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Lai informētu par Eiropas 

Sociālā fonda projekta 

„Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistē-

mas optimizācijas apstākļos” 

pirmā posma izvērtējumu un 

diskutētu par tālāko aktivitā-

tes gaitu, visā Latvijā maijā 

un jūnijā notiks vairāk nekā 

20 semināru skolu adminis-

trāciju pārstāvjiem.  

 

Kaut gan šīs tikšanās notiek 

laikā, kad skolas gatavojas eksāmeniem, administrācija un 

pedagogi aktīvi iesaistās gan līdzšinējā darba izvērtēšanā, 

gan visi kopīgi mēģinām paraudzīties nākotnē. Esmu gandarī-

ta, ka semināru laikā veidojas interesantas, lietišķas un pro-

duktīvas diskusijas,  uzzinām daudz vērtīgu ieteikumu, projek-

tā iesaistītie speciālisti izsaka savu novērtējumu, atziľas un 

arī vēlmes turpmākajai darbībai.  

 

Viens no svarīgākajiem sarunu tematiem ir piecu pakāpju 

novērtēšanas sistēmas  ieviešana valstī. Saistībā ar to aici-

nām skolas īpašu uzmanību pievērst arī organizatoriskiem 

jautājumiem – dokumentācijas sakārtošanai. Jo tieši direktora 

rīkojums par kādas pakāpes piešķiršanu būs pamats tam, lai 

pedagogi 2012.gada pavasarī varētu saľemt vienotu Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas dokumentu par iegūto pakāpi, kas 

savukārt ļaus diferencēt pedagogu algas.  

 

Ir noslēdzies projekta 1.posms, kas ilga no 2009.gada oktobra 

līdz 2010.gada februārim, saľemti skolu administrācijas no-

vērtējumi, lasāms nākotnes redzējums – ko izglītības iestāde 

varētu mainīt savā darbības veidā, raugoties uz izglītības sis-

tēmu arī kopumā. Ir gandarījums, ka Latvijā ir tik daudz skolu, 

kuru administrācijas nostāja mudinājusi skolotājus projekta 

aktivitātēs saskatīt lielisku iespēju pašizaugsmei, sava darba 

izvērtēšanai, pieredzes apmaiľai. Skolotāji veido portfolio, 

rāda stundas, aktīvi izsaka priekšlikumus gan sava, gan sko-

las kopējā darba uzlabošanai – tas liecina, ka projekta mērķis 

ir sasniegts, jo skolotājs šajā darbā redz jēgu un saskata nā-

kotnes perspektīvas, protams, domājot arī par finansiāliem 

ieguvumiem. 

 

Skolu administrācijas aicinām pievērst īpašu uzmanību arī 

tiem pedagogiem, kas izmantojuši 1.un 2.aktivitāti. Šā gada 

decembrī, izmantojot anketas, metodisko apvienību sarunas, 

stundu novērojumus un citas formas, pedagogiem būs dota 

iespēja parādīt, vai un kā iegūtās zināšanas tiešā veidā ietek-

mē izglītības kvalitāti.  

 

Nenoliedzami, projekts tika uzsākts ļoti straujā tempā, tāpēc 

domāju, nākamais pusotrs gads ļaus mums vairāk diskutēt 

par izpratni, par projekta rezultātu izmantošanu ikdienas dar-

bā, un tas veidos daudz profesionālāku attieksmi pret peda-

gogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. 

 

Maijs un jūnijs ikvienā skolā ir spraiga darba pilns - ir klāt ek-

sāmenu un izlaidumu laiks. Tūkstošiem pamatskolas un vi-

dusskolas beidzēju  aizvērs savas skolas durvis, lai, kā mē-

dzam sacīt, dotos lielajā dzīvē. Un tieši no mums taču ir atka-

rīgs, cik būsim spējuši viľus sagatavot jauniem apstākļiem, 

jauniem izaicinājumiem, jaunu virsotľu  sasniegšanai. Manu-

prāt, projekts ir lielisks veids, lai rastu atbildes uz daudziem 

jautājumiem, lai izvērtētu līdzšinējās darba formas un meklētu 

jaunas, apzinoties, cik mainīgā un izaicinājumu pilnā laikā 

dzīvojam. 

 

Pirms došanās vasaras atvaļinājumā aicinu ikvienu pedagogu 

atcerēties, ka projektā atlikuši vēl trīs “iesaukumi” -  

2010.gada augustā, decembrī un 2011.gada augustā. Tāpēc, 

baudot atpūtu, vasaru un sauli, atliciniet laiku arī pārdomām – 

kurā no aktivitātēm es gribētu un varētu iesaistīties, kāpēc 

man tas nepieciešams un – ko no tā iegūšu es, ko iegūs bēr-

ni, mana skola un mana valsts.  

 

Ar cieľu  -  

Evija Papule, projekta vadītāja     

Pedagogi projekta aktivitātēs saskata iespēju pašizaugsmei 

Speciālizlaidums, 2010.gada 27.maijs 
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Projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas opti-

mizācijas apstākļos” tieši vai netieši 

ir iesaistīts ļoti liels skaits dažādu 

amatu un profesiju pārstāvju – pe-

dagogi, skolu administrācija un arī 

skolēnu vecāki, arodbiedrību pār-

stāvji, augstākās izglītības iestāžu 

pasniedzēji, tālākizglītības speci-

ālisti un citi ar izglītības nozari sais-

tīti speciālisti. Tas nozīmē, ka pro-

jekta īstenošana ietekmēs un mai-

nīs daudzu cilvēku domāšanu, pie-

dāvās jaunas iespējas un izaicināju-

mus. 

 

Kāda ir pedagoga mainīgā loma 

mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, ko 

sabiedrība vēlas no pedagoga, un 

kādu atbalstu viľš gaida no sabied-

rības un valsts? Kāpēc mūsdienu 

pedagogs tiek mudināts mainīt savu 

domāšanu, un vai to ir tik viegli iz-

darīt?  

Par šiem un citiem jautājumiem 

šonedēļ spraigā un produktīvā saru-

nā diskutēja speciālisti, kuri paši 

tiešā veidā ar šo projektu nav saistī-

ti, taču pedagogiem ir diezgan labi zināmi, darbojušies un 

darbojas daudzās ar izglītību saistītās aktivitātēs un projektos, 

– privātās vidusskolas „Patnis” valdes priekšsēdētāja Zane 

Ozola, Sorosa fonda – Latvija Cilvēktiesību un sociālās integ-

rācijas programmas direktore Liesma Ose un Komercizglītī-

bas centra produktu attīstības vadītāja, pasniedzēja un kon-

sultante Sandra Lāce, kura darbojas arī projektā „Iespējamā 

misija”. Apaļā galda diskusiju vadīja Izglītības un zinātnes 

ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautāju-

mos Kristīne Vāgnere. 

 

Jāprot izmantot radošais  

potenciāls 

 

K. Vāgnere: Gan īstenojot šo projektu, gan veidojot politikas 

plānošanas dokumentus, gan ľemot vērā Stratēģiskās analī-

zes komisijas izstrādātos priekšlikumus, mēs mēģinām ar 

šīsdienas acīm paskatīties nākotnē. Tomēr ļoti bieži visapkārt 

dzirdam: mums nav naudas, nav to vai citu iespēju. Bet varbūt 

mēs skatāmies no nepareizās puses? Varbūt vispirms jāsas-

kata, kas mums ir un kā to varam izmantot? Varbūt jārunā par 

sistēmu kopumā? Atceros, kad pirms trim gadiem atnācu strā-

dāt uz ministriju, man šķita, ka šī sistēma ir ierūsējusi, ka ne-

spējam elastīgi un dinamiski domāt un rīkoties. 

 

Z. Ozola: Tas ir loģiski lielai organizācijai. 

 

K. Vāgnere: Tāpēc ir ļoti svarīgi spēt izmantot to potenciālu, 

tos cilvēkus un organizācijas, kas ir ap sistēmu un kuriem ir 

savs redzējums par šo sistēmu – ko tajā nepieciešams mainīt, 

uzlabot. Valstij, protams, ir savi principi, kā tā strādā, bet vis-

sliktāk ir tad, ja dominē uzstādījums „mēs un jūs”. Pēdējos 

gados, manuprāt, situācija mainās, mēs mēģinām uzklausīt 

un iesaistīt to radošo potenciālu, kura skatījums un idejas ir 

ļoti svarīgas. 

 

Vai mazināt birokrātiju? 

 

L. Ose: Skolotāja darbību bieži pavada uztraukums un bailes 

no ministrijas. It kā pedagogs strādātu ministrijai, nevis skolē-

niem. To balsta sabiedriskajā domā un medijos izplatītais 

spiediens: ko valsts ierēdľi teiks par skolotāja darbu, kas at-

kal nav labi, ko domā skolēnu vecāki, ko prasa bērni... Līdz ar 

to skolotāja profesijas prestižs veidojas ārpus paša skolotāja, 

viľiem pat nepiedaloties, bet cenšoties pildīt stipri vien nekon-

krētas, mainīgas „sabiedrības gaidas”. Skolotājs jūtas it kā 

sabijies – ko visi par viľu teiks. Varbūt pienācis laiks meklēt 

profesijas identitātes jēgu pašā profesijā, tās misijā – strādāt 

ar nākotni, audzināt nākotnes cilvēkus. Ik dienu skolotāji ie-

skatās acīs nākotnei. 

 

Z. Ozola: To var izdarīt, mazinot birokrātiju. 

Pedagoga uzdevumi un iespējas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 

No kreisās - privātās vidusskolas „Patnis” valdes priekšsēdētāja Zane Ozola, Izglītības un 

zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos Kristīne Vāgnere, 

Sorosa fonda - Latvija Cilvēktiesību un sociālās integrācijas programmas direktore Liesma Ose un 

Komercizglītības centra produktu attīstības vadītāja, pasniedzēja un konsultante Sandra Lāce. 

Diskusija 
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K. Vāgnere: Neesmu pret birokrātijas mazināšanu. Tomēr arī 

pašu skolotāju vidū nebūt nevalda vienprātība. Vieni saka – 

ļaujiet mums būt brīviem, radošiem, neielieciet rāmjos, tikai 

nosakiet vadlīnijas. Savukārt otra daļa iebilst – mums vajag 

stingrus aprakstus, kas un kā jādara, visam jābūt noteiktam 

normatīvajos aktos. Un tam, kuras daļas viedokli atbalsta pe-

dagogs, nav nekāda sakara ar viľa vecumu vai skolā nostrā-

dāto laiku. 

 

Z. Ozola: Decentralizējot sistēmu, pedagogam būtu iespēja 

strādāt arī birokrātiskā skolā. Ja es esmu tāda tipa pedagogs, 

kuram vienmēr nepieciešami norādījumi no augšas, es izvēlos 

šādu skolu, ja esmu radošs un pats sadarbībā ar kolēģiem 

vēlos noteikt sava darba uzdevumus, mērķi un struktūru, tad 

izvēlos to skolu, kur tiek īstenots šāds darba stils. 

 

Cik daudz atkarīgs no uzņēmuma vadītāja –  

skolas direktora? 

 

S. Lāce:  Es skolu redzu kā normālu vidēji aritmētisku uzľē-

mumu. Uzľēmuma vadītājs – skolas direktors – ir spējīgs 

saimniekot ar tiem resursiem, kas ir viľa rīcībā, spējīgs vadīt 

savu komandu, izvērtēt darbinieku atbilstību ieľemamajam 

amatam. Skolotāji, tāpat kā 

jebkuras organizācijas darbi-

nieki, ir dažādi: viens ir mēr-

ķorientēts, cits – cilvēkorien-

tēts; kādam vajag rāmjus, 

kādam – radošumu. Katrs 

cilvēks izvēlas saistīties ar tā 

uzľēmuma zīmolu, kas vi-

ņam šķiet pieņemams. Bieži 

tā varbūt ir tieši vadības no-

stāja, kas pedagogam liek 

„dzīvot rāmjos”. Taču šābrīža 

ekonomiskā situācija piepra-

sa cita veida domāšanu. 

Iepriecina, ka tieši šajā laikā 

daudz runājam un domājam 

par radošumu, ir sākušās 

diskusijas, ir atvērti prāti. Tāpēc, manuprāt, izmantojot soci-

ālās aktivitātes, diskusijas un misijas, skolotājus nepiecie-

šams informēt – kā vēl citādāk varētu strādāt, ko es vēl varu 

gribēt, kāds es varu būt. 

 

Z. Ozola: Tas saucas – „organizācijas, kas mācās”. Un nevis 

tāpēc, ka kāds no augšas to licis darīt un par to vairāk mak-

sās, bet tāpēc, ka tā ir iekšēja nepieciešamība. Līdzīgi taču 

var darīt arī skolas. 

 

L. Ose: Bet arī skolās tas notiek! Projektā ir patiess prieks 

strādāt kopā ar Jūrmalas 1. ģimnāzijas direktori Sandru Roni, 

kura sevi pozicionējusi nevis kā direktori, bet kā galveno sko-

lēnu, kurš nemitīgi mācās, izzina un uzzina ko jaunu. 

 

K. Vāgnere: Es dažkārt domāju – vai mēs direktoram neesam 

uzkrāvuši pārāk smagu nastu? No viľa tiek prasīts un no viľa 

ir atkarīgs tik daudz, ka gribas jautāt – vai direktors pats jūt 

sevī spēku un iespējas šo nastu nest. Un man pat gribas teikt, 

ka lauku skolas direktoram ir grūtāk strādāt. 

 

L. Ose: Bet laukos valda kolektīvisma kultūra. Ja direktors 

spēj saredzēt apkārt esošos resursus, deleģē skolotājiem 

atbildību, tad komandas potenciāls laukos ir daudz lielāks 

nekā pilsētā. Sorosa fonda – Latvija iniciatīva „Pārmaiľu ie-

spēja skolām” to lieliski demonstrē. 

 

S. Lāce: Direktors ir organizācijas vadītājs, skolotāji – depar-

tamenta direktori, skolēni – departamenta darbinieki. Protams, 

vēl ir ļoti daudz jāstrādā, lai direktors prastu ieraudzīt un iz-

mantot savu darbinieku radošo potenciālu. 

 

Ko var darīt augstskola? 

 

Z. Ozola: Tāpēc būtu jārīko praktiski semināri, kuros skolu 

vadītājiem šīs prasmes attīstītu. Šajā kontekstā gan jārunā arī 

par augstskolām – ko skolotājs tur iemācās. Tāpēc viena no 

diskusiju sadaļām varētu būt – ko mēs prasām no augstsko-

lām? Jo tieši no turienes jānāk tam radošajam skolotājam, 

kuram ir mācīts viss jaunais un progresīvais, tur apgūtas pras-

mes, kuras viľš prot pielietot 

savā darbā. 

 

K. Vāgnere: Pavisam nesen, 

būdama vizītē kādā skolā, no-

lēmu satikties ar skolotāju, par 

kuru IZM bija pienākusi sūdzī-

ba. No vēstules varēja noprast, 

ka vecākiem nav pretenziju 

pret to, kā viľa māca savu 

priekšmetu, bet rodas problē-

mas, risinot konfliktus klasē un 

veidojot attiecības ar kolēģiem. 

Skolotāja augstskolu bija bei-

gusi nesen, un viľa saka: „Ja 

man studiju laikā kāds būtu 

stāstījis un skaidrojis, ko nozī-

mē būt klases audzinātājam, ko nozīmē ienākt kolektīvā, kurā 

pamatā ir gados vecāki kolēģi...” Jā, prakses augstskolās ir, 

bet vai tik daudz un tādā kvalitātē, cik būtu nepieciešams... 

 

L. Ose: Visu cieľu mūsu profesoriem, kas māca jaunos peda-

gogus, tomēr jāatzīst, ka daļa no viľiem bieži vien dzīvo ar 

skatu pagātnē, nevis nākotnē. Lai mācītu šodienas pedagogu, 

ir nepieciešams pilnīgi cits skatījums uz lietām, cita domāša-

na, kas sabalsojas ar 21. gadsimta cilvēku dažādajām pasau-

les uztverēm, straujo pārmaiľu ritmu. Nepieciešama elastība, 

atvērtība, gatavība pārmaiľām. 

 

S. Lāce: Augstskolu jautājums ir ļoti svarīgs. Es šobrīd Talli-

nas universitātē studēju programmā „Organizāciju attīstība un 

supervīzija” un varu salīdzināt, cik no sesijas laika tiek atvē-

lēts teorijai un cik praksei, – un akcentēts ir praktiskums. 

 

Turpinājums no 2.lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kristīne Vāgnere           Liesma Ose 
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L. Ose: 2008., 2009. gadā Sorosa fonds – Latvija kopā ar 

LIZDA pedagogiem pilotēja skolotāju supervīzijas. Tās pama-

tā bija vērstas, lai noskaidrotu pedagogu vajadzības un snieg-

tu viľiem atbalstu. Secinājumi bija bēdīgi: skolotāji „izdeg” un 

bieži vien tieši jaunie. 

 

Z. Ozola: Tieši tāpēc jau mums ir jāsāk ar augstskolām, kuras 

var dot šīs prasmes. 

 

Sociālajām prasmēm skolā ir liela nozīme 

 

S. Lāce: Darba vide jebkurā organizācijā, ne tikai skolā, prasa 

ļoti lielu toleranci, elastību, pietāti, citu viedokļu respektēšanu. 

Un tieši skolotājs taču ir tas, kurš šīs sociālās prasmes māca 

bērniem. Bet ja pašiem pedagogiem sociālās prasmes ir zem-

as? Ja pedagogs neprot risināt konfliktus, pamanīt to signālus 

un konstruktīvi izvairīties no tiem? 

 

Z. Ozola: Manuprāt, nav pareizi 

sociālās zinības mācīt kā atse-

višķu priekšmetu. Ikvienam 

skolotājam sociālās zinības 

bērniem jāprot iedot saistībā ar 

konkrētā priekšmeta mācīšanu. 

 

K. Vāgnere: Radošuma nedē-

ļas ietvaros tika demonstrēts 

veiksmīgs piemērs ar tortes 

gabaliľu. Skolotāja aicināja 

izrēķināt, cik reižu un ar kādām 

fiziskām aktivitātēm jānodarbo-

jas, lai „sadedzinātu” apēstu 

„Cielaviľas” gabalu. Vienā 

stundā bija apvienota fizika, ķīmija, bioloģija un vēl citi priekš-

meti.  

 

Ar to gribu teikt, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no katra skolotāja 

individualitātes, prasmes un spējām jebkurā no mācību 

priekšmetiem iemācīt bērnam to, kas viľam dzīvē vajadzīgs. 

 

S. Lāce: Zinātniski to sauc – „uz kontekstu balstīts process”. 

Darbinieki, kas ienāk darba tirgū, ļoti bieži nespēj salikt kopā 

„puzles gabaliľus” – lietas redz atrauti citu no citas. Integrētās 

pieejas trūkums skolās bērnos neveido kompleksu un analītis-

ku domāšanu. 

 

L. Ose: Es noteiktu atbalstu integrētu pieeju mācību priekš-

metu apguvē. 

 

Z. Ozola: Jā, pasaulē to sauc arī citādi – prakses un teorijas 

apvienošana stundās, un to sāk jau bērnudārzā. 

 

L. Ose: No šī aspekta raugoties, es uzskatu, ka pašreizējā 

sešgadīgo bērnu apmācības programma ir izstrādāta veiksmī-

gi. 

 

Kā pieņemt atšķirīgo? 

 

S. Lāce: Ne visi cilvēki lietas uztver vienādi, un tā jau ir tā 

skolotāja prasme – nepastāvēt tikai uz savu patiesību. Bet 

tam nepieciešama pilnīgi jauna domāšana. Ja agrāk valdīja 

uzskats: es kā skolotājs iemācu to vai citu lietu, tad tagad 

uzstādījums ir: es dodu milzum daudz iespēju un ideju, un 

skolēns ir tas, kas izvēlas, ko no tā visa paľemt. Un skolotāja 

izcilā prasme ir – virzīt skolēnus, lai viľi prastu izdarīt adekvā-

tas izvēles. 

 

K. Vāgnere: Šomēnes, saistībā ar Latvijas valstiskās neatka-

rības atjaunošanas deklarācijas pieľemšanas gadadienas 

pasākumiem, man bija lieliska iespēja viesoties vairākās Lat-

vijas skolās. Jauniešiem vidusskolas klasēs bija sagatavota 

īpaša vēstures stunda – ko valsts vēsturē nozīmē 4. maijs. 

Kādā skolā vēstures skolotājs, mēģinot palīdzēt jauniešiem 

izprast emociju gammu un stāstot par akcijām, kas noritēja 

pirms 4. maija, – tautas protestiem pret Daugavas HES un 

Rīgas metro būvniecību – salīdzināja ar studentu protestiem 

pagājušajā gadā pret finansēju-

ma samazinājumu augstākajai 

izglītībai. „O, tas gan bija iespai-

dīgi!” – atskanēja replikas. 

 

L. Ose: Nenoliedzami, mums ir 

fantastiski jaunieši. Jautājums – 

cik lielā mērā pieaugušie gatavi 

pieľemt tās vērtības, kuras ir 

šodienas jauniešu dzīves pama-

tā. 

 

S. Lāce: Vislielākā „sāpe”, ko 

esmu sadzirdējusi arī no 

„Iespējamās misijas” skolotā-

jiem, ir tolerances trūkums sko-

lās, nespēja pieľemt dažādās vērtības. Skolotājiem, kas ilgu 

laiku strādājuši skolā, var šķist, ka viľa vērtības ir vienīgās un 

īstās. Arī patriotiskās vērtības ir jāspēj ieaudzināt ar citām 

metodēm – atbilstoši konkrētās paaudzes vajadzībām. Nav 

taču iespējams likt, lai visiem sirds „deg” tā, kā tās „deg” 

mums. 

 

Skolotājs māca un mācās  

 

L. Ose: Skolotājam ir ļoti svarīgi sevi pozicionēt – es mācos 

no skolēniem. 

 

S. Lāce: Spēja pieľemt dažādību ir ļoti svarīga. Man liekas, 

ka šā brīža situācija, kas valda izglītībā – gan pamata, gan 

vispārējā, profesionālajā, augstākajā un arī pieaugušo izglītī-

bā, ir ļoti radoša un virzoša, jo dažāda vecuma cilvēki nāk ar 

savām idejām, ģenerē tās un mācās realizēt. Tāpēc arī šajā 

projektā vissvarīgākais ir naudu izlietot pēc iespējas lietderī-

gāk. Lai skolotāji ierauga, ko viľi var darīt citādāk, un saprot, 

ka viľi vēlas strādāt citādāk. 

 

K. Vāgnere: Priecē tas, ka projekts ir ļoti dinamiski veidojies, 

un arī tā īstenošanas gaitā veicam pārmaiľas, uzlabojumus, 

atmetam nederīgo, analizējam kļūdas. Projekts mainās, attīs-

tās, veidojas, un, manuprāt, tas ir ļoti liels ieguvums ikvienam. 

 

Turpinājums no 3.lpp. 

 

           Zane Ozola      Sandra Lāce 
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Projekts augstskolas mudina izvērtēt un papildināt pedagogiem piedāvātās programmas 

Kā augstskolas vērtē projektu “Pedagogu konkurētspē-

jas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas ap-

stākļos”, kāda ir to loma projekta īstenošanā – par 

šiem un citiem jautājumiem šodien runāsim ar piecu 

Latvijas augstskolu pārstāvjiem – projekta koordinato-

riem. Sarunā piedalās Daugavpils Universitātes Profe-

sionālās izaugsmes centra izglītības metodiķe Zita 

Vanaga, Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas 

vadītāja Ņina Petrauska, Rēzeknes augstskolas Tā-

lākizglītības centra vadītāja Iveta Dukaļska, Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Skolas 

pedagoģijas katedras profesore Anita Petere un Latvi-

jas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora 

vietniece Rita Ābele. 

 

 Vai, jūsuprāt, šis projekts pedagogiem ir nozīmīgs? 

 

 A. Petere: Projekts pedagogiem noteikti ir ļoti nozīmīgs. Ľe-

mot vērā esošo situāciju, kad daļai skolotāju krasi samazinās 

slodze, ir ļoti būtiski, ka ar ESF atbalstu ir iespēja iegūt papil-

du kvalifikāciju, kā arī paplašināt savas zināšanas un prasmes 

ar pedagoģiju nesaistītā jomā. Projekts iedrošina skolotājus 

papildu aktivitātēm, kas dod arī iespēju gūt papildu ienāku-

mus. 

 

 Ņ. Petrauska: Kopumā projekts ir apsveicams, tā ir iespēja 

pedagogiem pilnveidot esošās un iegūt jaunas zināšanas, 

prasmes, apmainīties pieredzē ar citiem pedagogiem. Kursu 

dalībnieki ir motivēti iesaistīties mācībās, par to liecina lielais 

dalībnieku skaits, kas reģistrējušies kursiem. Domāju, ka pe-

dagogu aktivitāti pastiprina arī finansiālais atbalsts.  

 

 I. Dukaļska: Tā ir iespēja vairumam pedagogu papildus ap-

gūt kādus kursus, nevis pašam par to maksājot, bet tieši otrā-

di – par to saľemot stipendiju. Ne jau vienmēr, kad pedagogs 

izsaka vēlmi kaut ko pamācīties, tam ir līdzekļi. Un, ja vēl šīs 

papildu zināšanas nav saistītas ar tiešā priekšmeta mācīšanu, 

tad parasti kursu apmeklēšana tiek atlikta un bieži pat netiek 

realizēta. 

 

Z. Vanaga: Projekts ir nācis ļoti savlaicīgi un ir atbilstošs gan 

pašreizējai ekonomiskajai situācijai valstī, gan izglītības vīzijai 

ilgtermiľā. Projekta aktivitātes sniedz lielu ieguldījumu ikviena 

pedagoga profesionālajā izaugsmē, tādējādi nodrošinot viľa 

konkurētspēju darba tirgū, pašapziľas celšanu, psiholoģisku, 

morālu un arī materiālu komfortu. Tās ir investīcijas nākotnē. 

Ieguvēji rezultātā ir ne tikai pedagogi, galvenais ieguvējs ir un 

būs bērns, skolēns.  

 

 R. Ābele: Ja šobrīd īpaši akcentējam izglītības kvalitātes 

nozīmi, tad skaidrs, ka to nevar nodrošināt bez finansējuma. 

Tāpēc ir tikai apsveicami, ka arī izglītība ir tā nozare, kurā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daudzas novitātes iespējams īstenot, izmantojot Eiropas Sa-

vienības fondu finansējumu. Šis projekts ir liels ieguvums 

pedagogiem un izglītības iestādēm, arī augstskolām, kuras 

strādā pie skolotāja radošā potenciāla pilnveidošanas. 

 

Kāda ir augstskolas loma projekta īstenošanā? Svarīgi 

jau ir ne tikai tas, ka varat piedāvāt pedagogam iegūt pa-

pildu kvalifikāciju, tātad paaugstinot viņa profesionalitāti, 

bet, iespējams, arī izvērtēt savas augstskolas piedāvāju-

mu – vai spējat nodrošināt to, ko pedagogi vēlas? Un ko 

viņi vēlas? 

 

A.Petere: Domāju, skaitļi runā paši par sevi. Projekta divās 

kārtās RPIVA dažādus kursus kopumā būs apguvuši ap 400 

skolotāju ne tikai Rīgā, bet arī Cēsīs, Kuldīgā, Alūksnē. Līdz 

jūlijam kursi turpināsies programmā „Pedagoģiskā palīdzība 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, tātad vasarā vēl mā-

cīsies 110 skolotāju. 

Esam saľēmuši no skolotājiem pozitīvas atsauksmes par 

kursu saturu un mācībspēku vadītajām nodarbībām, tātad 

laikam var teikt, ka nodrošinām pedagogus ar tādiem kursiem, 

kādus viľi vēlas apgūt. 

Protams, nevaram apmierināt visas skolotāju vēlmes. Skolo-

tāji, kuriem ir neliels stundu skaits, gribētu iegūt papildu kvali-

fikāciju, bet to nevaram piedāvāt, jo mūsu piedāvājums ne-

drīkst būt pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

 

Intervija 

Zita Vanaga Ņina Petrauska Iveta Dukaļska 

Anita Petere Rita Ābele 
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Savukārt skolotāji, kuri pieteikušies uz 

2.aktivitāti, labprāt gribētu paplašināt 

savas zināšanas, prasmes kādā ar 

pedagoģiju nesaistītā jomā, bet šī pro-

jekta ietvaros to piedāvāt nevaram. 

 

I. Dukaļska: Šobrīd projekta ietvaros 

Rēzeknes augstskolai ir sadarbība ar 

22 novadiem, ne tikai no Latgales reģi-

ona. Augstskolai ir pietiekami daudz 

licencētu programmu, ko piedāvāt pe-

dagogiem, bet, runājot konkrēti par 

projektu, apmierināt visas pedagogu 

vēlmes tomēr nav iespējams. Un ne jau 

tāpēc, ka mēs nevarētu izstrādāt un 

īstenot kādu programmu, bet gan tā-

pēc, ka konkrētās aktivitātes vairāk vai 

mazāk ierobežo šīs iespējas. Tā, pie-

mēram, daudzi pedagogi, kas piedalās 

2. aktivitātē, ar skaudību raugās uz 

tiem kolēģiem, kuri 1. aktivitātes ietva-

ros apgūst, piemēram, projektu rakstī-

šanas prasmes, mācās valodas. 

Skaidrs, ka šāda veida zināšanas pa-

augstinātu ikviena pedagoga profesi-

onalitāti, jo, apgūstot valodas, arī, pie-

mēram, ģeogrāfijas skolotājs varētu 

kvalitatīvāk un radošāk pasniegt savu 

mācību priekšmetu, jo daudz papildu 

materiālu iespējams atrast tieši angļu 

valodā. 

 

Ņ. Petrauska: Jā, tam jāpiekrīt. Es ierosinātu mainīt projekta 

prasības pedagogu tālākizglītībai, lai pedagogi būtu lielāki ie-

guvēji. Daļa pedagogu tiešām interesējas par iespēju apgūt 

projektu vadību, svešvalodas, gida, interjera dizaina, fotomāk-

slas kursus, bet tās programmas tiek piedāvātas 1. aktivitātei, 

un 2. aktivitātei tās nav iespējams saskaľot.  

Liepājas universitātes piedāvājums var apmierināt pedagogu 

vajadzības profesionālās kvalifikācijas pilnveidē, jo mums ir 

liela pieredze pedagogu izglītošanā, tiek realizētas studiju 

programmas visām izglītības pakāpēm. Kursu programmu sa-

skaľošanas periodā mums radās nepieciešamība konsultēties 

Valsts izglītības satura centrā par novitātēm, ko vēlas akcentēt 

VISC speciālisti. Secinājām, ka šāda veida sadarbībai laikam 

vajadzētu būt regulārākai. 

 

Z. Vanaga: Projekts ir izaicinājums ne tikai ikvienam pedago-

gam, bet arī augstākajai mācību iestādei. Mēs aktīvi atbalstām 

un palīdzam realizēt 1. un 2. aktivitātes iespējas, piedāvājot 

apgūt mūsdienīgas, kvalitatīvas, ilgtspējīgas – uz praktisko 

pieredzi balstītas – tālākizglītības programmas. Pedagogi lab-

prāt izmanto šīs iespējas, gūst jaunas zināšanas par inovāci-

jām pedagoģijā, apgūst jaunas mācību metodes, didaktiskās 

pieejas, tehnoloģijas un, protams, saľem tik nepieciešamos 

metodiskos materiālus. Kursu klausītāju lielā interese un atsau-

cība pārliecina par mūsu darba nepieciešamību, par savstarpē-

jo un abpusējo mācīšanu un mācīšanos starp motivētajiem un 

pretimnākošajiem pedagogiem un programmas realizētājiem – 

lektoriem praktiķiem. Šajā mācību procesā abas iesaistītās 

puses ir pedagogi ar lielu emocionālo atdevi un profesionālo 

pieredzi. 

Ar interesi uzklausām pedagogu vēlmes un ierosinājumus 

jaunu programmu veidošanai pastāvošās likumdošanas ietva-

ros, esam atvērti jebkuram priekšlikumam vai aizrādījumam 

par realizējamo programmu norises gaitu.  

 

R. Ābele: Vēlos atzīmēt, ka produktīvs kursu organizatoriskais 

darbs projekta ietvaros nebūtu iespējams bez labas augstsko-

las un novadu projektu koordinatoru sadarbības. Īpaši – projek-

tu uzsākot, kad kopīgi veicām nepieciešamo dokumentu izstrā-

di. LU jau pirmajā projekta posmā veiksmīgi sadarbojās ar vai-

rāk nekā trīsdesmit pašvaldībām un pedagogiem piedāvāja 

piecas programmas; 4 no tām jau ir realizētas iepriekšējos 

gados un, vadoties pēc pedagogu vērtējuma analīzes, saturiski 

papildinātas. Īpaši tas attiecināms uz programmu, kas pilnvei-

do pedagogu profesionalitāti darbam ar bērniem ar īpašām 

vajadzībām. Rezultātā no pedagogiem esam saľēmuši ļoti 

labas atsauksmes. 

Esam pilnveidojuši arī kursu nobeiguma darba formu. Tradici-

onālos kursa darbus aizstājām ar kursantu izvēlētās tēmas 

prezentāciju. Tēmu var izstrādāt domubiedru grupā (3–5 cilvē-

ki), to prezentējot pārējiem kursantiem. Uzzinot par šādu kursu 

noslēguma darba formu, pedagogu sākotnējā reakcija nebija 

visai pozitīva, bet rezultātā pēc kursu beigšanas saľēmām ļoti 

atzinīgus vārdus. Kursanti atzina, ka šādā veidā ir laba 

iespēja dalīties pieredzē.  

Turpinājums no 5.lpp. 

27.martā Daugavpils Universitātē sertifikātus saņēma 41 pedagogs no Daugavpils pilsētas un 

novada, Preiļu, Krāslavas, Ciblas, Siguldas, Viesītes, Vārkavas, Aknīstes, Krustpils, Līvānu, 

Jēkabpils, Aizkraukles un Balvu novada. Projekta 2.aktivitātes ietvaros viņi apguvuši 

pārkvalifikācijas kursu programmu "Pamatizglītības skolotāja 5.-6.klasē profesionālā pilnveide", 

iegūstot tiesības 5.-6.klasē mācīt matemātiku vai latviešu valodu un vēl pēc izvēles sociālās zinības, 

dabaszinības, informātiku, angļu valodu vai vizuālo mākslu. 
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Turpinājums no 6.lpp. 

Arī mācībspēkiem, dzirdot pedagogu izteiktās atziľas, 

idejas, pieejas jaunāko metožu izmantošanā, ir iespēja 

pilnveidot savu pieredzi un izmantot to, strādājot ar citiem 

kursantiem un ar studentiem – topošajiem skolotājiem. 

Tā kā – ieguvumi noteikti ir abpusēji. 

 

Vai un ar kādām problēmām nākas saskarties aktivi-

tāšu īstenošanas laikā?      

 

Ņ. Petrauska: Jā, projekta aktivitāšu realizēšanā bija arī 

šķēršļi. Viens no tiem – kursu programmu saskaľošana, 

piemēram, profesionālās izglītības skolotājiem. IZM nav 

institūcijas, kas dod akceptu programmām, kuras īsākas 

par 160 stundām. 

Tāpat projekta aktivitāte – pedagogu pārkvalificēšanās – 

neatbilst esošo normatīvo dokumentu prasībām; tas stipri 

ierobežoja piedāvājuma iespējas. Atbilstoši Ministru kabi-

neta noteikumiem Nr. 570 „Vispārējās izglītības pedago-

gu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnvei-

des kārtība” varējām piedāvāt apgūt kursus saistībā ar 

speciālo izglītību, darbu apvienotājās klasēs, sākumsko-

las skolotāju pārkvalificēšanos, taču šie noteikumi nepa-

redz profesionālās izglītības skolotāju programmu saska-

ņošanu. Programmu saskaņošanā problēmas radās ar mēr-

ķauditorijas saskaņošanu, jo formulējums „mācību priekšmeti 

ar mazu stundu skaitu” īstenībā nekādu konkrētību neievieš. 

 

A. Petere: Lielākā daļa skolotāju ir atvērti tam, lai, nākot uz 

kursiem, tiešām gūtu sev jaunas zināšanas, prasmes, kas 

nodrošinātu iespēju mācīt kādus citus mācību priekšmetus. 

Vairāk problēmu bija jūtams kursu programmā „Darbs apvie-

notajās klasēs”, kur varēja just, ka daži skolotāji apmeklē kur-

sus tikai tāpēc, lai saľemtu stipendiju. Bet nekādā gadījumā 

to nevar attiecināt uz visiem – lielākā daļa šajā programmā 

strādāja ar interesi un, kā liecina aptauju rezultāti, guvuši sev 

svarīgas atziľas, kā labāk strādāt ar bērniem apvienotajās 

klasēs, ieraugot to, ka tāda klase var būt pat bērna attīstībai 

sekmējoša. Protams, tas prasa no skolotāja patiešām lielu 

profesionālo meistarību. 

Atsevišķs būtu stāsts par to, ka neesam tiesīgi izveidot dažā-

das pārkvalifikācijas programmas, kādas skolotāji gribētu, jo 

esam cieši sasaistīti ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē, 

kādai izglītībai skolotājam ir jābūt, lai varētu mācīt attiecīgās 

izglītības pakāpēs un arī atsevišķus mācību priekšmetus. 

 

I. Dukaļska: Piekrītot kolēģu sacītajam, varu piebilst, ka mēs 

saskārāmies ar vēl kādu mērķauditoriju, kura par projektu 

izrādīja lielu interesi, bet kurai nav iespēju tajā iesaistīties, – 

tie ir pieaugušo izglītotāji. Arī normatīvajos aktos nav noteikts, 

kādai ir jābūt izglītībai cilvēkam, kas dažādos kursos māca 

pieaugušos. 

 

R. Ābele: Neatrisināts ir jautājums par projekta budžeta sada-

li. Nauda augstskolām tiek pārskaitīta tikai pēc paveiktā dar-

ba, tātad – pēc 4 mēnešiem. Lai nodrošinātu kursu kvalitatīvu 

norisi, izdales materiālus, lektoru darba samaksu, bija jāiegul-

da augstskolu pašu rīcībā esošie līdzekļi, kas nebija viegli. 

Projekta turpmākajam periodam ir nepieciešams risināt avan-

sa piešķiršanu augstskolām, uzsākot profesionālās pilnveides 

programmu realizāciju. 

 

Kāds, jūsuprāt, ir labs pedagogs? 

 

A. Petere: Tāds, kas labi zina, izprot un prot lietot praksē tieši 

pedagoģijā, psiholoģijā gūtās atziľas par bērna attīstību vese-

lumā, kuram ir izpratne, kā organizēt mācību procesu, lai 

bērns mācībās būtu sadarbības partneris skolotājam, nevis 

izpildītājs. 

 

Ņ. Petrauska: Ļoti svarīga ir cilvēka piemērotība pedagoga 

profesijai; ja tā ir, tad pedagogs pats daudz darīs sevis izglīto-

šanā. Pedagogam jābūt zinošam nozarē, jābūt pozitīvai at-

tieksmei saskarsmē ar skolēniem, jāspēj viľi saprast. Jāseko 

līdzi novitātēm profesijā, pārmaiľām sabiedrībā savā valstī, 

Eiropā, pasaulē.  

 

Z. Vanaga: Aktīva, patstāvīga, elastīga, toleranta personība 

ar pietiekošu zināšanu klāstu ne tikai pedagoģijā, bet arī 

psiholoģijā, filozofijā, kultūrā un attīstītām prasmēm, kas bal-

stītas uz humānu pieeju. No rutīnas var pasargāt arī aktīva 

iesaistīšanās pētnieciskajā un inovatīvajā darbībā, piemēram, 

veicot skolēnu un klases iespēju un īpatnību izpēti, pārbaudot 

jaunas pieejas, mācību metodes, tehnoloģijas, didaktiskos 

modeļus konkrētajās pedagoģiskajās situācijās.  

 

I. Dukaļska: Radošam un komunikablam. Skolotājam jābūt 

labam draugam. Ja skolā dominē cilvēciskā sapratne, tad arī 

skolēni jūtas labi. 

 

R. Ābele: Labs skolotājs ir cilvēks, kurš prot savu skolēnu 

iedrošināt, virzīt, celt un stiprināt, atļaut nebūt perfektam, bet 

saglabāt savu vērtību. 

 

Kandavas novada pedagogi Zemītes pamatskolā apgūst Liepājas  

Universitātes piedāvāto programmu “Speciālā izglītība izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem”. 
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Statistika 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 

 

Projekta mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 

 

Mērķgrupa - vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, tai skaitā - profesionālās ievirzes, interešu izglītības un 

pirmsskolas izglītības pedagogi, kuri pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai 

kuriem ir risks zaudēt darbu skolā 

 

Projekta īstenošanas laiks – no 2009.gada 5.oktobra līdz 2012.gada 5.martam 

 

Sadarbības partneri - novadu un republikas pilsētu pašvaldības 

 

Dalība projektā: no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada jūnijam iesaistīti 12 372 pedagogi 

 

Projekta kopējais finansējums – Ls 20 000 000, no tiem Ls 17 000 000 - Eiropas Sociālā fonda finansējums, Ls 3 000 000 - 

nacionālais publiskais finansējums 

 

Projekta rezultāti: vairāk nekā 17 400 pedagogu pilnveidos zināšanas un prasmes 

 

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Evija Papule, tālr.: 67358108, 29340097, e-pasts: evija.esf@izm.gov.lv 
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Turpinājums no 8.lpp. 
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Kā skolotāji vērtē kursos 

iegūtās zināšanas 

 (neliels ieskats vērtējuma 

anketās): 
 

Uzzināju jaunas mācību metodes un 

paņēmienus, kas izmantojami 

latviešu valodas stundās. Piemēram, 

kā veiksmīgāk veidot pārbaudes 

darbus, kas īpaši jāņem vērā. Ieguvu 

lielu pieredzi gan no pasniedzējiem, 

gan kolēģiem. 

 

Ārkārtīgi vērtīgas šķiet iegūtās 

pamatprasmes, kā organizēt savu 

biznesu, realizēt biznesa idejas. 

Tagad zinu likumus, tiesiskos un 

finansiālos aspektus, kurus pratīšu 

izmantot.  

 

Guvu pārliecību par speciālās 

i z g l ī t ī b a s  p r o g r a m m a s 

nepieciešamību parastajās skolās; 

kursi palīdzēja gūt priekšstatu par 

šādiem bērniem, kuri mācās arī mūsu skolā. 

 

Esmu ieguvusi izpratni par pēctecības nozīmību pamatizglītības 1.–4. klašu posma un 5.–6. klašu posma pedagoģiskajā 

pieejā. 

 

Ļoti vērtīgas ir iegūtās papildu zināšanas par pusaudžu attīstības likumsakarībām, noderīgi šķita praktiskie piemēri, kas 

izmantojami darbā ar pusaudžiem. 

 

Guvu daudz vērtīgas informācijas par darba metodiku – plānošanu, materiālu izstrādāšanu, vērtēšanu, individuālo un klases 

plānu sastādīšanu apvienotajās klasēs. 

 

Atsvaidzināju zināšanas pedagoģijā, vērtīgi bija uzzināt par iekļaujošo izglītību un bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām, kā 

arī par domāšanas un mācīšanas stiliem un to, kā saskaņot šo dažādību. 

 

Kursos iegūtas zināšanas par garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās grūtību cēloņiem, mācību metožu diferencēšanu 

un individuālā darba nozīmi. 

 

Kursi palīdzēja saprast, kas ir mācīšanās traucējumi un kādi ir mācīšanās grūtību iemesli. 

 

Ir radies patiess priekšstats par to, ka parastajā skolā var sekmīgi mācīties bērni, kuri apgūst speciālo programmu. 

 

Es kā jaunais pedagogs esmu ieguvusi vairāk praktisku zināšanu mācību darba organizēšanā un strukturēšanā, stundas 

modelēšanā un norises veidošanā. 

 

Man kā skolotājai ar diezgan lielu darba pieredzi bija ļoti noderīgas šīs mācības, jo varēja apmainīties pieredzē ar citiem 

skolotājiem un iegūt nedaudz citādāku skatījumu uz skolēniem. Patika stundas modelēšanas nodarbības, kā arī ieguvu jaunu 

informāciju mācību darba organizēšanā. 

Cik daudz spēka un uzņēmības mums nepieciešams, lai soli pa solim kāptu augšup? Un cik 

enerģijas patērējam, dodoties lejā? Nez vai ir vērts meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. 

Varbūt labāk censties ieraudzīt jēgu tam, ko darām. Ko gribam sasniegt, tiecoties ieraudzīt 

kalna virsotni un kāpēc ir svarīgi nepalikt pakājē. Cilvēks ir mūžīgais meklētājs, un tikai 

tam, kas meklē, neviens pakāpiens nešķiet par augstu. 

Viedokļi 
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Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, ieteikumus turpmāko izdevumu 

veidošanā un vērtējumu par mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: inta.stipniece@izm.gov.lv, tālr. 67047834 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

 

Speciālizlaidums tapis sadarbībā ar ESF projekta  “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” vadības grupu.  

Projekta vadības grupas kontakti: 67358108, 67358112, 67358109.  

Mirkļi no semināriem un nodarbībām 


