apguvei lasītprasmes 
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attīstīšanai. Komandās bija latviešu valodas, literatūras, krievu valodas un 

literatūras, dabaszinību, ģeogrāfijas, vēstures un sākumskolas skolotāji. 

Projekta īstenošana notika vairākos posmos. 

 

1. posms – pedagogu profesionālās pilnveides kursi  “Jēgpilnas 

lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās” 

2017. gada martā un aprīlī 11 skolu komandas apguva VIMALAS metodiku, 

apmeklējot profesionālās pilnveides kursus “Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana 

dažādu mācību priekšmetu stundās” 24 programmas stundu apjomā.  

Nodarbības vadīja Aija Kalve, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas lektore, VIMALAS eksperte, Jana Bistere, Rīgas 41. vidusskolas 

latviešu valodas un literatūras skolotāja, kura VIMALAS metodiku izmanto 

ikdienas darbā vairāku gadu garumā, Ieva Margeviča - Grinberga, LU pētniece. 

Kursu nodarbībās pedagogi diskutēja par lasītprasmes nozīmi mācību procesā, 

tās lomu kompetenču pieejas ieviešanā, iepazinās ar Eiropas un pasaules 

pieredzi lasītprasmes attīstīšanā, apguva lasītprasmes attīstīšanas metodiku. 

Kursu programmu pabeidza un metodiku apguva 60 Rīgas vispārizglītojošo 

skolu pedagogi. 

Aptaujas anketās skolotāji rakstīja, ka kursos apgūtās metodes un paņēmieni ir 

interesanti, darba formas ir jaunas un ka tas ir izaicinājums skolotājiem - ieviest 

mācību darbā jaunas kooperatīvās mācību metodes. Pedagogi novērtēja kursos 

gūtās zināšanas un pieredzi kā ļoti noderīgu, taču daži skolotāji nebija 

pārliecināti, vai skolēni aktīvi iesaistīsies mācību procesā, strādās pāros, mācīs 

otru skolēnu un vērtēs cita skolēna un savu darbu. Pedagogi uztraucās par 

disciplīnas jautājumiem klasē.  

2. posms – Labās prakses piemēru iepazīšana – metodiskās dienas un 

meistarklases Rīgas skolās, kuras iepriekšējā mācību gadā apguva 

vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai.  

Projekta ietvaros tika organizētas metodiskās dienas martā un aprīlī divās Rīgas 

izglītības iestādēs - Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. 

Skolotāji dalījās pieredzē, kā īstenojās metodikas aprobācija stundās, kas 

sagādāja gandarījumu, kādas bija grūtības. Pedagogi dalījās ar metodiskajiem 

materiāliem un ierosinājumiem darbam ar VIMALAS metodiku. Metodiskās 

pēcpusdienas apmeklēja 49 dažādu mācību priekšmetu skolotāji. 

Abas metodiskās dienas tika atzinīgi novērtētas gan saturiskā, gan  

organizatoriskā ziņā. Aptaujā skolotāji rakstīja, ka Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 
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viņi iejutās skolēnu lomās, praktiski darbojās aktivitātēs un iepazinās ar 

skolotāju veidotajiem mācību materiāliem. Klasiskās ģimnāzijas skolotāju 

pieredze iedrošināja kolēģus izmantot vienaudžu mācīšanās metodiku, un 

skolotāji guva atbildes uz problēmjautājumiem. Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā 

pedagogi pārliecinājās, ka metodika ir noderīga vecāko klašu grupās, ka 

ģimnāzijas audzēkņi sekmīgi darbojas aktivitātēs, metodika rosina skolēnu 

interesi pat lasīto, uzlabo teksta uztveri. 

 

3. posms – vasaras skola “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”.  

2017. gada augustā tika organizēta vasaras skola ar mērķi iepazīstināt 

pedagogus ar lasītprasmes testiem un sagatavot skolēnus testēšanai, pārrunāt 

metodikas ieviešanas soļus, testēšanas rezultātu apkopošanas metodoloģiju. 

Vasaras skolā piedalījās 41 pedagogs. 

Vasaras skolas nodarbībās tika izstrādāta metodikas  aprobēšanas  gaita un 

atbalsta pasākumi, kas tika organizēti 2017. septembrī - decembrī. Tie sastāvēja 

no četru kompleksu aktivitāšu ieviešanas mācību darbā; katras aktivitātes 

izmēģināšanas un atbalsta metodisko pēcpusdienu organizēšanu prioritātes 

dalībniekiem.  

Vasaras skolas noslēgumā savās aptaujas anketās pedagogi rakstīja: 

“Ieguvums – metodes, kā tās pielietot praktiski savā mācāmajā priekšmetā.” 

“Daudz pozitīvu, jauku, interesantu ideju, kuras mani tirda, lai tās izmantotu 

pēc iespējas ātrāk. Nekad nebiju domājusi, ka vārdu lasītprasme izmantošu 

ģeogrāfijā!” 

“Mūsu komandai ir plāns par šo projektu plašāk izstāstīt kolēģiem. Šo darbiņu 

atlikām uz laiku pēc vasaras nometnes. Tagad īstenosim.” 

 

4. posms - Metodikas aprobācija skolās 

No septembra līdz decembrim notika metodikas aprobācija Rīgas skolās. Tika 

izveidots aktivitāšu norišu laika grafiks un izvēlētas konkrētas klašu grupas 

skolēnu lasīšanas testēšanai. Metodika tika aprobēta  pamatā sākumskolas  un 

pamatskolas klasēs. Sešas no skolām bija latviešu mācībvalodas izglītības 

iestādes, 5 skolas, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. No tām 1 

bija pamatskola, 1 – sākumskola. 

Metodikas aprobācijai pedagogi izvēlējās dažādas klases ar atšķirīgu lasīšanas 

līmeni, zemu vai augstu mācīšanās motivāciju, vājiem un labiem mācību 
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rezultātiem, vāju teksta izpratni, klases, kurās ir saskarsmes problēmas, klases, 

kurās mācības notiek bilingvāli. 

Latviešu mācībvalodas skolas projektā iesaistīja skaitliski lielas klases, kurās 

skolēni ir motivēti mācīties. 

5. posms – metodiskās pēcpusdienas Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas 

Mūzikas internātvidusskolā - skolas, kuras iepriekšējā mācību gadā 

apguva vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai. 

Metodiskās dienas tika organizētas oktobrī un novembrī, lai metodikas apguvē 

iesaistītās skolas gūtu atbalstu un atbildes uz jautājumiem no kolēģiem, kuri jau 

ir ieviesuši savā mācību darbā VIMALAS metodiku. 

Uz semināriem pieteicās un nodarbības apmeklēja 50 gan prioritātē iesaistīto 

skolu pedagogi, gan citu skolu skolotāji, kuri gribēja rast priekšstatu par 

VIMALAS metodiku. Interese par semināriem bija liela. Kopā seminārus 

apmeklēja 99 pedagogi. Metodisko dienu dalībnieki interesējās par iespēju 

pieteikties kursiem, lai varētu apgūt šo metodiku un ieviest savā mācību darbā. 

Tas rosina 2018.gadā veidot jaunu skolu komandu komplektēšanu un kursus 

metodikas apguvei. 

6.posms – izbraukuma seminārs 

2017. gada decembrī tika organizēts izbraukuma seminārs uz Aglonas 

pamatskolu, kurā pedagogi jau vairāku gadu garumā izmanto vienaudžu 

mācīšanās metodiku.  

Aglonas vidusskolas skolotāji analizēja gūto pieredzi, skolēnu mācīšanās 

prasmju attīstīšanu un skolēnu izaugsmi. Skolēni demonstrēja  Rīgas 

pedagogiem, kā VIMALAS metodiku pielieto praksē. Skolotāji guva pieredzi 

un paši varēja piedalīties praktiskajās nodarbībās, iejūtoties skolēnu lomā. 

Atsauksmes par izbraukumseminārā gūto pieredzi bija lieliskas. Skolotāji tika 

motivēti metodikas ieviešanai savā darbā. Visi skolotāji viennozīmīgi uzsvēra, 

ka metodika veicina skolēnu lasītprasmes uzlabošanos un sekmju kāpumu. 

 

7. posms – skolēnu testēšana pēc metodikas ieviešanas, rezultātu 

analīze.  

Aktivitāte paredzēta 2018.gada februārī un martā, kad noslēgsies VIMALAS 

metodikas aprobācija. 

2018. /19. mācību gadā ir paredzēts izveidot jaunas skolu komandas, lai šo 

metodiku ieviestu citās Rīgas izglītības iestādēs. Šī metodika ir vērsta uz 
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skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu un ir aktuāla kompetenču pieejas 

ieviešanā. 

 

10. attēls. Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogi, prioritātes 

dalībnieki Aglonas pamatskolā. Aglonas skolēni māca Rīgas 

skolotājus “vimalot” 
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Pedagogu radošās darbības konkurss “Radi. Rādi Redzi.”  
 

2016./2017. mācību gadā Rīgas skolu izglītības attīstības projekta „Izglītība 

izaugsmei” ietvaros sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi un 

Pierīgas Izglītības pārvaldi tika organizēts pedagogu radošās darbības konkurss 

„Radi. Rādi. Redzi.”, lai apzinātu, popularizētu aktīvus un radošus pedagogus, 

kuri izmanto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba 

formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences.  Konkursā pedagogiem 

bija iespēja piedāvāt viena mācību priekšmeta brīvi izvēlētu mācību stundu, 

attīstot skolēnos vienu vai vairākas kompetences: mācīšanās mācīties 

kompetence; matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence; saziņas 

dažādās valodās kompetence; sociālā un pilsoniskā kompetence; pašizziņas, 

pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence; digitālā kompetence; kultūras 

izpratnes un izpausmes kompetence.  

 

Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi: 18 Rīgas pedagogu, 12 Pierīgas un 7 

Jūrmalas pedagogu pieteikumi.  

 

Konkursa “Radi. Rādi. Redzi.” dalībnieki  

 

Nr. Vārds Uzvārds Skola Priekšmets un stundas tēma 

1. Zina  Jonušaite Rīgas 19. 

vidusskola 

Dabaszinības, “Skaņa, 

skaņas avoti” 

2. Dace  Brūna Mālpils 

internātpamats

kola 

Dabaszinības, “Cilvēks” 

3. Raimonds Jankovskis Babītes 

vidusskola 

Biznesa angļu valoda, 

“Pieņemšana darbā” 

4. Kristīne  Katinska Rīgas 19. 

vidusskola 

Vizuālā māksla, 

“Senlatviešu dievību zīmes 

rakstu kompozīcijā” 

5.  Inese  Gaša Mārupes 

vidusskola 

Matemātika, 

“Salīdzināšana, izmantojot 

Venna diagrammu” 

6. Arnolds  Ziemelis Rīgas 28. 

vidusskola 

Mājturība un tehnoloģijas 

II, “Otrreizējie materiāli- 

atraktīva dažādu sadzīves 

lietu otrreizēja 
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izmantošana”  

7. Ineta  Popenkova Vaivaru 

pamatskola 

Latviešu valoda, 

“Partikulas” 

8. Antra  Freimane Mārupes 

pamatskola 

Latviešu valoda, 

“I.Ziedonis. Krāsainās 

pasakas” 

9. Ilga  Rozamasceva Rīgas 10. 

vidusskola 

Mājturība un tehnoloģijas 

I, “Adīšana, adīta 

komplekta pagatavošana 

rotaļlietai” 

10. Solvita  Lapiņa Mālpils 

internātpamats

kola 

Matemātika, 

“Paralelograms” 

11. Tatjana  Guļajeva Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola 

Matemātika, “Lineāru 

funkciju grafiku 

savstarpējais novietojums” 

12. Rodrigo  Kronbergs Jūrmalas 

sākumskola “ 

Atvase” 

Matemātika, “Kustība” 

13. Dace  Jansone Jūrmalas 

sākumskola “ 

Atvase” 

Matemātika, “Kustība” 

14. Eva  Jākobsone  Ādažu 

vidusskola 

Sociālās zinības, “Pirmā 

palīdzība nelaimes 

gadījumos” 

15. Daiga  Krieviņa Mārupes 

pamatskola 

Fizika, “Spēks” 

16. Marita  Rozefelde RTU 

Inženierzinātņ

u vidusskola 

Literatūra, “Jānis Poruks 

“Pērļu zvejnieks” 

17.  Ina  Pokromoviča Jūrmalas 

sākumskola 

“Atvase” 

Dabaszinības “Ūdens 

pārvērtības dabā “ 

18. Signe Bērziņa Jūrmalas 

sākumskola 

“Atvase” 

Angļu valoda, “Ūdens 

pārvērtības dabā “ 

19. Gunta  Liepiņa Jūrmalas 

sākumskola 

“Atvase” 

Angļu valoda, “Ūdens 

pārvērtības dabā “ 
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20. Inese  Lude A.Pumpura 

Rīgas 11. 

pamatskola 

Matemātika, “Lineāra 

funkcija/Datora 

izmantošana funkciju 

grafiku zīmēšanā” 

21. Lelde  Nagle Vangažu 

vidusskola 

Latviešu valoda, 

‘Vārdšķiras” 

22. Krista  Tomsone Rīgas Valda 

Zālīša 

sākumskola 

Matemātika, “Saliktie 

teksta uzdevumi” 

23. Jeļena  Brusjaņina Rīgas 

Ostvalda 

vidusskola 

Angļu valoda, “Darba 

pasaule” 

24. Elīna  Ramata Rīgas Valda 

Zālīša 

sākumskola 

Dabaszinības, “Priekšmeti 

un materiāli” 

25. Sandra  Nastaja Mārupes 

pamatskola 

Dabaszinības, “Ūdens 

piliena ceļojums” 

26. Anita  Zaļaiskalns Rīgas Angļu 

ģimnāzija 

Kulturoloģija, “Tradīciju 

noturīgums un mainība 

dažādās kultūrās” 

27. Līga  Ašmane Rīgas Valda 

Avotiņa 

pamatskola- 

attīstības 

centrs 

Matemātika, “Daudzstūri” 

28.  Inga  Cirse Mārupes 

vidusskola 

Mūzika, “Divbalsības 

veidošana iepazīstot 

mūzikla žanru” 

29. Sandra  Kuzņecova Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

Sociālās zinības, “Pirmais 

solis uzņēmējdarbībā” 

30. Ingrida  Petrovska Mārupes 

vidusskola 

Dabaszinības, “Vielu 

maisījumi un šķīdumi” 

31. Ints  Eidiņš Rīgas 14. 

vakara maiņu 

vidusskola 

Matemātika, “Prizma” 

32. Līga  Jukša Rīgas Valda 

Avotiņa 

pamatskola- 

attīstības 

centrs 

Vizuālā māksla, “Faktūras” 

33. Marija  Tuče Rīgas 19. Latviešu valoda, ”Literārie 



24 
 

vidusskola tēli” 

34.  Inese  Širina Jūrmalas 

sākumskola 

Atvase 

Dabaszinības, “Vides 

piesārņojums” 

35. Viktorija   Ziediņa Mārupes 

pamatskola 

Angļu valoda, 

“Iepirkšanās” 

36. Zigfrīds  Jezerskis Iļģuciema 

vidusskola 

Bioloģija, “Maņu orgāni, 

acs uzbūve un funkcijas” 

37. Vija Liepa Rīgas 28. 

vidusskola 

Mājturība un tehnoloģijas, 

“Mājokļa estētiskais 

noformējums, tekstilijas un 

mākslas darbi mājoklī” 

 

 

Pedagogi iesūtīja pieteikumus ar savas mācību stundas plānu un laiku par 

klātienē plānoto vadīto mācību stundu. Apkopojot iesūtītos pieteikumus, lielākā 

daļa pedagogu bija izvēlējušies stundu, kurā parādīt, kā tiek attīstīta mācīšanās 

mācīties kompetence un matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence 

(skat. 11. attēlu). 

 

Pirms tika uzsākta stundu vērošana, pedagogi apmeklēja 8 stundu 

ievadseminārus, kuru laikā analizēja mācību stundu situācijas, diskutēja par 

0 5 10 15 20 25 30

mācīšanās mācīties

matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas

saziņas dažādās valodās

sociālā un pilsoniskā

pašizziņa, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

digitālā

kultūras izpratne un izpausme

Pieteikumi uz attīstāmo kompetenci

11. attēls. Pedagogu iesūtīto pieteikumu skaits ar skolēniem attīstāmo 

kompetenci 
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atšķirīgām pieejām un rezultātiem mācību procesam: kā diferencēt darbu 

stundā un organizēt jēgpilnas atgriezeniskās saites saņemšanu, kopīgi mācījās 

plānot stundu uz skolēniem sasniedzamu rezultātu, kurās skolēni paši konstruē 

zināšanas. 

 

Mācību stundu klātienē vēroja RIIMC, Jūrmalas Izglītības pārvaldes un 

Pierīgas Izglītības pārvaldes speciālistu vērtēšanas komisija (12.,13. attēls). 

Apmeklējot un vērojot pedagogu stundas, tika vērtēts, kā skolotāji prot motivēt 

skolēnus darbam, mācību saturu sasaistīt ar reālo dzīvi, panākt, ka ikkatrs 

skolēns atbilstoši savām spējām iesaistās procesā un sadarbojas, izvēlēties 

izvirzītajam stundas mērķim atbilstošas aktivitātes, iesaistīt skolēnus jēgpilnā 

IKT rīku lietošanā, nodrošināt atgriezenisko saiti mācību procesā, izveidot un 

uzturēt drošu, sakoptu un estētisku mācību vidi, reflektēt par savu novadīto 

mācību stundu. Pedagogiem iepriekš bija zināmi stundu vērošanas un 

vērtēšanas kritēriji, kas motivēja viņus pieteikt savu stundu konkursam.  

 

 

12. attēls. Dabaszinību stunda Rīgas 19. vidusskolā 
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           13. attēls. Mājturības un tehnoloģiju II stunda Rīgas 28. vidusskolā 

 

Uz forumu “Izglītība izaugsmei 2017 “ tika izvirzīti 21 pedagogs, kuri 

vērtējumā saņēma augstāko punktu skaitu. Forumā konkursa finālisti dalījās ar 

savu pieredzi, sagatavojot stenda referātus par savas stundas tēmu. Ar 

pedagogu veikumu varēja iepazīties foruma dalībnieki un apmeklētāji (14. 

attēls). 

 

 
 

14. attēls. Stendu referātu prezentācijas: K. Katinska, Rīgas 19. vidusskola 

 

Apkopojot vērtēšanas komisijas rezultātus: 

 1. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta Rīgas 19. vidusskolas 

sākumskolas  skolotājai Zinai Jonušaitei; 

2. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta trijiem pedagogiem: 

Babītes vidusskolas angļu valodas skolotājam Raimondam Jankovskim; Ādažu 

vidusskolas sociālo zinību skolotājai Evai Jākobsonei; Rīgas 10. vidusskolas 

mājturības un tehnoloģiju skolotājai Ilgai Rozamascevai; 
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3. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta trijiem pedagogiem: 

Mārupes pamatskolas dabaszinību skolotājai Daigai Krieviņai; Mārupes 

vidusskolas matemātikas skolotājai Inesei Gašai; Mālpils internātpamatskolas 

dabaszinību skolotājai Dacei Brūnai. 

 

 

  15. attēls. Konkursa laureāti. 

Apkopojot un izanalizējot pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. 

Redzi.”, galvenās atziņas ir: konkurss zināmā mērā ir izaicinājums parādīt, kas 

pedagogam ir labākais, liek viņam mobilizēties. Skolotājam ir jābūt radošam, 

jāstrādā ar aizrautību, tad skolēni to uztver kā dabisku procesu un tajā iekļaujas. 

Ļoti pozitīvi ir vērtējama pedagogiem dotā iespēja parādīt savu darbu ar 

skolēniem mācību stundās, kas neapšaubāmi paaugstina pedagoga pašapziņu 

un viņa personības pilnveidi. Sava darba prezentēšana un nodošana ekspertu 

izvērtēšanai noteikti pilnveido pedagoga profesionālo meistarību, rada 

nepieciešamību konkursā iesaistītajiem pedagogiem apgūt jauninājumus 

mācību priekšmetā un izglītības jomas saturā un metodikā, tos radoši un 

meistarīgi izmantot savā mācību procesā, atbilstoši mērķiem, skolēnu 

vajadzībām un interesēm.   

Lielākās grūtības vērtēšanas komisijai sagādāja mācību stundas novērtēšana, jo 

komisijas locekļiem, vērtējot mācību stundu, ir subjektīvs skatījums uz vēroto 

stundu. Stundu vērošanas kritērijos ir jāiestrādā vēl niansētāki precizējumi. 

Ieteikums turpināt organizēt pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. 

Redzi.” arī turpmāk, akcentējot kādu izglītības procesā aktuālu tēmu. 
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Projekts „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” 
 

Projektu konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” mērķis bija  

sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt pedagogu 

kolektīva profesionālo kompetenču pilnveidi. Tika iesūtīti 16 projektu 

pieteikumi, kurus Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs izvērtēja 

pēc iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. RIIMC atbalstīja 14 Rīgas 

skolas, kurās tika īstenoti projekti par skolām aktuālām tēmām: mācību satura 

un valodas integrētas apguves (CLIL) metodika, komandas darba prasmes un 

prasmes pielāgoties jaunām situācijām, elektronisko mācību materiālu 

izveidošana e-mācību videi, IKT prasmju pilnveide lietojumprogrammu 

izmantošanā u.c.  

 

Nr. Projekta nosaukums Iestāde 

1.  Pedagogs - komunikācijas meistars Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 

- attīstības centrs 

2.  Kas visu izteic bez mēles? Man 

saka: tā grāmata! 

Ziemeļvalstu ģimnāzija 

3.  Pozitīvas izglītojamo uzvedības 

veidošanas stratēģija un uzvedības 

korekcija izglītojamo ar 

funkcionāliem traucējumiem 

iekļaušanai sabiedrībā  

Rīgas 5. internātpamatskola- 

attīstības centrs 

4.  Viss zem vienas cepures Rīgas internātvidusskola bērniem 

ar dzirdes traucējumiem 

5.  Kopības apziņa mūsdienīgā skolā Rīgas 64. vidusskola 

6.  RAĢ kapacitātes stiprināšana IKT 

integrācijai mācībās 

Rīgas Angļu ģimnāzija  

7.  Metodiskās kompetences pilnveide 

bilingvāla mācību procesa 

īstenošanā 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 

8.  CLIL pieeja mācību procesā Āgenskalna sākumskola 

9.  Efektīva mācību stunda Rīgas Valda Zālīša sākumskola 

10.  Pedagogu kompetenču pilnveide 

skolas pārmaiņu laikā 

Rīgas 18.vakara (maiņu) 

vidusskola 

11.  Katrs bērns ir unikāls Rīgas Ezerkrastu pamatskola 

12.  Skolas e- mācību vide MOODLE 

sistēmā kā izglītojamo individuālo 

Rīgas 34. vidusskola 
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izglītības trajektoriju 

priekšnosacījums 

13.  Pedagogu kompetenču pilnveide 

dažādu starptautisku sadarbības 

projektu realizācijai 

Rīgas 25. vidusskola 

14.  Zinātniski pētnieciskā darba 

rakstīšanas un vadīšanas metodika 

Rīgas 9.vakara (maiņu) 

vidusskola 

RIIMC neatbalstīja 2 projektu pieteikumus: Rīgas Pārdaugavas pamatskolai un 

Rīgas Kultūru vidusskolai, jo projektu nepieciešamības pamatojumi tika vāji 

argumentēti,  neatbilda izvirzītajiem mērķim un uzdevumiem, nepārliecinoši 

tika formulētas pedagogu pilnveidojamās kompetences, bet RIIMC rosināja  

skolas pedagogus apmeklēt Centra organizētos profesionālās pilnveides 

pasākumus un piedalīties citos konkursos, lai sasniegtu skolas izvirzītos 

mērķus. 

Projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" laikā iesaistīto skolu 

pārstāvji tika aicināti uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas kursiem: 

❖ “Modernas prezentācijas metodes” (lektors: Kristaps Pētersons, SIA 

Nimega, kreatīvais direktors, pārliecinošo prezentāciju eksperts), lai 

kursu teorētiskajā daļā dalībniekiem atgādinātu par prezentācijas lomu, 

uzdevumiem, mērķiem, aplūkotas izplatītākās kļūdas un labos 

piemēram, kā arī ielūkoties modernās stāstniecības principos. Kursos 

piedalījās 13 dalībnieki no 11 skolām.  

❖ ”Projekta rezultātu prezentēšanas tehnikas’’ (lektors: Sandra 

Graudiņa, RIIMC galv. spec.),  lai  dalībnieki prastu izveidot saturisku 

prezentāciju ar dažādām video veidošanas tehnikām. Piemēram, ar 

programmām MS PowerPoint un Windows Movie Maker prastu  

importēt video failus, gan tos eksportēt, sadalīt, izvēloties tikai 

nepieciešamo video veidošanai. Kursos piedalījās 10 dalībnieki no 10 

skolām. 

Skolu pedagogi tika iesaistīti galvenās mācīšanās aktivitātēs: lekcija, diskusija, 

praktiskais darbs un grupu darbs, problēmsituāciju analīze, pieredzes apmaiņa. 

Mācības tika organizētas kombinētas – gan tiešsaistē, gan klātienes nodarbībās, 

gan mācoties patstāvīgi. 

Izvērtējot projekta norisi, darba grupa un skolu koordinatori secināja, ka 

projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” īstenošanas laikā  

pedagogi pilnveidoja pedagoģiskās kompetences, komandas sadarbības 



30 
 

prasmes, tika izstrādāti digitālie mācību līdzekļi, izveidota sadarbība ar citām 

skolām, analizēta un izvērtēta informācija, notikumi un situācijas, risinātas 

problēmas, pilnveidotas kritiskās domāšanas prasmes. Sekmētas pedagogu 

sadarbības prasmes darba ilgtermiņa plānošanā, procesu analīzē. Mēģināts to 

visu saistīt ar praksi meistarklasēs, gūt informāciju ne tikai klausoties, 

skatoties, bet arī darbojoties  lekcijās, semināros – praktikumos, radošās 

darbnīcās, meistarklasēs un mācību ekskursijās.  

Projekta aktivitāšu labvēlīgā, aktīvā un enerģiskā gaisotne liecināja par to, ka 

šāda mācību forma skolotājiem ir pieņemama, tā palīdz aktivizēt pieredzi un 

parāda problēmu risinājumus. Pedagogi ieguvuši daudz jaunu ideju 

turpmākajam darbam ar bērniem un sevis pilnveidošanai. 

2017. gada 14. - 15. jūnijā RIIMC organizēja izglītības forumu, kurā tika 

izvērtēts paveiktais skolu izglītības attīstības projektā „Izglītība izaugsmei 

2017”: pedagogu meistarības konkursā "Radi. Rādi. Redzi. – iespēja radošam 

skolotājam" un skolu projektu konkursā "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai". Projekta ietvaros tika speciāli izdota brošūra ‘’Izglītība 

izaugsmei 2017”. 

 

16. attēls. Brošūra ‘’Izglītība izaugsmei 2017” 

Foruma laikā tika organizēta informatīvā izstāde ,,Palīgs skolotājam”, kurā 

piedalījās izglītības uzņēmums ,,Lielvārds”, zīmols ,,GIGI Bloks”, SIA 

,,Amber Puzzle”, biedrība ,,Cita Rīga”, Eiropas skolu sadarbības tīkls 

eTwinning, SIA ,,Out Loud”, Learn IT, ,,Logic Cards”, Daiļrade EKSPO SIA. 

Izglītības uzņēmumi prezentēja mācību materiālus dažādiem mācību 

priekšmetiem no pirmsskolas līdz 12. klasei. Plašajā piedāvājumā bija digitālās 

un poligrāfiskās mācību grāmatas, darba lapas, metodiskie līdzekļi, interaktīvās 

darbalapas. SIA ,,Amber Puzzle’’ piedāvāja spēles priekam, atjautībai, 

komunikācijai un domāšanai. 
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17. attēls. Informatīvā izstāde ,,Palīgs skolotājam” 

Forumā skolas prezentēja projekta rezultātus gan stenda prezentācijās, gan īsās 

video filmās, kā arī skolas pārstāvji vadīja PRĀTNĪCAS par projektā 

sasniegtajiem rezultātiem, veidoja ieskatu, kā skolas kolektīvs tika iesaistīts 

mācību procesā, cik daudzveidīgs tas ir bijis u.c.  

Kā galvenos ieguvumus, piemēram, Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, 

minēja: “Projekta „Pedagogu kompetenču pilnveide skolas pārmaiņu laikā”, 

kura īstenošanas laikā  pilnveidojām vispārējās pedagoģiskās kompetences, 

analizējot un izvērtējot informāciju, notikumus un situācijas, risinot problēmas, 

pilnveidojot  kritiskās domāšanas prasmes un sadarbojamies  ilgtspējīgai 

attīstībai – ne tikai klausāmies, bet arī darbojamies - lekcijas, semināri – 

praktikumi, radošās darbnīcas, meistarklases, ekskursijas. Kā mūsu kolēģis 

saka: „Ejam ar projektu uz mūsdienīgu stundu, iejūtamies “skolēnu kurpēs”. 

Ekskursijas uz Dabas muzeju un Tehnoannas pagrabiem papildināja skolotāju 

kritiskās domāšanas stratēģiju arsenālu un rosināja paskatīties uz lietām mazliet 

citādāk. Savukārt Lindas Danielas lekcija papildināja pozitīvās domāšanas 

krājumus.” 

 
 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. attēls. Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola - Brīnumu meklējot 

Tehnoannas pagrabos un Dabas muzejā.  

Foto N.Jesehina 

 

Savukārt Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore 

Kristiāna Pauniņa atzina: “Esam tikuši pie savas organizācijas misijas un 

vīzijas, formulējuši organizācijas vērtības, tādējādi iegūstot pamatojumu 

lēmumu pieņemšanai, esam spējuši paraudzīties uz savas organizācijas kultūru 

un vidi no cita skatupunkta, saskatot izaugsmes iespējas un motivāciju 

iesaistīties. Esam izzinājuši gan teorētisko bilingvālas izglītības veidošanās 

pieredzi Latvijā, gan iepazinuši praktisko pieredzi Brno universitātes centrā 

“Teiresias”.” 

 

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

mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide bija efektīva, tā sniedza plānoto 

rezultātu. Kā atzina pedagogi, gūtās zināšanas un prasmes pielietoja savās 

stundās un dalījās pieredzē ar kolēģiem gan skolā, demonstrējot labās prakses 

piemērus metodiskajās komisijās, gan ārpus tās.   
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Vadības komandu skola  

 

Jau 2016. gada nogalē darbu uzsāka pirmā Vadības komandu skola. Tā ir jauna 

iniciatīva sadarbībā ar RD IKSD. Šobrīd Rīgā skolu direktoriem ir aktuāla 

paaudžu maiņa, un katru gadu darbu uzsāk līdz desmit jaunu skolas direktoru. 

Vadības komandu skola ir izveidota ar mērķi stiprināt jauno direktoru un viņu 

komandu profesionālo kapacitāti. 

 

2017. gadā kopā mācījās šādas vadības komandas: Rīgas 64. vidusskola, Rīgas 

33. vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas 69. vidusskola, I. Kozakevičas 

Poļu vidusskola, Lietuviešu vidusskola, Rīgas 3. speciālā pamatskola, Rīgas 

Rīnūžu vidusskola. Katru komandu pārstāvēja skolas direktors un divi 

vietnieki. 

 

Vadības komandu skola ir mācību projekts, kas dod iespēju gada garumā 

komandām izglītoties šādās jomās: skolas stratēģiskā virzība, organizāciju 

kultūra, rezultātu analīze, vadītāja personība, skola, kas mācās, sadarbības 

prasmes, efektīvs mācību process, u.c. Nodarbības vadīja gan lektori no 

izglītības jomas, gan lektori, kas pārstāv biznesa jomu, tādējādi veidojot 

dalībniekos izpratni, ka skola un tajā notiekošie procesi ir līdzīgi vai tādi paši 

kā jebkurā organizācijā.  

 

Mācību process tika plānots tā, lai pēc katras vienas vai divu dienu mācībām, 

varētu veikt mājas darbus, izpildot dažādus vingrinājumus un uzdevumus, lai 

tuvāk iepazītu sevi, savu kolektīvu un organizāciju kopumā. Mācību norises 

vietas (Latvijas Nacionālā bibliotēka, atpūtas centrs “Lido”, Raiņa un Aspazijas 

māja, Koka Rīga u.c.) tika izvēlētas, lai dalībnieki saņemtu papildu pievienoto 

vērtību, jo dažādo organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar piedāvājumiem gan 

skolēniem, gan pieaugušajiem. Kā īpaša mācību forma komandu saliedēšanai 

tika izraudzīta  vasaras skola Ķeguma novada Dimantu kalnos. 

 

Projekts ir viens no veiksmes stāstiem 2017. gadā – tā rezultātā ir izveidojusies 

mācīšanās un sadarbības kopiena, kas turpina sadarboties arī pēc projekta 

beigām. 
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Izpētes projekts “Pedagogu profesionālās pilnveides 

ietekmes izpēte uz izglītības kvalitāti”  
 

Trīs gadu garumā no 2014. gada RIIMC veica izpēti “Pedagogu profesionālās 

pilnveides ietekme uz izglītības kvalitāti”. 2017. gadā darbs tika turpināts, 

veicot RIIMC piedāvāto pakalpojumu kvalitātes monitoringu. Šoreiz kā 

galvenais uzdevums bija intervēt 2016. gadā RIIMC projektā “Atbalsts skolas 

stratēģisko mērķu sasniegšanai” atbalstīto Rīgas skolu vadības komandas par 

projekta ieguvumiem, turpmākajām darbībām un rīcības plāniem.  

 

Izpētes uzdevums bija noskaidrot vairākas izglītības iestādes vadības rīcības 

kvalitātes, kas saistītas ar kolektīva mācīšanos: 

1) skolu vadības stratēģiskā atbildība, nosakot kolektīva mācīšanās 

vajadzības,  

2)  cilvēkresursu attīstības vadība,  

3)  pārmaiņu vadības apzināšanās, 

4)  izvēlētās mācīšanās tēmas nozīme un ilglaicīgums iestādes darbā, 

5)  vadības dialogs ar pedagogiem. 

 

Izpētes procesa īstenošanai tika plānoti šādi darbības posmi: 

1. Intervijas klātienē ar 10 RIIMC projektā “Atbalsts skolas stratēģisko 

mērķu sasniegšanai 2016” atbalstu saņēmušajām vadības komandām. 

2. Iegūto datu apstrāde – apkopošana un analīze. 

3. Izstrādāti secinājumi un ieteikumi, kā veicināt pedagogu kolektīva 

profesionālās pilnveides plānošanu kvalitātes veicināšanai izglītības iestādē. 

4. Rīgas skolu direktoru vietnieki informatīvajā sanāksmē iepazīstināti ar 

izpētes rezultātiem. 

 

Skolu vadība iepriekš tika informēta par iespējamajiem intervijas datumiem un 

laikiem. Tikšanas laikā visas intervijas tika ierakstītas (saskaņojot ar 

intervējamajiem), lai iegūtie rezultāti būtu pēc iespējas precīzāki.  

 

RIIMC darba grupa 2016. gadā izvēlējās intervēt 10 skolu vadības komandas, 

lai, pirmkārt, noskaidrotu, cik augsta ir skolas vadības stratēģiskā atbildība. 

Vai vadība apzināti vada un koordinē izglītības iestādes attīstību izvirzīto 

mērķu sasniegšanai. Lai to noskaidrotu, intervijā tika uzdoti šādi jautājumi: 

• kāpēc projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

tika izvēlēta konkrētā tēma,  

• kā vadības komandā šāds lēmums tika pieņemts,  
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• vai bija doma, īstenojot iecerēto mācīšanās plānu, kaut ko mainīt 

skolas attīstībā/pedagogu profesionālajā darbībā, kas tieši ir 

jāmaina/jāuzlabo? 

 

 
19. attēls. Skolu vadības stratēģiskā atbildība 

 

Kā redzams 1. attēlā, tad 75% gadījumu vadība virza un koordinē izglītības 

iestādes attīstību izvirzīto mērķu sasniegšanai, tai ir augsta atbildība. Augstas 

atbildības kvalitāte rāda, ka vadība apzināti un koordinēti vada izvirzīto mērķu 

sasniegšanu, kā, ko un kāpēc mācīsies konkrētie pedagogi. Vadībai ir atbilstoša 

informācija par iestādes vajadzībām un vēlmēm, tā zina savu pedagogu esošās 

un nākotnes vajadzības saistībā ar skolas attīstību īstermiņā un ilgtermiņā. 

Vadība apliecina gatavību un spēju rūpēties par savu pedagogu profesionālo 

kompetenču attīstību. 

Intervijās tiek minēti fakti, kas liecina par vajadzību apzināšanos, spēju domāt 

ilgtermiņā un gatavību rīkoties: 

• Skolā licencēta jauna programma, un pedagogiem radās problēmas 

darbā ar skolēnu uzvedības problēmām un motivāciju, ar kādām 

metodēm panākt efektīvāku rezultātu. 

• Skola un izglītība mainās, tāpēc jāmainās ir skolotājam. Izvirzījām 

attīstības plāna prioritātes, veidojām skolotāju komandu, kas vēlāk 

palīdzēs citiem. 

• Skolas reālās vajadzības. Jāsagatavo skolotāji logopēdiskajām klasēm 

un darbam ar bērniem ar uzvedības un mācīšanās grūtībām. 
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Skolotājiem ir jāzina, kā rīkoties dažādās situācijās. Jāsagatavo gan 

metodiski, gan morāli. 

 

Otrkārt, interviju laikā darba grupa vēlējās noskaidrot, cik augsta ir vadības 

profesionalitāte cilvēkresursu attīstības vadībā. Vai skolai ir savs pedagogu 

izaugsmes attīstības plānojums atbilstīgi vajadzībām. 

Lai to noskaidrotu, jautājām: 

• kādas tālākās darbības tika plānotas pēc projekta īstenošanas, 

• kā tika izmantotas jaunās zināšanas tālākajā profesionālajā darbībā. 

 

 
20. attēls. Cilvēkresursu attīstības vadība 

 

Pēc sarunām varējām secināt, ka 75% gadījumu skolas vadībai ir savs 

pedagogu izaugsmes attīstības plānojums atbilstīgi izglītības iestādes 

vajadzībām, bet nevarējām pārliecināties, vai vadības plānojums sakrīt ar 

pedagogu individuālo redzējumu. 

 

Augsta cilvēkresursu attīstības vadība ir tām vadības komandām, kurām ir savs 

plānojums, kā attīstīt pedagogu kompetences un motivāciju, orientējot uz 

kopīgu vērtību radīšanu, kā arī vadības rīcība ir jēgpilni atbalstīt nepārtrauktu 

pedagogu profesionālo attīstību un izaugsmi. 

 

Intervijās izskanēja viedokļi, kas rāda vadības ieinteresētību un izpratni par 

pedagoga profesionālās izaugsmes nepieciešamību: 

 

• atspēriena tiltiņš nākošajam mācību gadam, vērām datorklasi, 

skolotājiem jābūt gataviem tur strādāt; 
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• prot pārvaldīt klasi nestandarta situācijā, pedagogs ir mērķtiecīgi 

virzīts.  

• jauno pedagogu skola; 

• skolotāji zina, ko darīt problēmsituācijās un darbā ar skolēniem ar 

speciālām vajadzībām, pamēģinājām jaunas metodes un sapratām, 

vai varam tās izmantot, 

• noteiktā laika periodā skolotājs izmēģina metodi, mēs ejam vērot 

stundu un skatāmies, vai metode strādā. 

• skolotājs nav izmisumā, bet zina, kā rīkoties. 

 

Treškārt, darba grupas uzdevums bija izprast, cik lielā mērā skolas vadība 

apzinās un ir gatava iesaistīties pārmaiņu vadībā, vai administrācija vada 

pārveidojošas un pakāpeniskas pārmaiņas, izmantojot tālākizglītības aktivitātes. 

Lai to noskaidrotu, tika uzdoti šādi jautājumi: 

• ko izdevies izmainīt vai pilnveidot skolas pedagoģiskajā darbībā, 

• kādas problēmas radās un kas traucēja vai veicināja sasniegt 

iecerēto, 

• vai izvēlētā tēma likās nozīmīga mācību procesa dalībniekiem – 

kolēģiem.  

 

Pēc intervijām, veicot sarunu analīzi, secinājām, ka 60% (3. attēls) vadības 

komandu apzinās, ka vada pārveidojošas  un pakāpeniskas pārmaiņas, 

izmantojot tieši tālākizglītības aktivitātes. Vadība izmanto jauniegūtās 

pedagogu zināšanas izglītības kvalitātes pilnveides procesos, pārrunā vai 

diskutē ar mācību programmas dalībniekiem par jauniegūto zināšanu 

pielietošanas iespējām. Ir veikta mācību procesā gūto sasniegumu vai problēmu 

analīze, izveidots tālākās rīcības plāns. 

 

 
       21. attēls. Pārmaiņu vadības apzināšanās 
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Sarunas laikā skolu vadības pārstāvji minēja vairākas lietas, kas apstiprināja 

vadības ieinteresētību un rīcības, kas sekmē pārmaiņu vadību: 

• Digitālā pratība palīdz īstenot attīstības plānu. Administrācija vēro 

stundas un pārliecinās, ka daudzi izmanto tehnoloģijas.  

• Skolotāji veido alternatīvās stundas, starppriekšmetu projektus, 

veidojas veiksmīgāka skolotāju sadarbība. 

• Varam apzināt kopīgas vajadzības. 

• Viens nav karotājs, kopā varam labāk. Kolektīvā visi saņem vienu 

informāciju, varam to kopā analizēt. 

• Mums ir grūti ar stundu modelēšanu lielās klasēs, bija arī kolektīva 

pārgurums. Labāk profesionālo pilnveidi  īstenot no septembra līdz 

maijam. 

 

Sarunās noskaidrojās arī fakts, ka diemžēl tikai 40% gadījumu uzsāktais darbs 

pie kādas tēmas apguves ir ar ilglaicīgu mērķi, tas nozīmē, ka vadība kopā ar 

pedagogiem ir izvērtējusi gan notikušo mācību ieguvumus, gan arī nepilnības, 

pie kurām vēl būtu jāstrādā turpmāk, izstrādājusi un īstenojusi konkrētus 

rīcības soļus, izvērtējusi sasniegtos rezultātus. 60% gadījumu pēc projektā 

notikušajām darbībām tālākas rīcības neseko, vai arī vadība apzinās, ka darbs 

būtu jāturpina, taču konkrēta plāna nav.  

Dažas atbildes, kas apstiprina, ka mācībās iegūtais pāriet konkrētās rīcībās: 

 

• iepriekš apgūtā teorija šajā gadā tiek izmantota mācību materiālu 

veidošanā, 

• ieguvumus apzinām katrā MK, tad skolas metodiskajā padomē 

pārrunājam, kā veicās, kas vēl nepieciešams, 

• darbs tiek turpināts, ir izveidota jauna mācību programma pedagogiem, 

kurā skolotāji piedalās arī šogad.  

 

Kā pēdējais no kvalitātes rādītājiem, kuru darba grupa skaidroja, ir vadības 

dialogs ar pedagogiem. Lai sekmīgi apzinātu mācīšanās vajadzības un veidotu 

kolektīva mācīšanās plānu, ir jāveido sistēmiska pieeja pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plānošanā. Kā liecina interviju rezultāti, tad tikai 20% 

gadījumu vadības komanda kopā ar pedagogiem ir spriedusi par izglītības 

iestādes panākumiem un problēmām ar mērķi plānot tālākās mācīšanās 

vajadzības (22. attēls).  
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22. attēls. Vadības dialogs ar pedagogiem 

 

Augsta vadības dialoga ar pedagogiem kvalitātes rādītāji ir:  

• vadība saskata, kā tālāk attīstīt pedagogu individuālās un profesionālās 

prasmes ar kolektīva mācīšanos un veic konkrētas darbības, 

• ir konkrēts tālākās darbības plāns, kas balstīts vadības komandas sarunās 

un diskusijās ar pedagogiem, 

• tiek ņemti vērā katra dalībnieka individuālie sasniegumi vai problēmas. 

 

Apliecinājumu tam, ka vadībai ir sistēmiska pieeja pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plānošanā, guvām interviju laikā, kad izskanēta šādi 

viedokļi: 

 

• Tiek ņemti vērā katra dalībnieka individuālie sasniegumi vai 

problēmas. 

• Pozitīvi ir tas, ka visi mācās kopā, jo viens otru var atbalstīt un 

palīdzēt.  

• Izmantojam aptaujas iespējas Edurio vidē.  

• Katram liekas, ko tad es tādu varu parādīt, bet šodienas pieeja neļauj 

klusēt. Skatāmies uz pareizo stundas struktūru. Tā ir vesela sistēma. 

• Augsts rezultāts - vieniem izaugsme, citiem uzdrošināšanās. 
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RIIMC darba grupa, anketējot un intervējot 10 Rīgas skolu vadības komandas 

un veicot kvalitātes pētījumā iegūto datu analīzi, ir sagatavojusi ieteikumus 

skolu vadības komandām: 

1. Sadarbojieties visos līmeņos (vadība savā starpā, vadība un skolotāji). 

2. Izvirziet pārdomātus un sasniedzamus mērķus, kas nozīmīgi visam 

kolektīvam, ne tikai vadībai. 

3. Stāstiet kolēģiem par to, kas visiem kopā jāsasniedz un kāpēc. 

4. Atgādiniet par kopīgām vērtībām. 

5. Plānojiet mācīšanos tā, lai grupās atrastos īstie cilvēki. 

6. Mēs nevaram nevienam iemācīt to, ko nemākam paši. 

7. Iegūstiet atgriezenisko saiti par kolektīva mācīšanos un tās ietekmi uz 

skolēna izaugsmi. 

8. Mācieties no iegūtajiem datiem, tas ļauj ieraudzīt apslēpto un palīdz 

pilnveidoties. 
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Projekts “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu 

individualizēta mācību procesa atbalstam”  

 

2017. gadā RIIMC sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu un  īstenoja  projektu “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu 

individualizēta mācību procesa atbalstam”. Projekta mērķis bija veidot 

skolotāju konsultantu grupu, kuri var sniegt praksē balstītu profesionālo 

atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. 

Projekts noritēja  divos posmos. Pirmajā posmā piedalījās 26 pedagogi,  un tas 

norisinājās no septembra līdz jūnijam. Šis posms tika organizēts kā 

profesionālās pilnveides programma par tēmu “Ievads skolotāju konsultanta 

darbībā pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”. Programmas 

galvenais uzdevums bija attīstīt prasmi analizēt stundas, sniegt atgriezenisko 

saiti  skolotājam un  palīdzēt virzīties stundā no reproducēšanas un frontāla 

darba uz produktīviem uzdevumiem, uz skolēnu domāšanas un mācīšanās 

prasmju attīstīšanu, uz visu skolēnu iesaistīšanu mācīšanās procesā.  

Programmas ietvaros topošie konsultanti apguva tādas tēmas kā  pieaugušo 

mācīšanās, mācīšanas un konsultēšanas specifika (savas pieredzes izvērtējums 

un uzdevumi konsultantu kompetenču attīstīšanai,  balstoties pieejās un 

informācijā par pieaugušo mācīšanos); skolotāju profesionālās darbības un 

sadarbības pilnveide - skolotājs/konsultants; skolotājs - skolotājs (skolotāju 

savstarpējā sadarbības sistēmas skolā);  skolotāju profesionālās darbības un 

sadarbības pilnveide - skolotājs/konsultants; skolotājs - skolotājs; sadarbība, 

komanda, process un mērķis;  atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana - 

skolotāja  un konsultanta profesionālai pilnveidei (atgriezeniskā saites 

sniegšanas un saņemšanas principi skolotāju profesionālās pilnveides 

virzīšanai). 

 

23. attēls. Lektors Reinis Upenieks  vada nodarbību par pieaugušo mācīšanos 

un konsultēšanas specifiku 
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24. attēls. Lektore Inga Pāvula vada nodarbību par atgriezeniskās saites 

sniegšanas  un saņemšanas principiem 

 

25. attēls. Iegūtās zināšanas tiek pārbaudītas praksē 

 

26. attēls. Visa 1. posma grupa kopā pēc mācībām Vasaras skolā Igates pilī 

Otrais posms norisinājās no septembra līdz decembrim,  un dalībai tajā tika 

izvirzīti 13 topošie konsultanti.  Šajā periodā notika prakse  šādās  skolās: 

Rīgas 3. speciālajā pamatskolā, Rīgas 69. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu 

vidusskolā, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā, Rīgas Imantas vidusskolā, 

Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā,  Rīgas 64. vidusskolā.  Par 

prakses skolām tika izraudzītas tās, kuru vadības komandas mācījās projektā 

“Vadības komandu skola”. Prakses galvenais mērķis bija  gūt profesionālu 

pieredzi skolotāju konsultēšanā, izmantojot mācību stundu vērošanu, 

atgriezeniskās saites sniegšanu un sadarbību ar skolotāju, izvērtējot savu 
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pieredzi un turpmākās profesionālās izaugsmes vajadzības. Prakses laikā 

konsultanti praktizēja  un konsultēja skolotājus pēc skolu direktoru īpaša 

pieprasījuma, akcentējot  aktuālo problēmu un nepieciešamo palīdzību 

konkrētam  pedagogam. Vienu reizi mēnesī tika organizētas  supervīzijas 

profesionāla supervizora vadībā, lai izanalizētu prakses laikā vēroto,  dalītos 

pieredzē, sniegtu atgriezenisko saiti un izvirzītu jaunus uzdevumus.   

 

27. attēls. Notiek supervīzija sertificēta supervizora vadībā 

Izvērtējot un izanalizējot šo projektu,  var secināt, ka Rīgas pašvaldībā ir 

sagatavoti 13 skolotāju konsultanti, kuri prot sniegt konsultācijas un 

individualizētu atbalstu skolotājiem, balstoties uz stundu vērošanu, analīzi un 

sadarbību ar skolotāju par mācību stundas efektivitāti un par skolēnu 

produktīvas mācīšanās vadīšanu. Konsultantes ir akcentējušas jomas, kurās 

jūtas “stiprākas” konsultēšanas procesā: klasvadība, atbalsts jaunajiem 

pedagogiem,  bilingvāla stunda, atgriezeniskās saites sniegšana, mācību darba 

individualizācija, pašvērtēšanas prasmju attīstīšana, mācīšanās procesa 

organizēšanas metodika. 
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Projekts  “Kā kļūt par vadītāju pirmsskolā?” 
 

2017. gadā jau ceturto reizi tika īstenots projekts perspektīvajiem izglītības 

iestāžu vadītājiem, šoreiz tieši pirmsskolu pedagogiem “Kā kļūt par vadītāju 

pirmsskolā”. Projektā RIIMC sadarbojās ar Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Pirmskolu nodaļu (turpmāk –IKSD).  

 

Projekta mērķis bija pilnveidot Rīgas pirmsskolu pedagogu profesionālās 

kompetences izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu 

vadīšanā, lai varētu sekmīgi uzsākt pirmsskolas vadītāja karjeru. Projektā 

varēja piedalīties pedagogi un izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi, 

kuri plāno karjeru turpināt kā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji.  

 

Projekta plānošana sākās jau 2016. gada nogalē, kad tika izstrādāts projekta 

nolikums un izveidots aktivitāšu plāns, darba grupa sadalīja pienākumus un 

atbildības jomas, lai projekta norise būtu veiksmīga. Izsludinātajam konkursam 

par dalību projektā pieteicās 73 Rīgas pirmsskolu pedagogi, atlases kritērijus 

divās kārtās (pieteikuma izvērtēšana un intervija) izturēja 24 projekta 

dalībnieki: 21 Rīgas pedagogs un 3 pedagogi no citām pašvaldībām. No 2017. 

gada janvāra, noslēdzot vienošanos ar RIIMC par dalību projektā, vienpadsmit 

mēnešu laikā 23 projekta dalībnieki apguva 100 akadēmisko stundu 

programmu, kurā tika iekļautas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, 

dalībniekiem mācoties gan individuāli, gan grupās, gan komandās. 

Programmas apguve tiks pielīdzināta vadības pieredzei, pretendējot uz 

pirmsskolas vadītāja amatu Rīgā 

  
28. attēls. Projekta dalībnieki mācību procesā 

      

Šajā projektā kā jaunums bija ietverta prakse kādā no Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādēm, kura tika īstenota visa mācību procesa laikā, veidojot un 

aizpildot prakses dienasgrāmatu atbilstoši teorētiskajām nodarbībām klātienē. 

Dalībnieces izlozes kārtībā pa pāriem devās uz kādu no IKSD Pirmsskolu 

nodaļas ieteiktajām 12 Rīgas pirmsskolām: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Viršu dārzs”, Rīgas pirmsskolas izglītība iestāde “Blāzmiņa”, Rīgas 221. 
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pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 

pirmsskolas izglītības iestāde “Dzilniņa”, Rīgas 11. pirmsskolas izglītības 

iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Priedīte”, Rīgas 229. pirmsskolas 

izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzeme”, Rīgas 123. 

pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde 

“Avotiņš”, Rīgas 132. pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”. Katru mēnesi 

prakses dalībnieki vēroja un piedalījās attiecīgās pirmsskolas vadītāja darbā, 

kuri savukārt aizpildīja prakses dalībnieku vērtēšanas lapu par konkrēto 

dalībnieku un tēmu. Mācību noslēgumā notika “atgriezeniskā saite” jeb prakses 

analīze par apgūtajām tēmām un prakses norisi lektores Ingas Pāvulas vadībā. 

 

Papildinot nodarbības pie pieredzējušiem pedagogiem, speciālistiem, 

ekspertiem un treneriem no biznesa vides, dalībniekiem notika arī mācību 

ekskursija Rīgas domē, vasaras skola Ķeguma novada Rembates pagastā ar 

praktiskajām nodarbībām, pieredzes apmaiņas seminārs Siguldas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 

 
29. attēls. Projekta dalībnieki Rīgas domē 

 

Vasaras skolā projekta dalībnieki pavadīja 2 dienu semināru ZS “Dimantu 

kalns”. Topošās pirmsskolu vadītājas apguva veiksmīgas komandas veidošanas 

pamatus, atklāja savus individuālos un komandas resursus, mācījās efektīvāk 

sadarboties  gan mazākās, gan lielākās grupās, praktiski darbojoties, piedzīvoja 

komandai būtiskas situācijas,  reflektēja par piedzīvoto un veidoja secinājumus 

savas komandas darba veicināšanai. 
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30. attēls. Pirmsskolu pedagogi vasaras nometnē 

 

Otrā diena tika veltīta organizācijas tēla un organizācijas attīstības instrumentu 

apgūšanai, pedagogi uzzināja, kas ir organizācijas nākotnes redzējums – 

stratēģijas kopskats, apguva stratēģijas struktūru, mācījās izvirzīt prioritātes un 

stratēģiskos mērķus, meklēja saistības starp personīgajām un organizācijas 

vērtībām, kā ar tām strādāt, lai veiksmīgi  veidotu organizācijas  tēlu. 

  

31. attēls. Pirmsskolu perspektīvie vadītāji vasaras skolā 

 

Pieredzes apmaiņas seminārā Rīgas pirmsskolu pedagogi pēc Siguldas 

izglītības pārvaldes ieteikuma devās uz Siguldas pirmsskolas izglītības iestādi 

“Saulīte” un Siguldas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”. Pirmsskolu 

vadītājas Anda Timermane  un Liene Ābele iepazīstināja ar savu iestāžu darba 

organizāciju, pedagogi dalījās pozitīvajā pieredzē, pastāstīja par savu iestāžu 

pasākumiem, kā arī par darba situācijām, ar kurām ikdienā jātiek galā. Projekta 

dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un uzdeva jautājumus, un aktīvi iesaistījās 

diskusijās. 
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32. attēls. Rīgas pirmsskolu pedagogi Siguldas pirmsskolās 

 

 

Mācību laikā dalībnieki apguva vadītājam aktuālas tēmas izglītības iestādes 

lietvedībā, organizāciju kultūrā, finanšu  pratībā, komunikācijas  psiholoģijā 

(publiskā uzstāšanās), koučingā, komandas veidošanā, pašvirzīta izglītības 

iestādes vadītāja profesionālajā attīstībā, organizācijas stratēģijā un 

organizācijas vīzijas veidošanā. Programmu veidojot, darba grupa aptaujāja gan 

bijušo projektu dalībniekus, gan praktizējošu izglītības iestāžu vadītājus, gan 

kolēģus no IKSD Pirmsskolu nodaļas, lai lietderīgāk saplānotu mācības.  

 

Programmas noslēgumā kursu dalībnieki iepazinās ar atlases kritērijiem uz 

vakantajām pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vietām, kā arī 

aizstāvēja noslēguma darbus. Katrs dalībnieks izvēlējās kādu aktuālu problēmu 

pirmsskolā un prezentēja savu ideju, kā šo problēmu vislabāk atrisināt, 

piemēram, “Vecāku nepietiekama līdzdalība pirmsskolas izglītības 

iestādes  dzīvē”, “Pedagoģiskā procesa uzlabošanas nepieciešamība”, 

“Pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu nesistemātiska un nepietiekama 

profesionālā pilnveide”. Visi programmas materiāli tika ievietoti mācību 

mākonī, izmantojot  Google kontu, kā arī katrs dalībnieks tajā ievietoja mājas 

darbus. 

 

Projekta dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un aktīvi iesaistījās programmas 

īstenošanā, ar iniciatīvu piedalījās diskusijās un praktiskajās nodarbībās. 

Projekta noslēgumā tika izteikta pateicība un gandarījums par jaunajiem 

kontaktiem, apgūtajām tēmām, jauno pieredzi un noderīgajām idejām. RIIMC 

speciālisti projekta laika pārliecinājās, ka dalībnieku atlase bijusi pozitīva, un 

par to liecināja dalībnieku nopietnā attieksme pret mācībām, pozitīvā 

komunikācija un aktivitāte, apmeklējot nodarbības.  

 

Informācija par projektu tika publicēta interneta vietnē www.e-skola.lv un 

www.riimc.lv, projekta aktivitātes tika atspoguļotas RIIMC mājas lapā 

http://www.e-skola.lv/
http://www.riimc.lv/
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www.riimc.lv un sociālajā tīklā Twitter. Pēc dalībnieču iniciatīvas tika 

izveidota saziņas tīkla WhatsApp grupa, kurā notika ātra informācijas apmaiņa 

gan dalībniekiem savā starpā, gan organizatoriem, paziņojot jaunumus un 

visiem kopā ievietojot fotogrāfijas no mācību pasākumiem.  

  
33. attēls. Projekta dalībnieku ieguvumi un ieteikumi darbam pirmsskolā 

 

Kopumā projekts ir vērtējams pozitīvi, jo dalībnieki bija ļoti aktīvi, motivēti un 

mērķtiecīgi. Noderīgas un interesantas bija dažādās dalībnieku un arī lektoru 

pieredzes. Lektoru izvēle  vērtēta kā veiksmīga, īpaši jāpiemin Ingas Pāvulas, 

Inas Balamovskas un Reiņa Upenieka  darbs (aptaujas anketu rezultāti).  

 

http://www.riimc.lv/
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34. attēls. Dalībnieku aptaujas anketu rezultāti 

Projekts pierādīja, ka ir jēgpilns un lietderīgs, ka iegūtās un papildinātās zināšanas 

un prasmes noderēs visiem dalībniekiem turpmākajā darbā (aptaujas rezultāti). 90% 

dalībnieku pilnībā piekrīt un 10% piekrīt, ka  skaidri sapratuši programmas mērķus, 

un gandrīz tikpat uzskata, ka sasnieguši mērķi. Tāpat gandrīz visi dalībnieki pilnīgi 

piekrīt, ka viņu vajadzības tika ņemtas vērā un aktivitātēm paredzētais laiks bija 

pietiekams. Vairākums skaidri zina, kur pielietos iegūtās zināšanas un prasmes 

(66,7% pilnībā piekrīt un 33% piekrīt).  Pie ieteikumiem dalībnieki min, ka vēlētos 

padziļināt zināšanas lietvedībā, darbā ar datu bāzēm un koučingā.  

 

35. attēls. Perspektīvie pirmsskolu vadītāji un RIIMC darba grupa 
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Erasmus+ projekts “Skola, kas mācās” (LELETO) 

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils 

pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), 

Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības 

centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu "Skola, kas 

mācās" Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros. Projekta nr. 

2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansē Eiropas Savienība.  

Projekta mērķis ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - 

pieredzē balstīta pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts.  

Plānotās aktivitātes:  

1. Mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi profesionālās pilnveides 

organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus. 

2. Sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš 

gūto pieredzi. 

3. Izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju. 

2017. gadā LELETO projekta partneri organizēja piecas mācību vizītes. 

Mācību vizīšu mērķis bija iepazīties ar partnervalstu pedagogu profesionālās 

pilnveides sistēmu, apmeklēt izglītības iestādes un iepazīties labās prakses 

piemēriem, kā skolās un pirmskolās tiek vadīta un organizēta pedagogu 

profesionālā pilnveide. 

 Janvāra beigās partnervalstu projekta dalībnieki devās 5 dienu  mācību 

vizītē  uz Līdsu ( Anglija), lai iepazītu pedagogu profesionālo pilnveidi pilsētas 

skolās. Līdsa pēc iedzīvotāju skaita ir līdzīga Rīgai, taču izglītības iestāžu 

skaits ir lielāks. Pilsētā ir vairāki skolu tipi: pašvaldības skolas, akadēmijas – 

valsts īpašumā un Brīvās skolas – dibinātāji var būt cilvēku grupas, reliģiskas 

organizācijas.   Līdsas Izglītības pārvalde bija sagatavojusi iespēju ielūkoties 

12 dažādu pilsētas skolu mācību procesā, vērot mācību stundas, kā arī iztaujāt 

skolu  pedagogus un administrāciju par  Anglijas izglītības sistēmu un 
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skolotāju profesionālo darbību un izaugsmi no dažādu skatu punkta. Pašvaldība 

par prioritāti pilsētas attīstībā ir izvirzījusi “Child friendly city” un vēlmi, lai 

viņu skolas būtu labas, labākas un vislabākās, kā arī  vīziju 2030. gadam - 

labākā pilsēta Anglijā.   

Visās skolās, kurās bija iespēja paviesoties, lielākais izaicinājums izglītībā ir 

skolēnu sasniegumu progress, aktīvi iesaistot tajā skolēnu ģimenes. Pedagogu 

profesionālajā izaugsmē ļoti liels uzsvars tiek likts uz kolēģu savstarpēju 

stundu vērošanu, kas Līdsā ir ierasta lieta, un analizēšanu, pēc kuras tiek 

izveidots jautājumu loks, kas pedagogam jāpilnveido savā profesionālajā 

darbībā. Jāatzīmē, ka pedagoga profesionālai izaugsmei tiek ļoti rūpīgi sekots 

līdzi, pastāvīgi veicot iekšējo mācīšanos (skolas iekšējā vidē notiek 

profesionālas diskusijas un sniegts pozitīvais atbalsts), gan ārējo mācīšanos  ar 

iespējām piedalīties semināros, kurus organizē cita skola.  Skolas, kuras valsts 

inspektori (OFSTED)  novērtējuši kā izcilas (vērtē: skolēnu sasniegumus, 

mācīšanās kvalitāti, bērnu uzvedību un drošību, pedagoģisko līderību un 

menedžmentu) iesaistījušās citu skolu skolotāju profesionālās pilnveides 

organizēšanā, un jauno skolotāju- praktikantu apmācībā. 

 

36. attēls. Mācību stunda Līdsā 

Marta sākumā partnervalstu projekta dalībnieki devās 5 dienu  mācību 

vizītē  uz Tartu (Igaunija), lai iepazītu pedagogu profesionālo pilnveidi pilsētas 

skolās. Tartu pēc iedzīvotāju skaita ir mazāka kā Rīga, tāpēc arī izglītības 

iestāžu skaits ir mazāks. Pilsētā ir vairāki skolu tipi: pašvaldības skolas, 

privātskolas un valsts skolas. Visas skolas pirms 3 gadiem tika reorganizētas, 

ievērojot principu, ka lielāko skaitu veido pamatskolas (1.-9. klase), bet vidējo 

izglītību skolēni var apgūt ģimnāzijās (10.-12. klase). Izglītības iespējas 
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piedāvā arī pieaugušo ģimnāzijas. Jāpiebilst, ka pamatizglītības iestādes 

Igaunijā ir pašvaldību padotībā, bet daļa vidusskolu un ģimnāziju novadu 

centros ir valsts pārziņā. 

Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar 10 dažādu pilsētas skolu mācību procesu, 

vērot mācību stundas, diskutēt par  skolotāju profesionālo darbību un izaugsmi. 

2012. gadā Igaunijā stājās spēkā jauns mācību standarts, kurā pievērsta lielāka 

uzmanība skolēnu kompetencēm. Viena no pamatprasībām izglītības iestādes 

darbā ir pedagoga prasmes IT lietošanā, ko arī varēja vērot stundu 

apmeklējumos. Skolēni stundās izmanto gan planšetes, gan portatīvos un 

stacionāros datorus, lai atrastu informāciju un arī piedalītos dažādās mācību 

aptaujās un testos. Jau no 3- 4 gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs 

bērni lieto dažādas informācijas tehnoloģijas un apgūst robotikas prasmes. 

Apmeklētajās skolās lielākais izaicinājums izglītībā ir skolēnu sasniegumu 

progress, aktīvi iesaistot tajā skolotājus un skolēnu ģimenes, arī skolas vecāku 

padomes. Pedagogu profesionālajā izaugsmē liels uzsvars tiek likts uz kolēģu 

savstarpēju stundu vērošanu un analīzi, pēc kuras tiek izveidots jautājumu loks, 

kas pedagogam jāpilnveido savā profesionālajā darbībā. 

Plaši tiek izmantota jauno pedagogu mentorēšana, kur mentori sniedz dažāda 

veida atbalstu jaunajiem pedagogiem. Pirms vairākiem gadiem Igaunijā tika 

atcelti obligātie pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides noteikumi, 

atbildību par mācīšanos uzņemoties katrai izglītības iestādei. Skolas uzdevums 

ir izstrādāt pedagogu mācīšanās plānu izglītības iestādē un atbildēt par tā 

īstenošanu un izpildi. Igaunijas skolas līdz ar to kļuvušas autonomākas savā 

darbībā un iespējās, pašas var brīvi izvēlēties, kāda veida profesionālā 

pilnveide tām būtu nepieciešama. Tās pastāvīgi veic gan iekšējo mācīšanos 

(skolas iekšējā vidē notiek profesionālas diskusijas un sniegts pozitīvais 

atbalsts), gan ārējo mācīšanos  ar iespējām piedalīties semināros, kurus piedāvā 

pašvaldības un valsts struktūrvienības.   

Maija sākumā partnervalstu projekta dalībnieki devās 5 dienu  mācību 

vizītē  uz Utenu (Lietuvā), lai iepazītu pedagogu profesionālo pilnveidi pilsētas 

izglītības iestādēs. Utena pēc iedzīvotāju skaita ir mazāka kā Rīga, tajā ir 42000 

iedzīvotāju, un izglītības iestāžu skaits Utenas rajonā ir 28. Utenā ir vairāki 

skolu tipi: viena sākumskola, pamatskolas, proģimnāzijas no 5.- 8. klasei, 

ģimnāzijas no 9.-12. klasei, Utenas speciālā skola - daudzfunkcionālais centrs, 

neformālās izglītības centri, kuros var mācīties mūziku, sportu un mākslu. 

Lietuvā bērniem līdz 16 gadiem obligāti ir jāapmeklē skola. 11. un 12. klasē 
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skolēni var izvēlēties mācību priekšmetus, kurus var mācīties atbilstoši savām 

spējām un interesēm.   

Ar tālākizglītības jautājumiem Lietuvā strādā Izglītības un zinātnes ministrija, 

universitātes, NVO un reģionālie izglītības centri, kas atbalsta skolas atbilstoši 

valsts un vietējā līmenī definētajām vajadzībām, kā arī nodrošina skolām 

resursus un veicina skolotāju tālākizglītību. Visām organizācijām, kuras 

piedāvā pedagogiem tālākizglītoties, jābūt akreditētām iestādēm. Lietuvā 

pastāv četri skolotāju profesionālie līmeņi – skolotājs, vecākais skolotājs, 

skolotājs-metodiķis un skolotājs-eksperts. Visu izglītības pakāpju iestādēs 

strādājošiem skolotājiem ir tiesības apmeklēt pedagogu pilnveides kursus ne 

mazāk kā piecas dienas gadā. Izglītības likumā ir noteikts, ka skolotājiem 

noteikti ir jāuzlabo sava profesionālā kvalifikācija, taču nav norādīts, kā tieši 

šis process organizējams. Katrs pedagogs izvēlas mācīties pēc savām 

individuālajām vajadzībām, balstoties uz skolēnu testu, eksāmenu un sekmju 

rezultātiem. Skolās darbojas metodiskās priekšmetu grupas, kurās pedagogi 

dalās pieredzē, kā strādāt radošāk un gūt labākus rezultātus. Reizi piecos gados 

katram pedagogam jāpapildina zināšanas par skolēnu ekskursiju organizēšanu 

un pirmās palīdzības sniegšanu, savukārt katru gadu jāatjauno zināšanas par 

pilsoniskajām prasmēm. Pedagogu profesionālajā izaugsmē ļoti liels uzsvars 

tiek likts uz kolēģu savstarpēju stundu vērošanu. Utenas pašvaldība par 

prioritāti šajā mācību gadā ir noteikusi novērtēt katra skolēnu individuālo 

progresu katrā mācību priekšmetā un strappriekšmetu saiknes nodrošināšana 

mācību procesā. Utenas pedagogi atzina, ka populārākās tēmas tālākizglītībā  ir 

psiholoģijas jautājumi, kā atrast jaunas metodes un strādāt radoši, kā ieviest 

inovācijas. Svarīgi ir motivēt skolēnus mācīties un apgūt labas komunikācijas 

prasmes. 

Lietuvas un Latvijas izglītības sistēmas ir līdzīgas, un arī problēmas ir līdzīgas, 

tas ir, skolēnu skaita būtiska samazināšanās un nepieciešamība optimizēt skolu 

tīklu, kā arī pedagoģiskā personāla novecošanās un grūtības piesaistīt darbam 

skolā jaunus cilvēkus.  
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37. attēls. Integrētā stunda Utenā skolas folkloras un vēstures muzejā 

No 18. septembra līdz 22. septembrim Mācību vizīte notika Latvijā, konkrēti – 

Rīgā un Ventspilī. 

 

Mācību vizītē piedalījās projekta dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un 

Anglijas. Vizīte sākās Rīgas domē, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar domes 

darbu un specifiku, kā arī ar Latvijas izglītības sistēmu. Diskusija par Rīgas 

izglītību turpinājās Mazajā ģildē, klātesot RD Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta direktoram G. Helmanim, Izglītības pārvaldes priekšniekam I. 

Balamovskim un izglītības projektu vadītājai K. Graudumniecei. Pirmā diena 

noslēdzās ar atraktīvu un interaktīvu piedzīvojumu tehniskās jaunrades namā 

“Annas 2”. 

Gan otrdien, gan trešdien viesi apmeklēja Rīgas skolas un pirmskolas, 

kopskaitā – 12. Katrā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē  bija iespēja 

piedalīties un vērot vienu mācību stundu,  lai pēc tam diskutētu un apspriestu 

par skolās un stundās  redzēto un dzirdēto. 
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38. attēls. Diskusija pēc skolu vizītēm LU Dabaszinību centrā 

No Rīgas projekta dalībnieki pārcēlās uz Ventspili, jo Latviju projektā pārstāv 

divi partneri: RIIMC un Ventspils Izglītības pārvalde. Projekta ietvaros 

Ventspilī tika apmeklētas Ventspils 1. pamatskola, Ventspils 2. vidusskola, 

Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils 3. vidusskola, Ventspils 6. 

vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Ventspils digitālais centrs ar interešu 

izglītības programmām skolēniem. 

No 16. - 20.oktobrim partnervalstu projekta dalībnieki devās  pēdējā  5 

dienu  mācību vizītē  uz  Katovici (Polija), lai iepazītos ar Polijas izglītības 

sistēmu, pedagogu profesionālās pilnveides  īstenošanu  pilsētas un tās 

apkaimes izglītības iestādēs. Katovice ir pilsēta Polijas dienvidos, Silēzijas 

vojevodistes centrs, Augšsilēzijas aglomerācijas lielākā un centrālā pilsēta,  kā 

arī 10. lielākā Polijas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita (308 724). Pilsēta dibināta 

XVI gadsimtā un tā aizņem 164.67 km2 lielu platību. Viens no pilsētas 

simboliem - sporta arēna šķīvja formā Spodek. Pilsēta atrodas Augšsilēzijas 

ogļu baseina teritorijā. 

Mācību aktivitātē, kuru bija sagatavojis projekta “Skola, kas mācās” partneris 

Polijā – Silēzijas Universitāte - tika piedāvāts apmeklēt gan pirmsskolas, gan 

skolas, tai skaitā privātās skolas un profesionālās izglītības iestādes, interešu 

izglītības iestādi, kā arī pedagogu tālākizglītības centru Katovicē un citas 

institūcijas. Vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar Polijas izglītības sistēmu, 

kura šobrīd piedzīvojusi reformu, un kura paredz atgriezties pie 8 klašu 

izglītības pamatskolā un 4 gadu izglītību vidējā posmā. Katovicē atrodas 130 

skolas, bet Silēzijas vojevodistē – 320.  Pedagogu tālākizglītība Polijā tiek 

organizēta trīs līmeņos: centrālais, reģionālais (tādu Polijā ir 5) un vietējais (70 

visā Polijā).  Reģionālajā līmenī Katovices vojevodistē šo darbu veic Centrs -

WOM, ar kura darbību tika iepazīstināti arī vizītes dalībnieki. Finansējums 

skolotāju tālākizglītībai 1% apmērā no skolas pedagogu algām ir novirzīts 

skolai. Daļa kursu ir bez maksas, daļa par maksu. Centra (WOM) speciālisti 

diagnosticē pedagogu profesionālas pilnveides vajadzības,  tad  plāno  un 

piedāvā īstenošanas formas – seminārus, konferences, kursus, meistarklases 

u.c., uz kuriem pedagogi ierodas centrā. Otra iespēja ir  tāda, ka Centrs dodas 

uz skolu, lai sniegtu kompleksu palīdzību, kas ietver problēmas diagnostiku, 

problēmas risinājuma piedāvājumu un atgriezeniskās saites saņemšanu. Šis 

programmas var ilgt pat vairāk par gadu. 

Vizītes dalībnieki apmeklēja daudz un dažādas izglītības iestādes gan pašā 

Katovicē, gan tuvākajās pilsētās -  Chorzow, Zabrze, Ruda Šlaska un iepazinās 
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ar to specifiku un darbības veidu. Piemēram, ļoti plašs un daudzpusīgs ir 

Katovices Jauniešu pils piedāvājums izglītībā – tajā iespējams apmeklēt  kādu 

no 370 piedāvātajiem pulciņiem ne tikai pēcpusdienās, bet skolas var  pasūtīt 

arī  konkrētas stundas tēmu, kuru sagatavo un novada īpaši sagatavoti 

pedagogi. Uz šīm stundām skolēni ierodas no rīta un pilī pavada vairākas 

stundas.  Interesants bija arī Zabrzes  ZSO nr.5 (vidusskola, kurā mācās 

400  bērni no 9.-12.klasei) apmeklējums. Skola aktīvi iesaistās dažādos 

starptautiskajos projektos, skolēniem ir iespējams veikt dažādus zinātniskus 

eksperimentus, praktiski darboties, izzināt un iepazīt gan zinātni, gan tradīcijas. 

Skola piedāvā  padziļināti mācīties atsevišķus mācību priekšmetus. Ļoti 

interesanti bija kabinetu iekārtojumi – katrs ar savu stilu un piederību 

attiecīgajam mācību priekšmetam. Tie iekārtoti, sadarbojoties pedagogam ar 

bērniem un vecākiem.   

 

39. attēls. Cik tālu atrodas planētas no saules? Matemātikas stunda Katovicē 

Projekts noslēgsies 2018. gadā ar projekta rezultātu izplatīšanas konferenci 3. 

un 4. oktobrī Rīgā. 


