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1. STRATĒĢISKO MĒRĶU ĪSTENOŠANA 

 
1.1. BŪT AKTĪVIEM UN PRASMĪGIEM PALĪGIEM KOMPETENČU 

PIEEJAS IEVIEŠANĀ PIRMSSSKOLĀ. 

 

 

1.1.1. Projekta Skola 2030 izstrādātā mācību satura sabiedriskā 

apspriešana  

2018. gadā viens no Centra stratēģiskajiem mērķiem bija: “Būt 

aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā 

pirmsskolā”, tāpēc RIIMC galvenie speciālisti plānoja un īstenoja 

sabiedriskās apspriešanas seminārus, kuros aicināja piedalīties 

pirmsskolu vadītājus, vietniekus un metodiķus.  

 

Par sabiedriskās apspriešanas semināru vadītājiem tika aicināti 

pirmsskolas izglītības Konsultatīvo centru vadītāji: Jana Buboviča, 

Ārija Ansberga, Ingūna Dakstiņa, Inguna Stikāne, Māra Liepniece.  

 

Konsultatīvie centri ir Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta izveidotās struktūrvienības Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādēs, kas sniedz pašvaldības izglītības iestādēm, bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, kā arī bērnu vecākiem 

konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu 

izglītošanā. Konsultatīvā centra viena no galvenajām  funkcijām 

ir: metodiskā, informatīvā un citāda veida intelektuālā atbalsta 

nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē 

strādājošajiem darbiniekiem.  

 

2018. gada janvārī RIIMC organizēja 5 sabiedriskās apspriešanas 

seminārus, piedāvājot tos pa Rīgas rajoniem/priekšpilsētām. 

Semināros piedalījās 184 pirmsskolu vadītāji, vietnieki un metodiķi.   

 

Semināru vadītāji iepazīstināja dalībniekus ar  pilnveidotā mācību 

satura un pieejas piedāvājumu, aktualitātēm, uzdeva jautājumus 

auditorijai, skaidroja, diskutēja un aicināja izteikt viedokļus, lai 
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turpmāk, izveidotu dokumentu, uz kura pamatojoties 

apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegtas pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas.  

 

Daļa pirmsskolu vadības pārstāvji un pedagogi atzina, ka jaunā 

kompetenču pieejā ir daudz lietu, kuras jau tagad tiek īstenotas 

pirmsskolas izglītībā, taču daļai semināru dalībnieku īstas skaidrības 

tomēr nebija. Semināros bija daudz jautājumu par mācību 

programmām un ieviešanas gaitu, taču precīzas informācijas arī 

Konsultatīvo centru vadītājiem vēl nebija. Demonstrējot projekta 

Skola 2030 izstrādātos materiālus, semināru vadītāji aicināja 

dalībniekus izteikt  savu viedokli, kā arī sniegt savus priekšlikumus 

uzlabojumiem. 

 

Secinājām, ka pirmsskolu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem ir 

daudz neskaidrību, tāpēc jāturpina iesāktais darbs, skaidrojot 

idejas un pieeju kompetenču pieejas ieviešanā pirmsskolā.  

 

1.1.2. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide. 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centra 2018. gada 

stratēģiskā mērķa “Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem 

kompetenču pieejas ieviešanā pirmsskolā” īstenošanā, viens no 

galvenajiem uzdevumiem bija izglītot un sagatavot  profesionālās 

pilnveides programmas vadītājus – ekspertus, lai īstenotu 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu pilnveides programmas. 

Tika sagatavota un īstenota 24h profesionālās kompetences 

pilnveides programma   15 topošajiem nodarbību vadītājiem- 

ekspertiem  par kompetenču pieejā balstītu izglītību pirmsskolā. 

Daži nodarbību dalībnieki uzskatīja, ka tomēr nav gatavi strādāt kā 

lektori  nepietiekamo zināšanu vai pieredzes trūkuma dēļ, tādēļ 

pārtrauca vai nepabeidza profesionālās kompetences 

programmu.  

 

Mācības pabeidza 10 nodarbību vadītāji - eksperti: 

Ārija Ansberga ( Rīgas PII “Madariņa”),  

Māra Liepniece (Rīgas 13.PII “Ābecītis”),  
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Jana Buboviča (RD IKSD), 

Inguna Stikāne (Rīgas PII “Mārdega”),  

Vineta Jonīte ( Rīgas 49.PII), 

Inese Šimane ( Rīgas 95. vidusskola), 

Ginta Kristjansone ( Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas 

skola),   

Māra Urdziņa Deruma (LU PPMF),  

Tatjana Slepņova (Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola),  

Veronika Mūrniece (Olaines 1. vidusskola).  

 

Eksperti kopīgi strādāja pie četru  tēmu : sadarbība mācību satura 

plānošanā, rotaļnodarbība pirmsskolā, caurviju prasmju attīstīšana 

un bērnu sasniegumu vērtēšanas projekta materiālu apspriešanas, 

aprobēšanas un situāciju modelēšanas, lai iegūtās zināšanas un 

pieredzi varētu īstenot darbā ar pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem.  

 

Vienlaicīgi  tika sagatavota 30h profesionālās kompetences 

pilnveides programma “Mūsdienīga lietpratības izglītība 

pirmsskolā”, kas tika īstenota laika posmā no marta līdz augustam, 

nokomplektējot 30 pirmsskolas izglītības iestāžu grupas un izglītojot 

719 pedagogus.  

 

Grupu nodarbības vadīja lektori - eksperti, kuri pirms tam mācījās 

pie projekta “Skola 2030” speciālistiem. Projekta speciālisti ļoti 

ieklausījās un ātri reaģēja uz RIIMC speciālistu ierosinājumiem, kā arī 

kursu dalībnieku vēlmēm un ieteikumiem. Aptaujas anketās 

vairākkārtīgi  tika atzīmēts, ka ar jauno kompetenču pieeju būtu 

jāiepazīstina arī pirmsskolas audzēkņu vecāki.  Arī no savstarpējām 

pedagogu, lektoru un RIIMC speciālistu sarunām tika pausts 

viedoklis, ka ir nepieciešams iepazīstināt pedagogus  ar reāliem 

darbības paraugiem, atklātām nodarbībām, papildus uzskates 

materiāliem, kā “iedzīvināt”  caurviju prasmes.  

 

Anketās daļa mācību dalībnieki atzina, ka ir grūti pieņemt jauno, jo 

cilvēki domā dažādi un baidās no jaunā. Mācībās piedalījās arī 

pedagogi no mazākumtautību pirmsskolas iestādēm, kas 

nesaprata un nebija kompetenti izteikties latviešu valodās, kas 

apgrūtināja un sarežģīja lektora darbu. Vislielākā problēma, 
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plānojot un organizējot kursus, bija tā, ka vairāki  pedagogi uz 

kursiem pieteicās, bet neieradās, tādējādi aizņemot vietu un 

nedodot iespēju mācības apmeklēt kādam citam  kolēģim. Dažas 

grupas tika organizētas vasaras vidū, kas apgrūtināja mācīšanos 

un koncentrēšanos darbam.  

 

Kopumā 65% aptaujāto iegūtās zināšanas un prasmes novērtēja kā 

augstas. Tajā pašā laikā pedagogu komentāros tika paustas 

domas, ka “vēl nav pilnas saprašanas kā iegūtās zināšanas 

izmantot praktiski” vai arī  “vairāk vēlējos redzēt paraugus kā 

jādara un kā jāstrādā 2019.gada septembrī”. Skolotāji gribētu 

vairāk iepazīt un redzēt pieredzi  pilotiestādēs, veiksmīgākos 

piemērus arī citās pirmsskolas izglītības iestādēs.  

 

 

1. attēls. Mācību laikā gūtā izpratne. 

 

 

2. attēls. Programmas novērtējums. 
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No 2019. gada 1. septembra tiks uzsākta Valsts izglītības satura 

centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā pirmsskolās. Lai 

pēctecīgi ieviestu  tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju 

mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, RIIMC pirmsskolas 

pedagogu atbalstam organizēja arī 8h un 12h profesionālās 

pilnveides programmas par konkrētām tēmām ar mērķi nostiprināt 

izpratni par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par caurviju 

prasmēm un zināšanām, par vērtībām un tikumiem, par 

pamatprasmēm, kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā 

atbilstoši katra bērna spējām,  par skolotāju kā mācību procesa 

virzītāju, par to, lai bērniem pašiem dotu iespēju jautāt, pētīt, 

meklēt atbildes, sadarboties un mācīties.  

 

Kopā ar lektoriem - ekspertiem tika sagatavotas atbilstoši 

aktuālajai tēmai 8h vai 12h programmas :  

▪ “ Vērtībizglītība pirmsskolā”(8h) vadīja Inese Šīmane, 

▪ “Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības 

attīstīšanai”(12h) vadīja Jana Buboviča, 

▪ “Caurviju prasmes pirmsskolā” (12h) vadīja Inguna Stikāne.  

Šo lektoru darbs tika novērtēts teicami, uzsverot lektoru 

kompetenci, mierīgumu, humoru un prasmi piedāvāt dažādas 

idejas kā vienkāršāk uztvert un īstenot lietas, kas sākumā šķiet grūti 

pieņemamas.  

 

Programmai “Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa 

īstenošanā”(12h) kā lektore tika piesaistīta “Skola 2030” eksperte A. 

Meiere  ar kuru izveidojās veiksmīga sadarbība, par ko liecināja 

dalībnieku pozitīvās atsauksmes aptaujas anketās. Tādējādi lektore 

apņēmās turpināt kursu vadīšanu arī nākošajām grupām. Tā kā 

paralēli lektore strādā arī pirmsskolas izglītības iestādē par metodiķi, 

tad viņai ir ļoti labi zināma reālā situācija pirmsskolas izglītības 

iestādēs kā arī praktiski iespējamie risinājumi pedagogu sadarbības 

veidošanai. 

 

Apkopojot dalībnieku anketas varam secināt, ka visnozīmīgākie 

ieguvumi programmu apguvē bija radīta izpratne par 

vērtībizglītības lomu jaunajā caurviju pieejā, dalīšanās pieredzē ar 

citiem kolēģiem, ieskats jaunajā plānošanas sistēmā, jaunas 

zināšanas. 
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Par visnozīmīgākajiem ieguvumiem apmeklējot mācības, 

dalībnieki ir norādījuši: “…izpratnes radīšana par jaunajām 

vadlīnijām, kompetencēm un sadarbības nepieciešamību, ļoti 

patika praktiskie piemēri, kopīgi pavadītais laiks iedvesmoja 

darbam. Sajutu profesijas nozīmīgumu. Apmeklējot kursus, tika 

sniegta vienkāršība runā un informācijā, radošums un praktiskums”. 

 

Ņemot vērā dalībnieku ieteikumus – iespēju redzēt praktisku darbu 

pirmsskolās, paralēli izglītojošām pedagogu profesionālās 

pilnveides programmām Rīgas pirmsskolas pedagogiem tika 

piedāvāta iespēja apmeklēt metodiskās dienas 8 Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādēs un iepazīt labās prakses piemērus. Pirmsskolas 

dalījās pieredzē, kā sākt ieviest kompetencēs balstītas mācības, kā 

plānot un īstenot pedagogu sadarbība, ko un kā mainīt darbā ar 

vecākiem. 

 

Oktobrī metodiskās dienas organizēja 3 Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestādes:  

 

❖ Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestādes organizētajā 

metodiskajā dienā “Pieejas maiņa pirmsskolas mācību 

saturā:  sadarbība un  atbalsts” pirmsskolas vadība dalījās 

pieredzē, kā sākt plānot un īstenot pedagogu sadarbību 

kompetenču pieejas ieviešanai, kādu atbalstu pedagogiem 

sniegt un kādas izglītības un pilnveides formas piedāvāt, lai 

sasniegtu rezultātu. 

❖ Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestādes organizētajā 

metodiskajā dienā “Mūsu kolektīva ceļš uz lietpratības 

pieeju” pirmsskolas vadība iepazīstināja ar pirmajiem soļiem, 

kā uzsākt pieejas maiņu un uzsvēra pedagoga kolektīva 

kopīgas mācīšanās nozīmi un efektivitāti pedagoģisko mērķu 

sasniegšanai caur praktiskajām nodarbībām. 

❖ Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Viršu dārzs”  organizētajā 

metodiskajā dienā  “Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un 

radīt pašiem!” uzmanības centrā bija motivējošas mācību 

vides veidošana un audzēkņu pašvadītas mācīšanas 

attīstīšanas pirmie soļi. Skolotāji piedalījās praktiskās 

meistardarbnīcās un iejutās pirmsskolas audzēkņu lomā. 
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Novembrī pieredzē dalījās 4 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes: 

❖ Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolas organizētajā metodiskajā 

dienā  “Iespēja skolotājam būt radošam, brīvam un 

atbildīgam”, lai sagatavotu pedagogus kompetenču 

pieejas ieviešanai un rosinātu pedagogu izaugsmi, 

pirmsskolas vadība sadarbojās ar projektā Skola 2030 

iesaistītu pirmsskolas izglītības iestādi (ar RIIMC atbalstu 

projektā “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu 

sasniegšanai”) un izglītoja pedagogus. Metodiskajā dienā 

bija iespēja iepazīt, kādas pārmaiņas ir ieviestas, ko 

pedagogi ir mainījuši savā pedagoģiskajā darbībā. 

Pirmsskolas vadība uzsvēra, cik liela nozīme ir motivēta un 

izglītota pedagoga personībai sekmīgai pārmaiņu 

ieviešanai. 

❖ Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes organizētajā 

metodiskajā dienā “Skolotāja loma mācību pieejas maiņā” 

bija iespēja apmeklēt nodarbības un praksē vērot un analizēt 

pedagogu darbu audzēkņu grupās, diskutēt par skolotāja 

darba plānošanu un īstenošanu audzēkņu lietpratības 

attīstīšanai. 

❖ Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” organizētajā 

metodiskajā dienā  “Ceļš uz mūsdienīgu pieeju izglītībā - kā 

tas ir pie mums?” pirmsskolu pedagogi apmeklēja atklātās 

nodarbības, piedalījās radošajās darbnīcās un analizēja 

vērotās nodarbības un saskatījās pārmaiņas kompetenču 

pieejas īstenošanā. 

❖ Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes organizētajā 

metodiskajā dienā “Lietpratības pieejas iespējas pirmsskolā”  

pirmsskolu skolotāji iepazina, kā darbojās dažādi “centriņi” 

audzēkņu lietpratības attīstīšanai, kā tiek plānots mācību 

darbs un veikta pirmsskolnieku darba vērtēšana. 

 

Decembrī metodisko dienu organizēja Rīgas 234.pirmsskolas 

izglītības iestāde. Tēma bija “Inovatīvu sadarbības formu 

īstenošana darbā ar vecākiem, ejot pretī kompetenču izglītībai”. 

Pirmsskolas vadība uzsvēra, cik svarīgi ir audzēkņu vecākiem 

saprast pirmsskolas mācību procesā notiekošās pārmaiņas, kā 

strādāt ar vecākiem un iesaistīt tos. 
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3. un 4. attēls. Metodiskās diena Rīgas 234.pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

 

 

Atsauksmes par metodiskajām dienām bija ļoti labas. Tās 

apmeklēja 169 pirmsskolu pedagogi. Pedagogi bija pateicīgi un 

gandarīti, ka bija iespēja vērot, iepazīt un redzēt, kā pārmaiņas tiek 

ieviestas dažādās Rīgas pirmsskolās. Atsauksmēs daudzi rakstīja, ka 

guva ierosmes mācību darba organizēšanai savā pirmsskolā.  

 

Ievērojot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides aktualitāti, 2019. gadā RIIMC  turpinās 

piedāvāt profesionālās pilnveides programmas  un organizēs 

metodiskās dienas, lai pedagogi iegūtu ne tikai teorētiskas 

zināšanas kompetenču pieejas ieviešanā pirmsskolās, bet varētu  

dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem. 
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1.1.3. Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai 

 

No 2018. gada 20. augusta līdz 7. decembrim Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskais centrs pirmo reizi īstenoja projektu “Atbalsts 

pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai”. Tā mērķis bija  

veidot un īstenot pirmsskolas izglītības iestādes mērķtiecīgu 

kolektīva kopēju mācīšanos pedagoģisko mērķu sasniegšanai.  

Konkursā varēja piedalīties ikviena Rīgas pašvaldības dibināta 

pirmsskolas izglītības iestāde. Tika iesūtīti 24 projektu pieteikumi, 

kurus RIIMC izvērtēja pēc iepriekš izstrādātiem vērtēšanas 

kritērijiem:  

o skaidri formulēts projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti, 

o  sasniedzami projekta ieguvumi un plānota reāla rīcība pēc 

projekta īstenošanas,  

o skaidrs esošās situācijas apraksts,  pamatojot izvēlētā 

projekta nepieciešamību,  

o skaidri formulēta mērķauditorija, pamatojot konkrēto 

pedagogu mācīšanās nepieciešamību, detalizēti un 

pēctecīgi izklāstītas plānotās aktivitātes un to 

nepieciešamība, 

o plānotas daudzveidīgas mācību formas,  

o pamatotas projekta budžeta izmaksas, tās atbilst 

paredzētajām aktivitātēm. 

RIIMC atbalstīja 24 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās tika 

īstenoti projekti par pirmsskolām aktuāliem jautājumiem:  

 

5.attēls. Aktuālās tēmas. 
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Pirmsskolas sagatavoja un īstenoja daudzveidīgus projektus: 

 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 

1.  Rīgas 173. PII kolektīvs ceļā uz 

izglītību mūsdienīgai lietpratībai 

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

2.  Multisensora apmācības pieeja 

komunikācijas un valodas 

attīstības veicināšanai pirmsskolā 

Rīgas 2.speciālās 

internātpamatskolas pirmsskola  

3.  Stiprākas komandas veidošana - 

izzini sevi, saproti citus 

Rīgas 13. pirmsskolas izglītības 

iestāde "Ābecītis" 

4.  Iedvesmu rodi KOPĀ, radi un dari 

KOPĀ, ikdienā un darbos KOPĀ 

Rīgas 49. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

5.  Gudri un pozitīvi pedagogi - 

zinātkāriem un priecīgiem 

bērniem 

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

6.  Labs pedagogs ir labas izglītības 

sistēmas atslēga!  

Rīgas 145. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

7.  Es zinu! Es gribu! Es protu! Es varu 

un daru! 

Rīgas 180. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

8.  Kusties! Domā! Dari! Rīgas 200. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

9.  Atbalsts pārejai uz bilingvālo 

izglītību Rīgas 210. pirmsskolas 

izglītības iestādē 

Rīgas 210. Pirmsskolas izglītības 

iestāde  

10.  Iedvesmu rodi KOPĀ, radi un dari 

KOPĀ, ikdienā un darbos KOPĀ 

Rīgas 215. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

11.  Komunikatīvo kompetenču 

pilnveide un sekmēšana 

profesionālajā saskarsmē 

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

12.  Tu vari darīt pats!  Rīgas 234. pirmsskolas izglītības 

iestāde 

13.  Emocionālā intelekta attīstība 

pirmsskolas pedagogiem - 

pedagogu profesionālās 

izdegšanas profilakse 

Rīgas 239. pirmsskolas izglītības 

iestāde  

14.  Pedagogu lietpratības pilnveide 

mācību procesa kvalitātes 

uzlabošanai 

Rīgas 272. pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pērlīte" 
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15.  Speciālās pedagoģijas 

pamatzināšanu apguve 

pedagogiem bērna ar īpašajām 

vajadzībām iekļaujošajās izglītības 

nodrošināšanai pirmsskolā 

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības 

iestāde "Austriņa" 

16.  Kompetenču izglītības ieviešana 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē 

"Blāzmiņa" 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Blāzmiņa" 

17.  Caur AKORD - acumērs, 

koordinācija, orientēšanās, ritms, 

dinamika - uz rakstīšanas prieku 

pirmsskolā 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Domino" 

18.  Tu vari radīt pats! Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Madariņa" 

19.  Laimīgs 21. gadsimta pedagogs Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Mārdega"  

20.  Gaismas jūra Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Pūcīte" 

21.  Pirmsskolas pedagogu literāri 

labskanīgas valodas un runas 

mērķtiecīga pilnveide 

Rīgas Valdorfskolas pirmsskola  

22.  Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko 

mērķu sasniegšanai 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 

"Viršu dārzs" 

23.  Stereotipu laušana pedagogu 

ikdienas darbā kā izaicinājums 

izglītības kvalitātes pilnveidei 

Rīgas 264. pirmsskolas izglītības 

iestāde "Zelta atslēdziņa" 

24.  Kompetents pedagogs 

mūsdienīga pedagoģiskā 

procesa virzītājs 

Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola  

 

Lai īstenotu katras pirmskolas izglītības iestādes projekta mērķus, 

tika izveidotas un saskaņotas pedagogu kompetenču pilnveides 

programmas. Tās veicināja projekta aktivitāšu plānveida izpildi, 

termiņu ievērošanu. Veiksmīga sadarbība un komunikācija bija ar 

pirmsskolu koordinatoriem, kuri sekmēja projekta dalībnieku 

atbildīgu iesaistīšanos un projekta laikā gūto ideju ieviešanu 

pirmsskolās.  

Izvērtējot projekta norisi, darba grupa un RIIMC pirmsskolu 

koordinatori kā veiksmīgu atzina, ka  projekta īstenošanas laikā 
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dalībnieki mācījās kopā, īstenojot savas pirmsskolas mērķus. 

Izvēlētās tēmas, lektori un daudzveidīgās aktivitātes veicināja 

veiksmīgu projekta norisi, kā rezultātā vairākas pirmsskolas veidoja 

sadarbību, devās pieredzes apmaiņā uz citām pirmsskolām, 

pilnveidoja prasmes meistarklasēs, radošajās darbnīcās, piedalījās 

diskusijās. 

 

6.attēls. Mācību aktivitātes. 

Projekta dalībnieki kā galvenos ieguvumus minēja: izpratne par 

kompetenču pieeju, jaunas zināšanas, metodes, pieredzes 

apmaiņa, daudz praktisku ideju, sadarbība ar kolēģiem, 

speciālistiem, vecākiem, nodarbību vadīšana un darba 

plānošana, vides uzlabošana, valodas pilnveide, kolēģu 

iepazīšana u.c. 

Aktivitātes

Kursi

Meistarklases

Radošās 
darbnīcas

Semināri

Muzeja

nodarbības

Pieredzes 
apmaiņas 
braucieni

Mācīšanās 
pilsētvidē

Āra 
nodarbības

Sadarbība 
starp 

pirmsskolas 
izglītības 
iestādēm
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7.attēls. Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādes un Rīgas 215. 

pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi viesojās Klaipēdas 

pirmsskolā. 

 

8.attēls. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Domino” pedagogi 

lektores L.Ummeres-Tillbergas nodarbībā par grafisku iemaņu 

veidošanu bērniem caur tēlotājmākslu pirmsskolā 

Pedagogi aptaujas anketās norādīja, ka iegūtās kompetences 

nākotnē izmantos, uzlabojot mācību procesu: veiksmīgāk plānos 

darbu, izmantos jaunas metodes un paņēmienus, dalīsies ar 

idejām, varēs piedāvāt bērniem jaunas mācīšanās metodes, varēs 

uzlabot mācību procesu, atrisinās problēmas, veidos labāku 

sadarbību ar kolēģiem, ņems vērā bērna intereses, profesionālāk 

sadarbosies ar vecākiem, iekārtos labāku, bērna attīstībai 



14 

 

piemērotu mācību vidi, uzlabos latviešu valodas lietojumu, 

izmantos piktogrammas, žestus, uzlabos pasaku stāstīšanu u.c. 

Projekta dalībnieki savus ieguvumus, rezultātus un labās prakses 

piemērus apkopoja un prezentēs 2019. gada 26. februārī projekta 

“Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” 

noslēguma pasākumā. 

 

9.attēls. Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi 

praktiskajās nodarbībās. 

Izvērtējot projekta aktivitātes, RIIMC koordinatori norādīja, ka 

nākotnē vajadzētu rūpīgāk iedziļināties un iesaistīties pirmsskolu 

mācību satura plānošanā un izvērtēšanā, piešķirto finansējumu 

izmantot tikai mācību procesam, nevis mācību ekskursijām. Daudz 

laika aizņēma projekta aktivitāšu apmeklējumi pirmsskolās, 

dokumentu nogādāšana norises vietās, lektora atrašana atbilstoši 

tēmai. Koordinatori atzina, ka visus pasākumus apmeklēt nebija 

iespējams, tāpēc dažreiz izpalika dalībnieku apmeklējuma 

kontrole. Dažos gadījumos nebija precīzi saskaņoti norises laiki, tie 

tika pārcelti, tika kavēta dokumentu iesniegšana projekta laikā. 

Dalībnieku skaits dažās pirmsskolās bija mazāks, nekā sākotnēji 

plānots. 

Darba grupa atzinīgi novērtēja lektoru darba samaksas 

maksimuma noteikšanu, projektu pilnveidi pirms projektu 

īstenošanas, kas daudzos gadījumos veicināja finanšu līdzekļu 

jēgpilnāku izmantošanu. 

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 savā darbā  un dalījās pieredzē ar 

kolēģiem gan pirmsskolā, gan noslēguma pasākumā. 
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1.2. BŪT AKTĪVIEM UN PRASMĪGIEM PALĪGIEM KOMPETENČU 

PIEEJAS IEVIEŠANĀ SKOLĀ. 

 

1.2.1. Projekta Skola 2030 izstrādātā mācību satura sabiedriskā 

apspriešana  

 

❖ Sabiedriskās apspriešanas semināru vadītāju 

izglītošana 

Lai īstenotu mērķi, RIIMC speciālisti iesaistījās ESF projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk – Projekts) 

organizētajos semināros, gan pašiem kļūstot par jomu 

koordinatoriem, gan aicinot par tādiem  kļūt mācību priekšmetu 

skolotājiem.  

Lai veiksmīgi varētu noorganizēt sabiedrisko apspriešanu, kā to 

plānoja Projekts, izvirzītie 47 jomu koordinatori sadarbībā ar Projektu 

5. janvārī tika aicināti uz semināru, kurā Projekta atbildīgie 

speciālisti – jomu speciālisti - iepazīstināja ar aktualitātēm gan 

kopumā, gan atsevišķi pa jomām. Semināra mērķis bija izveidot 

vienotu pieeju tālāko apspriešanas semināru organizēšanai Rīgā. 

Aicinot uz 5. janvāra semināru, iepriekš lūdzām semināra 

dalībniekiem padomāt un sniegt atbildi uz jautājumiem – “Ko 

Projektam gribētu vaicāt citi pedagogi?” un “Ko par savu jomu 

Projektam gribu pavaicāt es? (man nav skaidrs...; esmu visu 

izlasījusi/is, bet...; u.tml.” Saņēmām daudz jautājumu, pēc kuriem 

secināms, ka skolotājiem ir ļoti daudz neskaidrību par kompetenču 

pieejas ieviešanas idejām un gaitu., piem., “Kad būs pieejamas 

mācību programmas? Cik stundas nedēļā būs viņu priekšmetam 

un kas/kad to noteiks?”; “Ja šobrīd 7.-9.kl. dabaszinātnēm kopā ir 

20 stundas, tad pēc jaunā projekta paliks 18. Kurš priekšmets tiek 

samazināts?”; “Kā īstenot skolā visas projekta idejas dabaszinātnēs, 

ja netiek runāts par papildus finansiālo atbalstu stundu 

organizēšanai?”; “Kad būs iespējams iepazīties ar metodiskiem 

materiāliem?”; “Kāpēc vidusskolā ģeogrāfija ir tikai pamatlīmenī 

pie dabaszinātnēm, bet optimālā un augstā līmenī pie sociālām 

zinātnēm? Turklāt tikai vienā no trim izvēles blokiem?”; “Kāpēc 

filologam jāzina bioloģija, bet nav jāzina ģeogrāfija?”; “Ja viss ir 

skolas "rokās", tad kā jutīsies skolēns, kurš kāda iemesla dēļ pēkšņi 
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mainīs skolu?”; “Kā izvērtēta skolēnu gatavība (atbilstība vecuma 

posmam) 7. klasē apgūt tik sarežģītus jautājumus?; “Stundu skaits, 

regularitāte, standarta skaidrība, mācību materiālu nodrošinājums 

u.c., tehniskais nodrošinājums, kabinetu izveidojums u.c., interešu 

izglītības loma. Kas pēc reformas būs labāk?”; “Vai ir paredzēti kursi 

visiem skolotājiem, kurus organizē projekts?”; “Visbiežākais vārds, 

ko dzird no skolotājiem, ir „neziņa”. Neziņa par to, kā mācīs un cik 

ilgs laiks būs nepieciešams stundu sagatavošanas darbam, neziņa 

par motivāciju, atalgojumu un vai tā galu galā nebūs bēdu ieleja.” 

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Projekts centās atbildēt 

semināra dalībniekiem. Tika izstrādāti sabiedriskās apspriešanas 

semināru darba kārtība, pielietojamās metodes un darba 

paņēmieni.  

 

❖ Sabiedriskā apspriešana metodisko komisiju 

vadītājiem un direktoru vietniekiem 

Mēneša laikā tika noorganizēti 34 sabiedriskās apspriešanas 

semināri, kuros piedalījās 799 pedagogi, pārstāvot visu jomu 

pedagogus. Semināri tika organizēti pa mācību jomām un tie 

notika visos Rīgas rajonos/priekšpilsētās.  

 

10.attēls. Sabiedriskās apspriešanas semināru dalībnieku skaits pa 

jomām. 

93 86 91
100

84 88
75

182

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

da
ba

sz
in

āt
ņu

 jo
m

as
pe

da
go

gi

ku
ltū

ra
s 

iz
pr

at
ne

s 
un

pa
ši

zp
au

sm
es

 m
āk

sl
ā

jo
m

as
 p

ed
ag

og
i

m
at

em
āt

ik
as

 p
ed

ag
og

i

sā
ku

m
sk

ol
as

 p
ed

ag
og

i

so
ci

āl
ās

 u
n 

pi
ls

on
is

kā
s

jo
m

as
 p

ed
ag

og
i

te
hn

ol
oģ

iju
 jo

m
as

 p
ed

ag
og

i

ve
se

līb
as

 u
n 

fiz
is

kā
s

ak
tiv

itā
te

s 
jo

m
as

 p
ed

ag
og

i

va
lo

du
 jo

m
as

 p
ed

ag
og

i

Apspriešanas semināru dalībnieki



17 

 

Kā redzams 10. attēlā, semināros piedalījās visu jomu skolotāji, 

kuriem visiem bija iespēja izteikt savu viedokli par Projekta 

sagatavotajiem materiāliem, kā arī sniegt savus priekšlikumus 

uzlabojumiem.  

Priekšlikumu bija ļoti daudz, piem., “Formulējumi dažviet ļoti 

vispārīgi, bet citi ļoti konkrēti. Labāk ievērot konsekvenci, 

piemēram, visu formulēt konkrēti. Nepieciešami izdalīt atsevišķi 

prasības skolēniem ar īpašām vajadzībām iekļaujošās izglītības 

ietvaros.”; “Kā nodrošināt eksperimentālo drošību skolotājam, ja 

klasē ir vairāk nekā 20 skolēnu? Daudzi skolēni klasē ir ar īpašām 

vajadzībām un uzvedības problēmām. Ļoti atšķirīgs skolēnu 

sagatavotības līmenis veikt praktiskās darbības. Ne vienmēr 6.kl. 

eksperimentus var izpildīt 40 min laikā, sakārtot darbavietu u.t.t., šeit 

tiešām noderētu brīvais stundu plānojums.”; “Aktualizēt 

domāšanas un radošuma prasmes katrā no sasniedzamajiem 

rezultātiem. Ierosinām izņemt ārā pārmērīgo mākslas 

digitalizēšanu. Skolēni jau tāpat pārāk dziļi iestiguši digitālajā 

pasaulē.” 

“Digitālā caurvija daudzviet ir neizpildāma  skolu trūcīgā 

aprīkojuma dēļ. 

“Svarīgs noskaņas jēdziens. Prasme noteikt, saskatīt un mērķtiecīgi 

radīt darba noskaņu visās mākslās.”;  

“Kur lai rod laika resursu??? Jāsadarbojas 1. - 9. kl. matemātiķiem, 

lai būtu nodrošināta pēctecība. Grūti organizēt sadarbību, ja 

atsevišķu priekšmetu skolotāji-savienotāji skolā ir vienu vai divas 

dienas. Sadarbība ir nepieciešama, bet grūti realizējama-skolas 

pārapdzīvotība un liela skolotāju noslodze. Realitāte.” 

Visi semināru dalībnieku ieteikumi tika nosūtīti Projektam. 

Secinām, ka skolotājiem neskaidrību ir ļoti daudz, tāpēc jāturpina 

iesāktais darbs, skaidrojot idejas un pieeju kompetenču pieejas 

ieviešanā skolā.  
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1.2.2. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide  

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai par atbalstu kompetenču pieejas 

ieviešanai skolā tika izvirzīti  konkrēti uzdevumi un rīcība, kas tika 

realizēti 3 posmos:  

1)  sagatavot profesionālās kompetences pilnveides 

programmu “Profesionālās pilnveides ekspertu 

sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” (36h) 

un programmas ietvaros sagatavot skolotājus ar pieredzi 

profesionālās pilnveides programmu īstenošanā par  

profesionālās pilnveides ekspertiem;  

2) sagatavot un īstenot pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programmu “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai 

lietpratībai  1. - 6. klasē ” (30h); 

3) sagatavot un īstenot dažādas  pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas: “Līdzdalību veicinoša 

pieeja mācību procesā”; “Skolēna pašvadīta mācīšanās”; 

‘’Produktīva mācību stunda  1.-6.klasē”  un  1.-6. klases 

direktoru vietniekiem izglītības jomā ”Produktīvs mācību 

process stundā – kā to pamanīt”. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide kompetenču 

pieejas ieviešanai skolā notika vairākos posmos. 

1.  posms. 2018. gada janvārī Rīgas vispārizglītojošās skolu 

pedagogi  saņēma uzaicinājumu piedalīties  profesionālās 

kompetences pilnveides programmā “Profesionālās pilnveides 

ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā” 

(36h). Diemžēl interese bija neliela, bet grupa  nokomplektējās ātri. 

Grupā bija 10 sākumskolas skolotāji un pamatskolas skolotāji ar 

pieredzi un bez pieredzes profesionālās pilnveides programmu 

īstenošanā. 

Tika izvirzīts programmas mērķis: sagatavot profesionālās pilnveides 

ekspertus pārmaiņām izglītības procesā, veidot vienotu pieeju un 

izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem 

sākumskolā. 

Lai sasniegtu šo mērķi tika noteikti galvenie uzdevumi: veidot 

izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem 
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sākumskolā un pedagogu sadarbības veidiem, skaidrot 

produktīvas mācību stundas būtību, lai pedagogs izprastu lomu 

produktīvas stundas vadīšanā un skolēna mācīšanās prasmju 

attīstīšanā, pilnveidot izpratni par vērtēšanas formām un 

sasniegumu vērtēšanas mērķiem, pamatprincipiem, pilnveidot 

prasmes profesionālās pilnveides nodarbību plānošanā, 

īstenošanā un atgriezeniskās saites sniegšanā.  

 

Kursu programmas lektores bija ekspertes Santa Kazāka un Sanita 

Zveja no Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Kursu dalībnieki 

anketās lektoru darbu novērtēja kā teicamu un par ļoti efektīvu, 

lektores ar savu atraktivitāti, darbīgumu, radošumu, darba formu 

daudzveidību nodrošināja lielu interesi visu kursu garumā, atzina, ka 

informāciju un idejas noteikti izmantots savā darbā un  iegūtos 

izdales materiālus izmantos sava darbā. 

2. posms. Pēc mācībām profesionālās pilnveides eksperti Iveta 

Veinberga, Evija Rozentāle, Ligita Ķimse, Ieva Timčenko, Anita 

Sudņika, Inguna Helviga, Dace Gaigale, Gunta Sakaviča, 

Ināra Auguste, Ingrīda Breidaka varēja veiksmīgāk plānot un 

īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai lietpratībai 

1. – 6. klasē”. Rīgas vispārizglītojošās skolas saņēma 

personalizētus uzaicinājumus uz pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursiem “Mācību saturs un pieeja 

mūsdienīgai lietpratībai 1. – 6.klasē ”. Kursi tika īstenoti no 2018. 

gada aprīļa līdz decembrim, katrai skolai bija iespēja pieteikt 4 

dalībniekus, gandrīz visas skolas izmantoja šo iespēju, tika 

realizētas 12 kursu grupas ar 261 dalībniekiem. 

Programmas mērķis bija ieviest mūsdienu lietpratību mācību saturā 

1. – 6. klasē un sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības 

procesā.  

Kursu programma tika piedāvāta ar ļoti bagātu mācību tematiku: 

• Mācību satura izveides pamatprincipi.  

• Pieeja mācībām, satura un pieejas plānošana.  

• Mācību satura izpratne un pamatprasmju veidošana mācību 

jomās.  

• Atbalstošas, uz mācīšanos vērstas vides veidošana klasē.  
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• Produktīva mācību stunda – mācīšanās iedziļinoties un 

sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana. 

• Produktīvas darba formas un metodes jēgpilnu uzdevumu 

izveidošanā. 

• Atgriezeniskās saites sniegšana. 

• Caurviju prasmes un to attīstīšana dažādās mācību jomās. 

• Pedagogu sadarbības veidi: horizontālā un vertikālā 

sadarbība. 

• Integrēta mācību satura plānošana. 

• Mācību procesa ikdienas plānošana un izvērtēšana – domāt 

par mācīšanos. 

• Skolēnu sasniegumu vērtēšanas mērķi un pamatprincipi. 

Programmā paredzētās tēmas dalībnieki apguva 60% - praktiski un 

40% - teorētiski. 

 

77% kursu dalībnieki aptaujas anketās  atzinuši, ka programma 

sasniedza viņu vēlmes, 19% - gandrīz jā un 4% - nē.  

 

  11.  attēls. Programmas  “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai 

lietpratībai 1.-6. klasē” anketas apkopojums. 

Apkopojot dalībnieku anketas kopumā 95% dalībnieku 

programmas mācību ilgumu vērtē kā teicamu,   izdales materiāli   

teicami - 87%, bet 5% uzskata, ka tie ir jāuzlabo, praktiskie uzdevumi 

kursu laikā bija  teicami izvēlēti - 95 %, 87% dalībnieku  saturu 

novērtēja teicami, 10% - labi un 5%, ka jāuzlabo. 
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12.attēls. Programmas “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai 

lietpratībai 1.-6.klasē”anketas apkopojums. 

Daudziem kursu dalībniekiem ir grūti pāriet no gatavu zināšanu 

nodošanas un frontālas mācīšanas formas, kur pedagogs klases 

priekšā sniedz informāciju uz mācīšanās vadīšanu. 

 

Pēc pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas  “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgai lietpratībai 1.-

6. klasē” īstenošanas secinājām, ka skolotājiem vēl jāpilnveido 

savas zināšanas, tāpēc turpinājām iesākto darbu, skaidrojot idejas 

un pieeju kompetenču pieejas ieviešanai skolā, aicinot uz 

atsevišķām programmām - 3. posmā. 

 

3.posms. 2018. gada rudenī Rīgas skolu 1. - 6. klašu pedagogi tika 

aicināti piedalīties vairākās pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides programmās.  

 

❖ “Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā’’. Tās mērķis: 

sekmēt jaunas pieredzes veidošanos līdzdalības principu attīstīšanu 

skolēnos jaunā kompetenču pieejā balstītā satura aspektā, 

veicināt praktisku iemaņu veidošanos skolotāju ikdienas darbā. 

Tika realizētas 5 kursu grupas ar 58 dalībniekiem. 
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Lektore Ieva Elvīra Garjāne veiksmīgi tika galā ar programmas 

uzdevumu - veidot pedagogu izpratni, kā ikdienas mācību 

procesā veidot un attīstīt līdzdalības principu attīstīšanu skolēnos. 

Dalībnieki lektori raksturoja kā zinošu, aktīvu, jo daudz tika izmantoti 

praktiski uzdevumi. Tika piedāvātas idejas, kas palīdzēs ikvienam 

pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases 

kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes, 

izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties 

kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un 

diskutēt. 

 

Programmas dalībnieku gūtās atziņas:  

• lielāka izpratne par līdzdalības un sadarbības principu 

attīstīšanu skolēnos; 

• konkrēti norādījumi kā strādāt; 

• jaunas idejas darba organizēšanā; 

• rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai; 

• informācija par refleksiju, izvērtēšanas un pašnovērtējuma 

instrumentiem; 

• jāmainās pašiem un jāiesaistās praktiski kopā ar bērniem. 

Pedagogu galvenie ieguvumi bija metodiskie materiāli - 

Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai "Brauksi līdzi? Re, 

kur formula!" un "Līdzdalības piedzīvojums”. 

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Skolēna pašvadīta mācīšanās” savas zināšanas 

pilnveidoja 89 dalībnieki – 5 grupās. Tās mērķis bija veicināt izpratni 

par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un 

mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. 

Programmu vadīja lektore Inga Lūse (Rīgas Franču liceja 

sākumskolas skolotāja). Tā kā šī skola ir projekta “SKOLA 2030” 

pilotskola un caurvija, ko skola aprobē, ir pašvadīta mācīšanās, tad 

lektore tika izvelēta no Rīgas Franču liceja. Lektore bija ļoti zinoša, 

skaidri noformulēja mērķi, kas tika sasniegts nodarbību beigās. 

Procesa laikā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas praktiskās 

aktivitātes, izdales materiāli, tika analizēti arī stundu fragmenti, 

piemēri. Galvenie dalībnieku ieguvumi bija:  
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• izpratu, ko nozīmē pašvadīta mācīšanās skolēnam, kā man, 

skolotājai, šo procesu vadīt;  

• pēc kursiem radās izpratne par to, kas un kā jādara, atbilstoši 

jaunajam prasībām;  

• ļoti vērtīgi bija lektores sniegtie piemēri no personīgās 

pieredzes, izdales materiāli;  

• radās priekšstats par pašvadītas mācīšanās prasmēm un to 

īstenošanu ikdienā;  

• guvu zināšanas par sasniedzamo rezultātu, vērtēšanu;  

• laba pieredzes apmaiņa. 

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Produktīva mācību stunda  1.-6.klasē” savas 

zināšanas pilnveidoja 287 dalībnieki – 14 grupās. Tās mērķis bija 

sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā. Lektores bija 

Iveta Veinberga, Ligita Ķimse, Inguna Helviga, Gunta Sakaviča, 

Gunta Kaula, kuras veiksmīgi tika galā ar programmas 

uzdevumiem: pilnveidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras 

un izveides principiem sākumskolā, pilnveidot skolotāju izpratni par  

produktīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanā un skolēna 

mācīšanās prasmju attīstīšanā.  

Dalībnieki (71%) anketās  ir atzinuši, ka izmantotās darba formas, 

metodes un paņēmieni nodrošināja mērķu sasniegšanu, 97% bija 

iespēja aktīvi piedalīties un praktiski pielietot iegūtās zināšanas, 

aktivitātēm atvēlētais laiks bija pietiekams  uzskata - 96% 

dalībnieku.  

 

Visnozīmīgākie ieguvumi:  

• sasniedzama rezultāta formulējums un skaidrāka izpratne par 

stundas saturu un uzbūvi;  

• dalīšanās pieredzē ar kolēģiem;  

• aktīva darbošanās un skaidri saprotami lektoru 

paskaidrojumu. 

Arī programmas vadītāja - lektora pašnovērtējuma anketās (pēc 

kursa) bija interesantas atziņas: darbs prasīja daudz laika un 

enerģijas, bet gūtā pieredze un skats uz mācību stundu no cita 

skata punkta ļāva vairot pieredzi; grupas bija ļoti labas - runāja, 
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aktīvi izteicās, pildīja uzdoto, dalījās pieredzē; iespēja piedalīties 

bija visiem, taču atsevišķiem pedagogiem grūtības sagādāja 

komunikācija valsts valodā.  

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt” 

savas zināšanas pilnveidoja 79 dalībnieki – 4 grupās. Tās mērķis bija 

pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā profesionālās 

kompetences, aktualizējot produktīvas mācību stundas būtību un 

zināšanas par kompetencēs balstīta mācību procesa realizēšanu 

1.- 6. klasē. 

 

Šajā programmā lektores bija Jekaterina Ļežaņina un Ingūna 

Helviga. Lektores ir  ļoti zinošas ar skaidri noformulētiem kursu 

programmas uzdevumiem:   

1) izprast  produktīvas mācību stundas būtību; 

2) attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs īsteno 

kompetencēs balstītu mācību procesu, un sniegt kvalitatīvu 

atgriezenisko saiti par mācību stundu. 

Procesa laikā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas praktiskās 

aktivitātes, izdales materiāli, tika analizēti arī stundu fragmenti.  

 

Apkopojot un izanalizējot aptaujas anketas, gūtas galvenās 

atziņas: 

• pozitīvi vērtējams tas, ka tika izvēlēta aktuāla tēma – 

Produktīva stunda, jo vissvarīgākais pedagogam  ir sasniegt  

katrā mācību stundā  skaidru, izmērāmu, sasniedzamo 

rezultātu un kā direktora vietniekam izglītības jomā  analizēt 

mācību stundu  - sniegt kvalitatīvu atgriezenisko saiti par 

mācību stundu; 

• labāk izvērtēšu un saskatīšu produktīvu mācību stundu;  

• izdales materiāli, kurus var izmantot darbā;  

• teorētiskais skaidrojums mijās ar praktiskiem uzdevumiem, 

kurus bija iespēja darbā izmantot praktiski; 

• sapratne par uzdevumu līmeņiem; kā motivēt skolotājus; 

• izpratne produktīvas stundas 4 elementiem. 
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❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Digitālās prasmes un/vai digitālā caurvija mācību 

procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai” savas zināšanas 

pilnveidoja 67 dalībnieki – 5 grupās.  

 

Tās mērķis bija veidot izpratni par tehnoloģiju izmantošanas lomu 

skolēnu lietpratības pilnveidē atbilstoši jaunākajām izglītības 

nostādnēm. Programmu vadīja Mežciema pamatskolas 

matemātikas un informātikas skolotāja Inga Kauškale. Lektore 

darbojās ar entuziasmu, sagatavoja vairākus izdales materiālus. 

Dalībnieces izteikušās, ka materiāli ir ļoti noderīgi. 

 

Visiem dalībniekiem digitālo rīku izmantošanas nolūkos tika 

piedāvāts aizpildīt elektronisku aptaujas anketu. Anketu aizpildījuši 

44 dalībnieki no visiem 67. Aptaujas rezultāti apskatāmi zemāk 

(skat. 12. attēlu). 

 

 

 

 

 

13.attēls. Programmas “Digitālās prasmes un/vai digitālā caurvija 

mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai” izvērtējums.  

 

Rezultāti liek saprast, ka lektore ir darījusi visu, lai programmā 

paredzēto paveiktu kvalitatīvi. Programmu ieteicams turpināt arī 

citu jomu pedagogiem, jo tā ir noderīga ikvienam pedagogam. 
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Nodarbībām izvirzītais mērķis ir sasniegts, jo 97 – 98% ir ļoti labs 

radītājs. 

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā” savas 

zināšanas pilnveidoja 78 dalībnieki – 5 grupās ar mērķi  pilnveidot 

sākumskolas pedagogu izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi 

sākumskolā un modelēt to apguvi. 

 

Lektores Rudīte Andersone, Ieva Elvīra Garjāne, Dace Gaigale bija 

entuziasma pilnas un atvērtas, lai dalītos ar savām idejām un 

programmas ietvaros piedāvāja dažādus paņēmienus, metodes 

un instrumentus, kā ieviest sadarbību sākumskolā. Zināšanas tika 

sasaistītas ar praksi, bija plašs klāsts ar sadarbības aktivitātēm ar 

domu, lai saprastu kuras aktivitātes dalībniekiem varētu būt 

vispiemērotākās atkarībā no viņu skolēnu vajadzībām. Visiem 

dalībniekiem bija iespēja praktiski pamēģināt visas aktivitātes, pēc 

kurām kursu dalībnieki paši veica secinājumus, kur, kad un kā šī 

aktivitāte ir pielietojama. Dalībnieki atzina, ka aktivitātes deva 

jaunas atziņas un motivāciju pamēģināt tās ar skolēniem. Mācības 

notika pēcpusdienā, pēc mācību stundām, līdz ar to pedagogos 

varēja redzēt nogurumu un ne īpašu vēlmi piedalīties aktivitātēs.  

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmā “Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” 

attīstīšana 1.-6. klasē” savas zināšanas pilnveidoja 80 dalībnieki – 5 

grupās ar mērķi   pilnveidot pedagogu izpratni par caurviju 

prasmes  “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšanu skolēnos jaunā 

kompetenču pieejā balstītā satura aspektā, veicināt praktisku 

iemaņu veidošanos skolotāju ikdienas darbā konkrētās caurviju 

prasmes praktizēšanai. Lektores Rasas Dirvēnas – projekta 

Skola2030 koordinatores darbu dalībnieki novērtējuši kā izcilu un 

profesionālu (draudzīga, zinoša, kompetenta, ir pieredze). 

 

Visnozīmīgākie ieguvumi bija:  

• pieredzes apmaiņa ar kolēģiem,  

• priekšstats par kompetenču izglītību,  

• idejas stundu vadīšanai, diskusijas, praktiskie darbi. 
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Dalībnieki atzina, ka programmu varētu papildināt ar reālu stundu 

vērošanu.    

 

❖ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmās “Kritiskās domāšanas un debašu prasmju attīstīšana” 

un “Kritiskās domāšanas praktikums pedagogu prasmju 

pilnveidei” savas zināšanas pilnveidoja 77 dalībnieki – 3 grupās ar 

mērķi - pilnveidot skolotāju kritiskās domāšanas un debatēšanas 

prasmes un palīdzēt izstrādāt kritisko domāšanu veicinošus 

uzdevumus 1.- 6. klašu skolēniem atbilstoši viņu kognitīvās attīstības 

līmenim. 

Tika nokomplektētas  divas sākumskolas skolotāju  grupas. 

Skolotājiem bija liela interese par šīm kursu programmām, par ko 

liecināja ātra grupas dalībnieku nokomplektēšana. 

 

Par lektoru  programmas vadīšanai tika uzaicināta zinoša un 

pieredzes bagāta skolotāja, kura ar savu darba stilu, izpratni par 

tēmu un spēcīgas personības starojumu spēja sasniegt 

nodarbībām izvirzītos mērķus. Kā aptaujas anketā rakstīja kursu 

dalībnieki par visnozīmīgākajiem ieguvumiem “man bija lieliska 

iespēja ieraudzīt savu domāšanas procesu no malas, pamanīt tās 

lietas, kur esmu iestiguši dogmās. Rezultātā apzinos, ka mana 

domāšana ir kļuvusi elastīga”, “gūt zināšanas par uzdevumu 

veidošanu un iedvesmu strādāt, dziļi pateicos par to, ko ieguvu”. 

 

Profesionālās pilnveides programmai par kritiskās domāšanas un 

debašu prasmju attīstīšanu tika uzaicināts lektors A. Dubkēvičs no 

debašu kluba "QUO Tu domā?", lai skolotāji paši iemācītos un 

varētu saviem skolēniem  mācīt  skaidri, argumentēti un pārliecinoši 

aizstāvēt savu viedokli, balsoties uz spēcīgiem un loģiskiem 

argumentiem un nekautrēties to darīt, kad tas ir svarīgi. Par 

visnozīmīgāko ieguvumu šīs programmas apguvē dalībnieki 

uzskatīja iepazīstināšanu ar loģikas kļūdām, argumentācijas 

metodiku,  kritiskās domāšanas un debašu izmantošanu 

pedagoģiskajā sfērā. Lektora darbs tika novērtēts kā ļoti labs un 

bija ieteikumi turpināt šo programmu, piedāvājot arī citiem 

pedagogiem pamatskolā un vidusskolā.  
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1.3. BŪT VADOŠAJAM UN KLIENTU PRIMĀRI IZVĒLĒTAJAM 

MĀCĪBU PIEDĀVĀTĀJAM. 

 

1.3.1. Mācību pasākumos iesaistīto dalībnieku skaita palielināšana  

 

 

2018. gada viens no RIIMC stratēģiskajiem mērķiem bija būt 

vadošajiem un klientu primāri izvēlētajiem mācību piedāvātājiem. 

Konkrētas darbības tika veiktas gan darbā ar pieaugušajiem, gan 

citu pašvaldību pedagogu iesaistīšanā profesionālās pilnveides 

apguvē. 

 

❖ Pieaugušo izglītība. 

 

RIIMC 2018. gadā turpināja piedāvāt neformālās izglītības iespējas 

Rīgas iedzīvotājiem, plānojot un organizējot kursus izveidotajās 20 

filiālēs Rīgā – Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk 

IKSD) pakļautības iestādēs – vispārējās izglītības skolās un 

Profesionālās izglītības kompetences centros, Valsts tehnikumos.  

 

2017. gadā cilvēku skaits, kuri piedalījās  kādā no RIIMC 

piedāvātajām pieaugušo neformālās izglītības programmām, bija 

725 dalībnieki. Gada nogalē tika uzstādīts mērķis 2018. gadā 

palielināt dalībnieku skaitu par 10 % jeb par 150 mācību 

dalībniekiem vairāk kā 2017. gadā. 

 

2018. gadā mērķi izdevās sasniegt un pat gandrīz divas reizes (par 

75,3%) palielināt. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šajā gadā 

dalībnieku skaits pieaugušo izglītībā bija 1271. Iepriekšējā gada 

skaitlim pievienojušies 546 dalībnieki, kuri mācījušies RIIMC 

piedāvātajos neformālās izglītības kursos.  

 

Secinājums: RIIMC ir guvis 2018. gadā pozitīvu popularitāti un 

kvalitatīva kursu īstenošana ir viena no svarīgākajām vadošāko un 

klientu primāri izvēlēto mācību piedāvātāju iezīmēm. 2019. gadā 

uzstādīts jauns mērķis palielināt mācību pasākumos iesaistīto 

dalībnieku skait pieaugušo izglītībā par  10% jeb 120 dalībniekiem. 
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❖ Mācību piedāvājums citu pašvaldību pedagogiem. 

 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, 2 reizes gadā tika sagatavots un 

izsūtīts uz visām Latvijas pašvaldībām mācību piedāvājums 

izglītības iestāžu pedagogiem. Janvārī RIIMC pedagogu izvēlei 

piedāvāja 67 izglītības programmas, bet septembrī – 66. Lai vēl 

sekmīgāk iepazīstinātu Latvijas pirmsskolu un skolu pedagogus ar 

mūsu darbu, sagatavojām mācību piedāvājumu citu pašvaldību 

pedagogiem skolēnu brīvdienās, kad interesenti var atbraukt no 

dažādām Latvijas pilsētām. Tā, piemēram, martā tika piedāvāta 

viena programma audzināšanas jomā “Vecāku pedagoģiskā 

kompetence”, bet jūnijā 3 programmas - “Saskarsmes procesa 

virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem”, “Speciālās zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā”, “Vecāku 

pedagoģiskā kompetence ”. Vērojot pedagogu ieinteresētību un 

atsaucību, turpinājām iesākto darbu arī tālāk, augustā un oktobrī 

kopā piedāvājot  6 izglītības programmas: “Konflikti un to 

risināšanas iespējas klases audzinātāja darbā”, “Saskarsmes 

procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem” (2 grupas), 

“Stresa menedžments pedagoga darbā”, “Vecāku pedagoģiskā 

kompetence ” un datorkursus “Microsoft Office rīku lietošana 

(pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām)”.  

 

 

13.attēls. Dalībnieku skaits no citām Latvijas pašvaldībām 

izglītības programmās Rīgā pa mēnešiem. 
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Kā redzams 13. attēlā, augustā neizdevās nokomplektēt nevienu 

no grupām. Varam secināt, ka pedagogi vēl nav atgriezušies no 

atvaļinājumiem vai arī nav gatavi domāt par savu profesionālo 

kompetenču pilnveidi pirms jaunā mācību gada sākuma. 

 

Taču kopumā 2018. gadā RIIMC kā mācību pakalpojumu 

piedāvātāju un īstenotāju izvēlējās dažādas iestādes: 13 Rīgas 

pašvaldības izglītības iestādes, 1 privātskola, Rīgas Stila un modes 

tehnikums, Nacionālo mākslu vidusskola,  RD Pašvaldības 

ieņēmumu pārvalde, SIA “Žaks”, kā arī 10 citas Latvijas pašvaldības 

(Ikšķile, Saldus (2 grupas), Jūrmala, Valmiera, Ķekava, Garkalne, 

Ventspils, Skrīveri (2 grupas), Ogre, Daugavpils). Kopumā esam 

izglītojuši 920 dažādu iestāžu darbiniekus.  

 

Kā izglītības centru, apgūstot programmu “Speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem 

darbiniekiem”, mūs izvēlējas, mācījās un sekmīgi pabeidza kursus 

551 izglītības iestādes tehniskais darbinieks. 

 

Ar savu sasniegto rezultātu – 1542 dažādu izglītības programmu 

absolventiem 2018. gadā – esam ļoti apmierināti.  

 

1.3.2. RIIMC akreditācija 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  2018. gadā 

akreditēja izglītības iestādi un izglītības programmu “Darba 

aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”.  

 

Gada sākumā tika rakstīts iesniegums Izglītības kvalitātes valsts 

dienestam ar lūgumu akreditēt iestādi un vienu izglītības 

programmu un sagatavoti nepieciešamie dokumenti: 

pašnovērtējuma ziņojums, iesniegums par izglītības iestādes 

vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu u.c.  

 

RIIMC darba kvalitātes vērtēšanas komisijā bija 3 cilvēki: ekspertu 

komisijas vadītājs un 2 eksperti, un vērtēšanas laiks iestādē - 5 

dienas. Komisijas locekļi iepazinās ar RIIMC sagatavoto 

prezentāciju par iestādes darbību, izvirzītajiem stratēģiskajiem 

mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī izstrādāto darba 

procesu  kvalitātes standartiem, izvērtēja RIIMC dokumentācijas 

atbilstību MK noteikumiem, veica vides un materiālu novērtēšanu, 
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novērtēja izglītības iestādes darbības kvalitāti profesionālās ievirzes 

izglītības programmas īstenošanā no 2018. gada 14. maija līdz 18. 

maijam un iesniedza “Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu”. 

Iepazīstoties ar akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, secinām, 

ka visaugstākie rādītāji (“ļoti labi”) ir jomā “Iestādes darba 

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”, kā arī jomā 

“Iestādes vide”, ar to saprotot gan mikroklimatu, gan fizisko vidi un 

vides pieejamību. Pārējām jomām un kritērijiem tika dots 

novērtējums “labi”. 

 

Izglītības iestāde tika reģistrēta Valsts Izglītības informatīvajā 

sistēmā (VIIS). Izglītības programmā “Darba aizsardzības 

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (60 stundu apjomā) 

akreditācijas brīdī mācījās 10 dalībnieki 2 profesionālu mācību 

nodarbību vadītāju vadībā:  Sandra Zariņa, Valsts darba 

inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja un  Imants Ludvigs 

Miķelsons, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 

pasniedzējs, darba aizsardzības speciālists.  

 

Pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, Izglītības 

kvalitātes valsts dienests nolēma akreditēt  izglītības iestādi 

profesionālās pilnveides izglītības programmu “Darba aizsardzības 

pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” un Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodisko centru uz 6 gadiem (no 2018. gada 7. jūnija 

līdz 2024. gada 6. jūnijam). 
 

 

1.3.3. Jaunu pieaugušo izglītības filiāļu atvēršana Rīgā. 

2018. gadā viens no RIIMC mērķiem  pieaugušo izglītībā bija 

mācību filiāļu skaita palielināšana Rīgā pieaugušo neformālās 

izglītības nodrošināšanai.  

 

Līdz 2017. gadam RIIMC noslēdza sadarbības līgumus ar 18 

pieaugušo izglītības filiālēm Centra, Čiekurkalna, Sarkandaugavas, 

Vecmīlgrāvja, Juglas, Purvciema, Bolderājas, Iļģuciema, Imantas, 

Āgenskalna, Ziepniekkalna, Zolitūdes un Ķengaraga apkaimēs.  

 

RIIMC speciālisti koordinē filiāļu darbu Rīgas rajonos/apkaimēs. 

RIIMC mērķis bija piedāvāt Rīgas iedzīvotājiem iespējas mācīties 

pieaugušo kursos tuvāk savai dzīvesvietai, taču gada nogalē 

apkopojot kursu dalībnieku atsauksmes, tika secināts, ka daudziem 

dalībniekiem mācības ērtāk būtu apmeklēt pilsētas centrā. Tāpēc 
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2018. gadā tika plānots atvērt vēl divas pieaugušo filiāles Rīgas 

Centra skolās. Tādējādi tika uzaicināta Rīgas Natālijas Draudziņas 

vidusskola un Rīgas sākumskola “Valodiņa”, kurās direktori bija 

atsaucīgi un tika noslēgti sadarbības un telpu bezatlīdzības nomas 

līgumi.  

 

2018. gadā darbojās 20 filiāles, ieskaitot pašu RIIMC kā galveno 

pieaugušo kursu izglītības filiāļu centru. Filiāļu darbība un to 

lietderība katru gadu tiek izvērtēta, lai atrastu pēc iespējas labāku 

risinājumu to pieejamībai klientiem.  

 

 

2. PROJEKTU ĪSTENOŠANA. 
 

2.1. Lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos 

mācību priekšmetos. 

 

Projekts “Lasītprasmes  izkopšana visu vecumposmu skolēniem 

dažādos mācību priekšmetos” tiek īstenots kopš 2016. gada ar 

mērķi veicināt pamatskolas skolēnu lasītprasmes attīstību un 

inovatīvas, skolēnu pašvadītas mācību stratēģijas ieviešanu Rīgas 

skolās. Projekta pamātā ir “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes 

attīstībai” (VIMALA) metodika, kas Latvijā ienāca kā Eiropas 

Sociālā fonda un Eiropas savienības atbalstīts projekts.  

 

Katru gadu Rīgas skolu komandas tiek aicinātas pieteikties 32 

stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmā, apgūt 

metodiku un aktivitātes, paralēli aprobēt lasītprasmes metodiku 

mācību stundās. Nodarbības un metodikas aprobācija notiek 

mācību gada garumā.  

2018.gada februārī 12 Rīgas skolu komandas noslēdza mācības un 

iepazīstināja ar aprobācijas rezultātiem, bet 2018.gada augustā 

jaunas grupas uzsāka mācības. 

 

12 skolotāju grupas, kuras 2018.gada februārī pabeidza 

lasītprasmes metodikas aprobāciju, veica skolēnu testēšanu un 

aptauju. Kopumā metodiku apguva un aprobēja 62 Rīgas 

pedagogi. 
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Skolu komandu secinājumi: 

 

Ieguvumi, 

izmantojot 

metodiku 

(no skolu 

komandu 

prezentācijām) 

Rīgas Imantas vidusskola: 

Vislielākais ieguvums novērojams skolēniem, 

kuriem iepriekš konstatēts lēns lasīšanas temps 

un daudz kļūdu.  

Skolēniem patīk lasīt un atstāstīt, strādājot pārī. 

Skolēni apzinās, ko nozīmē produktīvi strādāt.  

Cieņpilna attieksme pret lasītāju. 

Izlīdzinās lasītprasmes līmenis klasē. 

Apzināta lasīšana kļūst par skolēna ikdienas 

sastāvdaļu. 

Rīgas 6.vidusskola: 

Uzlabojās lasīšanas ātrums 

Uzlabojās sadarbības prasmes 

Mainījās attieksme pret lasīšanu 

Uzlabojās teksta izpratne – lasa jēgpilni 

Skolēniem radās papildus laiks, lai lasītu skolā 

Skolēni izprot, ko nozīmē lasīt jēgpilni 

Skolēni paši meklēja un piedāvāja tekstus 

lasīšanai 

Iesaistīti sākumskolā arī citi kolēģi – praktiski 

«vimaloja» visi 2. – 3.klašu skolotāji ar savām 

klasēm. 

Pamatskolas skolotājiem novadīta praktiskā 

nodarbība VIMALAS metodikā. 

Rīgas 25.vidusskola: 

Ieinteresēti kolēģi - notikušas 2 pedagoģiskās 

sēdes, kurās kolēģiem stāstījām par VIMALA 

metodikas pamatprincipiem un realizāciju 

skolā. 

Zinoši, izglītoti vecāki - vecāku metodiskajā 

dienā skolas mērogā pārskats par  projekta 

realizāciju skolā, projekta posmu un rezultātu 

analīze. 

Skolēni, kam patika VIMALAS aktivitātes - "Vai 

šodien lasīsim?" 
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Projekta skolotāji guva pārliecību - tas tiešām 

darbojas! 

 

 

Visu skolu prezentācijās atspoguļojās tas, ka uzlabojās skolēnu 

lasītprasme: 

 

 

14. attēls. Rīgas 6.vidusskolas 5.klases skolēnu lasītprasmes līmeņa 

salīdzinājums pirms un pēc metodikas ieviešanas. 

 

Kas sagādāja 

grūtības? 

Rīgas 34.vidusskola: 

Darba organizācija klasē ar lielu skolēnu 

skaitu. 

Latviešu valodas zināšanu atšķirīgais līmenis –

problēmas ar teksta uztveri dažiem skolēniem. 

Tekstu meklēšana un adaptēšana. 

Rīgas 51.vidusskola: 
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Tekstu sagatavošana (prognozēšana). 

Atbildīga, taisnīga vērtēšana. 

Skolēnu grūtības strādāt pāros, kautrīgums. 

Kavējumi. 

  

Skolēnu atsauksmes par lasītprasmes metodiku bija pozitīvas: 

▪ Iemācījos ātrāk lasīt. 

▪ Palīdzēja saprast teksta jēgu. 

▪ Patīk lasīt pārī, jo bija labs pārinieks, jo pārinieks labi lasa, 

gribējām uzvarēt. 

▪ Patika atzīmēt plusiņus un mīnusiņus tabulā un uzzināt, 

cik rindiņas izlasījām. 

▪ Labāk atstāstu dažādus tekstus.  

▪ Labāk patika pirmā aktivitāte, jo grūti ir atstāstīt tekstu, 

kuru tikai vienu reizi izlasi. 

▪ Patika atbildēt uz jautājumiem un atstāstīt tekstu. 

▪ Uzzināju daudzus jaunus vārdus. 

▪ Nepatika otrais pārinieks, jo viņam nav nopietna 

attieksme pret darbu. 

▪ Gribu, lai šāda lasīšana turpinātos. 

▪ Saprotu, par ko lasu.   

 

 

 

15.attēls.Rīgas 34.vidusskolas skolēni “vimalo”. 
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2018. gada augustā tika nokomplektētas 2 jaunas mācību grupas 

un 15 Rīgas skolu komandas sāka apgūt lasītprasmes metodiku. 10 

no šīm izglītības iestādēm ir skolas, kas īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu, 5 – latviešu mācībvalodas skolas. Skolu 

komandās ir latviešu valodas, literatūras, krievu valodas un 

literatūras, dabaszinību, ģeogrāfijas, vēstures un citu mācību 

priekšmetu skolotāji. Kopskaitā – 60 pedagogi. 

 

Nodarbības vada un pedagogus konsultē: Aija Kalve, LU; Ieva 

Margeviča –Grīnberga, LU, Jana Bistere, Rīgas 41.vidusskola. 

 

Nodarbības ieplānotas visa 2018./2019.mācību gada garumā: 

 

 

Septembris 

 

1.nodarbība.  

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana, pielietojot 

vienaudžu mācīšanas metodiku (VIMALA) un attīstot 

skolēnu pašizziņu un pašvadītu mācību procesu.  

Oktobris 2.nodarbība.  

Skolēnu sagatavošana un lasītprasmes līmeņa 

testēšana VIMALAS metodikas ieviešanai. 

Testēšanas noteikumi un dalīšana mācību darbam 

pāros. 

Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izvēlas klasi 

metodikas aprobācijai, testē skolēnus. 

Novembris 3.nodarbība.  

Skolēnu testēšanas rezultāti. Aktivitātes “Lasīšana 

pārī”’ apguve un īstenošana. 

Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un 

nostiprina aktivitāti “Lasīšana pārī” izvēlētajā klašu 

grupā.  

Janvāris 4.nodarbība.  

Aktivitātes “Atstāstīšana”’ metodikas noteikumu 

ievērošana un īstenošana.  
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Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un 

nostiprina aktivitāti “Atstāstīšana” izvēlētajā klašu 

grupā. 

Februāris 5.nodarbība.  

Aktivitātes “Rezumēšana” īstenošanas noteikumi un 

būtība. 

Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un 

nostiprina aktivitāti “Rezumēšana” izvēlētajā klašu 

grupā. 

Marts 6.nodarbība.  

Aktivitātes “Prognozēšana” īstenošanas nosacījumi, 

tekstu izvēle un mērķtiecīga pielietošana, metodisko 

ieteikumu ievērošana. 

Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un 

nostiprina aktivitāti “Prognozēšana” izvēlētajā klašu 

grupā.  

Skolēnu testēšana lasītprasmes līmeņa 

novērtēšanai. 

Aprīlis 7.nodarbība.  

Apgūtās metodikas izvērtējums. Skolēnu 

lasītprasmes līmeņa salīdzināšana pirms metodikas 

ieviešanas un pēc tās pielietošanas mācību darbā. 

 

Izvērtējot iepriekšējā mācību gada laikā gūto pieredzi, esam 

pagarinājuši laiku metodikas aprobācijai skolā. Katras aktivitātes 

ieviešanai un nostiprināšanai  tiek dotas 3 - 4 nedēļas, jo skolēniem 

jāpierod pie jauna veida darba formām, tās jānostiprina. 

Skolēniem ir vajadzīgs laiks, lai pierastu un pieņemtu objektīvu 

mācību pārinieka vērtēšanu. 

 

Aicinām pedagogus nodarbībās mainīties ar tekstu materiāliem, lai 

atvieglotu darbu tekstu meklēšanā atbilstoši mācību priekšmeta 

specifikai.  

 

Jaunās mācību grupas turpinās apgūt programmu un aprobēt 

metodiku 2019. gadā un aprīlī veiks skolēnu gala testēšanu un 

rezultātu salīdzināšanu. 
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2.2. Pedagogu radošās meistarības konkurss “Radi. Rādi. Redzi.” 

Jau 3 gadus pēc kārtas Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs piedāvā Rīgas skolu pedagogiem iespēju piedalīties 

pedagogu radošās meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi”. Šī 

gada tēma bija “Stunda Latvijas simtgadei”. Konkursa mērķis bija 

apzināt radošākos pedagogus, kuri mācību priekšmetā vai 

audzināšanas darbā izmanto netradicionālas, inovatīvas metodes, 

idejas un darba formas, atspoguļojot Latvijas simtgadi. Pedagogi 

piedalījās konkursā piedāvājot mācību priekšmeta stundu vai 

klases stundu par brīvi izvēlētu tēmu, kura varēja  īstenot no vienas 

mācību stundas līdz vairākām 3 nedēļu laikā.  

Konkurss sastāvēja no 3 posmiem:  

1) Projekta pieteikums, kurā bija jānorāda projekta sasniedzamais 

rezultāts, mērķis, galvenās aktivitātes, sadarbības formas mērķa 

īstenošanā, tehnoloģiju izmantošana aktivitāšu laikā un kādas 

vērtēšanas formas tika izmantotas. Šajā posmā varēja iegūt 20 

punktus.  

2) Projekta video rullītis – reklāma par projektu, kurā bija jāparāda 

visi 1. posma uzskaitītie kritēriji. Šajā posmā varēja iegūt 10 punktus.  

3) Projekta stenda referāts – jāatbild uz žūrijas jautājumiem par 

projektu kopumā izglītības forumā “Izglītība Izaugsmei 2018”. Šajā 

posmā varēja iegūt 70 punktus. Par visiem 3 posmiem kopā varēja 

iegūt 100 punktus.  

Konkursam savu dalību pieteica 40 Rīgas pedagogi, 2. posmam 

tika izvirzīti 35 pedagogu projekti, kuri veiksmīgi pabeidza konkursu. 

Konkursā 1. vietu ieguva Puškina liceja skolotājas Solveiga Raginska 

un Kristīne Voiteka ar projektu “Latvijas cilvēki – leģendas pasaulē”, 

iegūstot 93 punktus. 2. vietu ieguva Rīgas 34. vidusskola skolotāja 

Inese Musatova, iegūstot 86 punktus ar projektu “Latvijas simtgade, 

Latvijas pilsētas, apsveikuma rakstīšana” un 3. vietu ieguva Rīgas 

Angļu ģimnāzijas skolotāja Indra Jēkabsone ar projektu “Eiropas 

vērtības” iegūstot 84 punktus. 
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16.attēls. Pedagogu radošās meistarības konkurss “Radi. Rādi. 

Redzi.” finālisti 

 

Izsludinot pieteikšanos uz radošās meistarības konkursu “Radi. Rādi. 

Redzi.”, pedagogi neizradīja lielu interesi, uzaicinājums uz 

pieteikšanos tika sūtīts atkārtoti. Pamatojums varētu būt daudzu 

citu konkursu un pasākumu norise šajā laika posmā, kas veltīti 

Latvijas simtgadei, kā arī dažādi pašu pedagogu organizētie 

pasākumi skolās. Konkursa norise notika atbilstoši projekta grupas 

plānojumam. 

 

2.3. Projektu konkurss “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” 

 

Konkursa mērķis - sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai un veicināt pedagogu kolektīva profesionālo 

pilnveidi. 

 

2017. gada rudenī skolas iesūtīja 13 projektu pieteikumus, kurus 

RIIMC izvērtēja pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. RIIMC atbalstīja 
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12 Rīgas skolas, kurās īstenoti projekti par aktuālām tēmām: skolas 

administratīvo e-dokumentu arhitektūras izveide, bilingvālas 

stundas produktivitātes pilnveide, kopības apziņa mūsdienīgā 

skolā, skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā, 

pozitīvas darba un mācību vides pilnveide, pedagogu mācīšanās 

kultūras pilnveide mūsdienīgai lietpratībai, skolotāju medijpratības  

attīstīšana  skolēnu digitālās kompetences pilnveidei, skolotāju 

angļu valodas speciāliem mērķiem (ESP) apmācība efektīvākai 

multilingvālas pieejas realizācijai mācību procesā, pilsoniskās un 

patriotiskās audzināšanas integrācija pedagoģiskajā procesā, 

klasvadības kompetences attīstīšana, PEPS=I (Projektējam + 

Eksperimentējam + Pētām + Sadarbojamies = Iemācāmies): 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Izglītības iestāde 

1.  Skolēnu caurviju prasmju 

attīstīšana mācību procesā 

Rīgas 72. vidusskola 

2.  PEPS=I (Projektējam + 

Eksperimentējam + Pētām + 

Sadarbojamies = Iemācāmies) 

Ziemeļvalstu ģimnāzija 

3.  Mācies, vēro un dari! Rīgas Kristīgā vidusskola 

4.  Klasvadības kompetences 

attīstīšana 

Rīgas Valda Zālīša 

sākumskola 

5.  Skolotāju angļu valodas 

speciāliem mērķiem (ESP) 

apmācība efektīvākai 

multilingvālas pieejas realizācijai 

mācību procesā. 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija 

6.  Pozitīvas darba un mācību vides 

pilnveide 

Rīgas 3. speciālā 

pamatskola 

7.  Skolotāju medijpratības  

attīstīšana  skolēnu digitālās 

kompetences pilnveidei 

Rīgas Jāņa Poruka 

vidusskola 

8.  Bilingvālas stundas 

produktivitātes pilnveide 

Rīgas 53. vidusskola 

9.  Skolas administratīvo e-

dokumentu arhitektūras izveide 

Rīgas 10. vidusskola 

10.  Rīgas Angļu ģimnāzijas (RAĢ) 

pedagogu mācīšanās kultūras 

pilnveide mūsdienīgai 

lietpratībai 

Rīgas Angļu ģimnāzija 
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11.  Pilsoniskās un patriotiskās 

audzināšanas integrācija 

pedagoģiskajā procesā 

Rīgas Valda Avotiņa 

pamatskola – attīstības 

centrs 

12.  Kopības apziņa mūsdienīgā 

skolā 

Rīgas 64. vidusskola 

 

RIIMC neatbalstīja 1 projektu pieteikumu: Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolai, jo projektu nepieciešamības pamatojums tika vāji 

argumentēts,  neatbilda izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, 

nepārliecinoši tika formulētas pedagogu pilnveidojamās 

kompetences, bet RIIMC vienmēr rosina  skolu pedagogus 

apmeklēt Centra organizētos profesionālās pilnveides pasākumus 

un piedalīties citos konkursos, lai sasniegtu skolas izvirzītos mērķus. 

 

Skolu pedagogi tika iesaistīti dažādās mācīšanās aktivitātēs: 

lekcijās, diskusijās, praktiskajos darbos un grupu darbos, pieredzes 

apmaiņā, problēmsituāciju analīzē un radošajās darbnīcās. 

Mācības tika organizētas gan tiešsaistē, gan klātienes nodarbībās, 

gan mācoties patstāvīgi. 

 

Trīs izglītības iestādes izmantoja iespēju doties pieredzes apmaiņā 

ārpus Rīgas. Ir dažas izglītības iestādes, kuras mērķtiecīgi meklēja 

risinājumus, lai pēc iespējas vairāk apmeklētu interaktīvas 

nodarbības muzejos un interešu izglītības centros, tehniski radošās 

darbnīcās vai meistarklasēs tepat Rīgā. Tas noteikti papildināja 

skolotāju kritiskās domāšanas stratēģiju arsenālu un rosināja 

paskatīties uz lietām mazliet citādāk.  

 

Izvērtējot projekta norisi, darba grupa un skolu koordinatori 

secināja, ka projekta “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” īstenošanas laikā  pedagogi pilnveidoja 

pedagoģiskās kompetences, komandas sadarbības 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.  
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17. attēls. Rīgas 64. vidusskolas skolotāji projekta nodarbību laikā. 

 

Projektu aktivitāšu labvēlīgā, aktīvā un enerģiskā gaisotne liecina 

par to, ka šāda mācību forma skolotājiem ir pieņemama, tā palīdz 

aktivizēt pieredzi un risināt problēmas. Pedagogi ieguvuši daudz 

jaunu ideju turpmākajam darbam ar izglītojamajiem un sevis 

pilnveidošanai. 

 

Projektā iesaistīto skolu pedagogu komentāri par projekta 

aktivitātēm: 

Rīgas Kristīgā vidusskola: 

“Nekad nevajag baidīties uzdrošināties, darīt, riskēt un tiekties uz 

mērķi. Mēs visi kļūdāmies, bet nekļūdās jau tikai tas, kurš nedara! 

Mēs nebaidāmies darīt, kļūdīties un darīt tā, lai kļūdas būtu 

labojamas. Dariet ar mums, kopā ar mums, labāk par mums! 

 

Arī mēs pirmoreiz piedalījāmies šādā projektā un guvām pieredzi, 

jaunas zināšanas, mācības, daudz vērtīga - gan savam 

profesionālajam darbam, gan savai personības izaugsmei. Arī 

skaitliski neliela skola spēj sevi pilnveidot šāda veida projektos.” 

 

Rīgas Valda Zālīša sākumskola: 

“Rīgas Valda Zālīša sākumskola ir skola, kas iet līdzi laikam - mācās 

ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Skolas dinamiskajā vidē strādā 

daudz jauni, motivēti un pārmaiņām gatavi pedagogi. Rīgas 

Valda Zālīša sākumskolas projekta “Divi klases audzinātāji vienā 
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klasē” ietvaros caurviju prasmju attīstīšanu uzsākām jau 

2013.gadā.” 

 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija: 

“Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā CLIL pieeju īsteno jau vairākus gadus 

un skolotāju skaits, kuri aizvien plašāk izmanto CLIL metodiku,  

palielinās. Tāpēc ģimnāzijas skolotāji izteica vēlmi pilnveidot savas 

angļu valodas prasmes. Parastie angļu valodas kursi neder, jo tur 

nemāca speciālus terminus, kas varētu noderēt skolotājiem viņu 

mācību stundās. Tāpēc skolas angļu valodas skolotāju komanda 

nolēma piedalīties projektā ar mērķi izstrādāt kursu programmu 

atbilstoši mērķgrupai – sākumskolas, eksakto priekšmetu un 

humanitāro priekšmetu skolotājiem un īstenot kursus  ģimnāzijas 

skolotājiem “Angļu valoda speciāliem mērķiem efektīvākai CLIL 

pieejas realizācijai”. Projekta noslēgumā tika izstrādāta vārdnīca 

ar angļu valodas terminiem un nosaukumiem atbilstoši katrai 

priekšmetu grupai ar kuru varēs iepazīties darbnīcā.” 

 

Rīgas 3. speciālā pamatskola: 

“Mūsu skolā strādājot, katru dienu darbiniekiem nākas sastapties 

ar grūtām, sarežģītām situācijām, brīžiem risināmie jautājumi pat 

šķiet “pāri cilvēka spēkiem”. Vienmēr cenšamies paši izdomāt 

visādus veidus, kā iedvesmot pedagogus un asistentus. Tāpēc 

esam ļoti pateicīgi RIIMC par iespēju piedalīties projektā, kura 

laikā spējām padziļināti pievērsties izdegšanas sindroma 

profilaksei mūsu skolas kolektīvā.” 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola: 

“Rīgas Jāņa Poruka vidusskola ir skola, kurā skolotāji vienmēr 

meklē jaunas idejas, iespējas mācīties kopā vai apgūt jaunas 

zināšanas kursos un citos tālākizglītības pasākumos. Esam radoši 

un atvērti. Mūsu devīze ikdienas darbam: Domā! Radi! Dalies! 

Kusties! Mācies! Darbojies! Lieto!” 

 

 

Rīgas 10. vidusskola: 

“Projekta ietvaros tika padziļināta skolas pedagoģiskā kolektīva 

izpratne par Google kontu un ieviesta vienota, efektīva 

dokumentu, mācību materiālu pārvaldība un glabāšana skolā. 

Skola plāno pilnībā atteikties no administratīvajiem dokumentiem 
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papīra formātā, veikt pāreju uz elektronisku pedagoģiskās 

sadarbības kultūru.” 

 

RIIMC 13. un 14. jūnijā organizēja savu ceturto izglītības forumu 

“Izglītība izaugsmei 2018”, kas norisinājās biznesa augstskolā 

“Turība”. Šī foruma tēma  PĀRMAIŅAS bija būtiska gan vadībai, 

gan pedagogiem. 

 

 

18. attēls. Pedagogi ekspertdarbnīcā forumā “Izglītība 

izaugsmei 2018”. 

 

 

Forumā tika izvērtēts paveiktais skolu izglītības attīstības projektā 

“Izglītība izaugsmei 2018”: pedagogu meistarības konkursā “Radi. 

Rādi. Redzi.” un skolu projektu konkursā "Atbalsts skolas stratēģisko 

mērķu sasniegšanai". Projekta ietvaros tika speciāli izdota brošūra 

“Izglītība izaugsmei 2018”. 
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19. attēls. Brošūra “Izglītība izaugsmei 2018”. 

 

Foruma laikā tika organizēta stendu izstāde, kur katra projektā 

iesaistītā izglītības iestāde piedalījās ar sava projekta materiāliem, 

uzsverot mērķi, uzdevumus, aktivitāšu laikā gūto pieredzi un 

ieguvumus. Stendus šoreiz varēja apskatīt arī pēc foruma RIIMC 

telpās līdz pat 2019. gada 21. februārim, kas ir pozitīvi, jo forumā ne 

visi skolotāji vienmēr piedalās. Apskatot stendu informāciju, 

skolotāji tiek informēti par notikušo pasākumu, kā rezultātā var 

pieņemt lēmumu par dalību līdzīgā projektu konkursā citu gadu. 

 

 

20. attēls. Rīgas skolotāji pie stendiem forumā “Izglītība 

izaugsmei   2018”. 
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21. attēls. Rīgas skolotāji pie stendiem forumā “Izglītība 

izaugsmei 2018”. 

 

Izglītības iestādes forumā prezentēja projekta rezultātus gan 

stenda prezentācijās, gan īsās darbnīcu pašreklāmās un video 

filmās, kā arī skolu pārstāvji vadīja DARBNĪCAS par projektā 

sasniegtajiem rezultātiem, veidoja ieskatu, kā skolas kolektīvs tika 

iesaistīts mācību procesā, cik daudzveidīgs tas ir bijis. 

 

Par pārmaiņām atvērtu organizāciju foruma laikā dalījās pieredzē 

Rīgas Biznesa skolas pārmaiņu vadības konsultants un docents Dr. 

Atis Zakatistovs. Organizācijas psiholoģe Katrīna Ošleja* stāstīja 

par situatīvo līderību, kā mācīt sevi un ļauties pārmaiņām, ļaut 

citiem iemācīties pašiem, bet Anita Gaile* kā biznesa trenere un 

koučs runāja par organizācijas nepārtrauktu attīstību. Savukārt 

Ogres 1.vidusskolas direktors  un “Iespējamās misijas” idejas 

nesējs Igors Grigorjevs* informēja par pārmaiņu vadību izglītības 

iestādē un vērsa uzmanību uz astoņām viņa pieredzē būtiskām 

domām, pirmās dienas noslēgumā par Swedbank attīstību 

pastāstīja “Swedbank Latvija” personāla pārvaldes vadītāja Agita 

Jākobsone*, pieminot mācīšanos kā Swedbank iekšējās kultūras 

pamatu. 

                                                      

 uzklikšķinot uz referenta vārda ir pieejama viņa piedāvātās prezentācijas slaidrāde 

https://www.slideshare.net/riimc/13-06-1zakatistovs/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-1zakatistovs/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-2osleja/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-3gaile/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-4grigorjevsparmainuvadibaskola/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-5jakobsoneswedbanka/1
https://www.slideshare.net/riimc/13-06-5jakobsoneswedbanka/1
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Otrajā foruma dienā  ar savu pieredzi par to,  kādi ir nākotnes 

izaicinājumi un nodarbināmības risinājumi un dzīvot līdzi laikam 

izglītībā, dalījās Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore, 

bet Lelde Vaivode*, sociālā taisnīguma aktīviste, stāstīja par to, ka 

mainās skola un maināmies mēs, kas īsti notiek pārmaiņu procesā 

un kas jau ir mainījies un vēl mainīsies? Visus klausītājus ar savu mieru 

apbūra apzinātības treneris Ansis Jurģis Stabingis*, kurš pastāstīja 

par apzinātību skolā kā palīgu skolotājiem un skolēniem. Nekur 

nevajagot skriet un steigties cilvēkiem, lai visu dara roboti. Otrās 

dienas noslēgumā motivācijas treneris Rolands Eglītis* dalījās ar 

savu reālo dzīves pieredzi saistībā ar motivāciju, kā es pats varu būt 

pārmaiņu radītājs un pasauli veidot tādu, kā tieši es vēlos. 

 

 

22. attēls. Forums “Izglītība izaugsmei 2018”. 

 

Forumā visi dalībnieki varēja iedvesmoties no 9 dažādiem 

referentiem, piedalīties 8 dažādās ekspertdarbnīcās, uzlādēties 8 

enerģiju darbnīcās, kā arī mācīties no dažādu skolu gūtās 

pieredzes projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” (sīkāk lasīt šeit) un no labās prakses piemēriem – 

pedagogu radošās meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi – 

Stunda Latvijas simtgadei”. Foruma saturu papildināja 

ekspertdarbnīcas, kurās ar savu pieredzi dalījās vairāki eksperti -  

Alla Kitajeva, Irina Gapoņenko, Ingūna Helviga, Gunta Purmale, 

https://www.slideshare.net/riimc/14-06-2vaivode/1
https://www.slideshare.net/riimc/14-06-3stabingis/1
https://www.slideshare.net/riimc/14-06-4eglitis/1
http://riimc.lv/lv/news/projektu-konkurssatbalsts-skolas-strategisko-merku-sasniegsanai-ir-nosledzies/851
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Signe Neimane, Uldis Dzērve un Ventspils Izglītības pārvaldes 

Metodiskā dienesta ekspertes Zanda Bite un Lienīte Zorģe. 

 

Atsauksmēs, piemēram, Rīgas 72. vidusskola minēja: “Nodarbību 

ciklā pedagogiem bija iespēja diskutēt par to, kā skolēns mācās, 

kāda ir efektīva mācību stunda, kas ir kompetence, kas tiek 

saprasts, sakot un dzirdot “kompetenču pieejas ieviešana”. Lektors 

Uldis Dzērve fokusēja pedagogu uzmanību uz SOLO (Structure of 

Observed Learning Outcomes) taksonomiju, kas ļauj efektīvi plānot 

un veidot novērtēšanas uzdevumus dažādās kompleksuma 

pakāpēs. Šis rīks ļauj efektīvi atlasīt uzdevumus dažādām skolēnu 

grupām, ar dažādām spējām, ka arī pašiem veidot autentiskus 

uzdevumus. Pedagogiem bija iespēja pārliecināties, ka uzdevuma 

kompleksums pieaug arī jaunajā situācijā, ietverot vairākas 

saturiskās dimensijas un prasmes. Nodarbībās pedagogi arī 

analizēja stundu videofragmentus, lai kopīgi varētu vienoties par 

produktīvās stundas kritērijiem.” 

 

Izvērtējot projekta norisi un rezultātus, darba grupa secināja, ka 

šāda veida mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide bija 

efektīva, tā sasniedza plānoto rezultātu. Kā atzina pedagogi, gūtās 

zināšanas un prasmes tika pielietotas savās stundās un pedagogi 

dalījās pieredzē ar kolēģiem gan skolā, demonstrējot labās prakses 

piemērus metodiskajās komisijās, gan ārpus tās.   

 

 

2.4. Vadības komandu skola 

 

2017. gada nogalē darbu uzsāka otrā Vadības komandu skola. Šī 

iniciatīva, pateicoties labiem 2017. gada pirmās “Vadības 

komandu skolas” rezultātiem, tika atbalstīta no RD IKSD arī 

2017./2018. gadā. Arvien aktīvāk Rīgā turpinās paaudžu maiņa 

skolu direktoru vidū, un arī 2017./2018. mācību gadā darbu uzsāka 

jauni un īsu laika periodu nostrādājuši skolu direktori. “Vadības 

komandu skolas” mērķis joprojām ir stiprināt jauno direktoru un viņu 

komandu profesionālo kapacitāti. 2018. gadā kopā mācījās šādas 

vadības komandas: Rīgas 93. vidusskola, Rīgas 92. vidusskola, Valsts 

Vācu ģimnāzija, Rīgas 66. speciālā vidusskola, Franču licejs, Rīgas 

5. internātpamatskola – attīstības centrs, Rīgas 7. pamatskola, Rīgas 
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19. vidusskola. Katru komandu pārstāvēja skolas direktors un divi 

vietnieki.  

Vadības komandu skola deva iespēju gada garumā komandām 

izglītoties šādās jomās:  

 

▪ Skolas ārējā vide un tās vadības metodes.  

▪ Skolas iekšējā vide un tās vadības metodes.  

▪ Darbinieku personiskā attīstība un organizācijas kultūras 

vadība. 

▪ Dažādi organizācijas kultūras tipi, to iepazīšana.  

▪ Vadības stili un komunikācija. 

▪ Skola kā organizācija, kas mācās, un skolas administrācijas 

komandas loma tās īstenošanā. 

▪ Skolas organizācijas kultūra un savstarpējā mācīšanās.  

▪ Pedagogu profesionālās izaugsmes veidi un modeļi. 

▪ Komandas sinhronizācija.  

▪ Komunikācija kā organizāciju “eļļa”. Vadītāja loma un 

galvenie uzdevumi. 

▪ Stundu vērošana - stundu kvalitātes un skolotāju 

profesionālisma pilnveidei. 

▪ Aptauju analīze un padziļināto pētījumu veidošana: 

rezultātu analīze, to komunikācija un tālāka izmantošana. 

Padziļinātā aptauja. 

▪ Pārliecinošu ideju pārdošana: būtība un vēstījums. 

Efektīvas prezentācijas veiksmes formula. Argumentācijas 

tehnikas, ieguvumu valoda un metodes. 

 

 

 

23. attēls. Kā mēs komunicējam – mācību uzdevums. 
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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.  

 

 

24. attēls. Andris Balodis par organizācijas misiju, vīziju, 

stratēģiskajiem un rezultātu mērķiem. 

 

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.  
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25.attēls. Mācību process Dimantu kalnos. 

 

Projekts ir veiksmes stāsts arī 2018. gadā – tā rezultātā ir izveidojusies 

jau otrā mācīšanās un sadarbības kopiena, kas turpina sadarboties 

arī pēc projekta beigām. 

 

 

2.5. Kā kļūt par skolas direktoru? 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2018. gadā 

īstenoja projektu “Kā kļūt par skolas  direktoru”. Projekta mērķis bija 

sagatavot 20 topošos skolu direktorus. Izvirzītais mērķis tika pilnībā 

sasniegts, jo projektu absolvēja 20 topošie skolu direktori.  Uzsākot 

projektu, tika saņemti 24 pieteikumi, 2 dalībnieku pieteikumi netika 

atbalstīti, jo neatbilda projekta nolikumam un 2 dalībnieki no 

dalības projektā atteicās. 

Projekts tika īstenots 4 posmos no janvāra līdz decembrim. 

Programmas ietvaros topošie direktori apguva šādas tēmas: 

▪ Pārmaiņu vadīšana; 

▪ Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas; 
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▪ Koučings vadītāja darbā; 

▪ Dokumentu lasīšanas stratēģijas; 

▪ Skolas darbības analīze un stratēģijas; 

▪ Finanšu pratība; 

▪ Potenciālo vadītāju kompetenču novērtēšana un 

attīstība. Līderisms. 

▪ Saskarsme un konfliktu risināšanas stratēģijas. 

▪ Pārliecinošas prezentācijas prasmes. 

▪ Ievads praksē/ēnošanā un atgriezeniska saite pēc 

prakses. 

 

Programmas īstenošanai tika piesaistīti izcili lektori un savas jomas 

eksperti tādi kā: U. Pāvuls, J. Strogonova, Z. Ezeriņa, I. Pāvula, I. 

Mednis, D. Romanovska un S. Pallo, M. Bluša, I. Juškevics. 

 

26.attēls. Dalībnieki apgūst vadīšanas tehnoloģijas.  

 

Programmas ietvaros dalībniekiem tika organizētas arī 2 prakses. 

Viena prakse notika dažās Rīgas skolās, kurās strādā jaunie skolu 

direktori, bet otra prakse tika organizēta uzņēmumos, kur vajadzēja 

vērot vadītāju kā līderi. Tika iesaistīti šādi uzņēmumi: CIRKLE K, IF 
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LATVIA, SWEDBANKA, SEB banka, NARVESEN LATVIA. Kā atzina paši 

dalībnieki, tad šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo tika dota iespēja 

iepazīties ar lielo uzņēmumu vadītājiem, viņu darba specifiku, 

atrast kopīgo ar skolas vadītāja darbu, gūt jaunas idejas savam 

darbam. Apkopojot prakses rezultātus var secināt, ka būtiska ir 

darbinieku iesaistīšana dažādos uzņēmumā vai skolā noritošos 

nozīmīgos procesos, t.i., darbinieku līdzatbildības un lojalitātes 

veidošana; nepieciešams pārņemt ideju par vides veidošanu, kurā 

vadītājs un darbinieki viens otram uzticas; nozīmīgas ir vadītāja 

rūpes par darbinieku kvalifikāciju un profesionālo attīstību; svarīgi ir 

neapstāties un nepārtraukt veidot plašāku skatījumu par lietām, 

kas notiek ārpus uzņēmuma vai skolas ietekmes sfēras, iesaistoties 

dažādās organizācijās un projektos. 

 

 

27.attēls. Prakses laikā SWEDBANKĀ. 

Topošajiem direktoriem tika organizētas arī divu dienu  mācības 

Vasaras skolā, kas notika Z/S ”Dimantu kalns”, kur dalībnieki 

apguva efektīvas saskarsmes metodes un konfliktu risināšanas 

stratēģijas kopā ar lektori, psiholoģi M. Blušu, kā arī apguva 

pārliecinošas prezentācijas prasmes kopā ar TRAINING LAB treneri 

I. Juškēvicu, kurš, praktiski darbojoties, mācīja, kā  sagatavot un 
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īstenot pārliecinošu prezentāciju – kā pārvarēt satraukumu pirms 

publiskās uzstāšanās, par sagatavošanos un prezentācijas mērķi, 

par uzstāšanos un prezentēšanas pamatelementiem, 

prezentācijas struktūru un katram lika izveidot savu instrumentu 

sarakstu (“Mani instrumenti”), kas nodrošinātu veiksmīgu 

prezentāciju. Lielākais ieguvums no mācībām Vasaras skolā ir  

iespēja vairāk darboties praktiski ārpus telpām un ierastās mācību 

vides, kā arī  efektīvāka grupas saliedēšana. Šo piedāvāto iespēju 

projekta dalībnieki atzinuši kā ļoti labu ideju, ko topošie vadītāji var 

ieviest savos kolektīvos, lai saliedētu savu komandu un visu savas 

iestādes kolektīvu.  

 

 

28.attēls. Kursanti apgūst prezentācijas prasmes trenera Ivara 

Juškevica vadībā. 

Lai gūtu priekšstatu un iepazītos ar iestādes vadītāju darbu  cita 

pašvaldībā, topošajiem direktoriem tika piedāvāta iespēja doties 

pieredzes braucienā uz Cēsu 2.pamatskolu, lai iepazītos ar 

direktores pieredzi, kā veiksmīgi sadarboties ar vadības komandu, 

kā arī uz Cēsu Jauno skolu, lai izzinātu dažādas interesantas 

alternatīvas idejas iestādes vadīšanā, ideju īstenošanā un 
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izaicinājumu meklēšanā, iepazītos ar radošu, inovatīvu ideju 

pedagoģiskā procesa organizēšanā.  Galvenie ieguvumi no 

pieredzes braucieni bija iespēja iepazīt divas pilnīgi atšķirīgas 

izglītības iestādes. No Cēsu 2.pamatskolas apmeklējuma gūta laba 

pieredze kā strādāt pie skolas attīstības, kā mērķtiecīgi virzīties uz 

priekšu, kāda ir  organizācijas kultūra un vērtības, skolas vadības 

rūpes par darbiniekiem, savukārt, Cēsu Jaunā skola deva citādu 

redzējumu, idejas, kā var darīt citādāk, kā  uzdrīkstēties, iesaistīties, 

būt līdzatbildīgam. 

Projekta ietvaros dalībnieki apmeklēja arī  Rīgas Domi un varēja 

iejusties pilsētas mēra lomā.  

 

 

29.attēls. Ekskursija Rīgas Domē. 

 

Projekta noslēguma topošie skolu direktori prezentēja savu 

redzējumu “ES “X” skolas direktors”.  

Secinājumi: 

1. Šis projekts ir ļoti labi izstrādāts, izcila lektoru piesaiste, 

aktuālas idejas. 
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2. Projektā izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo tika izglītoti 20 

topošie direktori. 

3. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu projektiem, tika ieviesti daži 

jauninājumi: 

- Vadītāja ēnošana uzņēmumos; 

- Dokumentu lasīšanas tehnoloģijas; 

- Skolas attīstības plāns un stratēģija. 

4. Kā galvenie projekta dalībnieku ieguvumi tika minēti: 

nodarbība par līderismu, pieredzes brauciens uz Cēsīm, 

vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas un stratēģisko 

mērķu plānošana, skolas attīstības  plāna veidošana. 

Programma ļoti laba, mūsdienīga, izcila lektoru piesaiste. 

Labi, ka vairāki lektori nav saistīti ar izglītības sistēmu, kas 

ļauj paskatīties uz lietām savādāk.  

5. Kā būtiskais trūkums tika minēts  - neveiksmīga lektora 

izvēle tēmai “Dokumentu lasīšanas stratēģija’, lai gan pati 

tēma  ir ļoti aktuāla un svarīga. 

 

 

2.6. ERASMUS+ projekts “Skola, kas mācās”. 

 

 
 

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. īstenoja projektu "Skola, kas mācās" 

Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros. Projekta 

nr. 2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansēja Eiropas 

Savienība.  
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30. attēls. Projekta komanda rezultātu izplatīšanas konferencē. 

 

Projekta mērķis bija izveidot jaunu pieeju pedagogu 

profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstīta pedagogu 

profesionālā izaugsme un atbalsts. 

Projekta gaitā ir notikušas piecas mācību vizītes visās dalībvalstīs ar 

mērķi iepazīties, izpētīt un atklāt skolu labo praksi profesionālās 

pilnveides organizēšanā. Kopumā partneri ir apmeklējuši 41 skolu 

un 17 pirmsskolas, vairākas bibliotēkas, kultūras un izglītības centrus, 

interešu izglītības iestādes, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu 

profesionālajā pilnveidē, sadarbojoties ar skolām. 

Projekta otrajā gadā partneri apkopoja labās prakses piemērus un 

sagatavoja rokasgrāmatu, kas ir domāta skolu vadītājiem, 

pedagogiem un pašvaldībām. Rokasgrāmata ir sagatavota 

angļu, latviešu, poļu, lietuviešu un igauņu valodās un ir pieejama 

katra partnera mājas lapā.  Rokasgrāmatu veido katras valsts 

izglītības un profesionālās pilnveides konteksts, kam seko labās 

prakses piemēri. 
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31. attēls. Projekta rezultātu izplatīšanas konference. 

 

Projekts noslēdzās ar rezultātu izplatīšanas konferenci Rīgā, kurā 

piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku, kas aktīvi iesaistījās 

rokasgrāmatas labās prakses piemēru analīzē un diskusijās par to 

praktisku pielietošanu citos kontekstos. Konferences otrajā dienā 

dalībnieki devās uz vairākiem ar izglītību nesaistītiem uzņēmumiem: 

Swedbanka, SEB banka, Scandi Motors, Maxima un Tiesnešu 

mācību centrs ar mērķi iepazīt pieredzi darbinieku profesionālās 

pilnveides organizēšanā un vajadzību izzināšanā. Šīs tikšanās 

veicināja diskusiju par pieredzes pārņemšanu un izmantošanu 

skolas kontekstā. 

 

Projekta rezultātā ir sagatavota un brīvi pieejama apjomīga 

rokasgrāmata, tās pilns teksts ir atrodams  

 šeit. 

 

http://riimc.lv/lv/projekti/aktivi/skola-kas-macas-learning-to-learn-together-leleto
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2.7. ERASMUS+ Projekts “Efektīva starptautiskā partnerība: katra 

skolēna panākumi”. 

 

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs kā 

partnerorganizācija piedalās   ERASMUS+ stratēģiskās partnerības 

projektā “Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna 

panākumi (līguma Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254). Projektu 

koordinē Kauņas Pedagogu tālākizglītības centrs (Lietuva). 

Projektā piedalās “Fitjar upper secondary school” (Norvēģija), 

“KPDoNE - KOCAELİ provincial directorate of education” (Turcija). 

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekts ilgs līdz 2019. gada 

1.oktobrim. 

Projekta mērķis ir stiprināt esošās kritiskās domāšanas prasmes un 

izveidot kritiskās un radošās domāšanas attīstīšanas mācību 

līdzekļus skolēniem un pedagogiem (skolotājiem, vecākiem) 

starptautiskā mērogā. 

Plānotās aktivitātes: 

▪ Partnervalstu Lietuva, Norvēģija, Latvija, Turcija 

starptautiskās tikšanās projektu administrēšanas komandai (2 

personas no katras valsts), kas rūpējas par projekta aktivitāšu norisi. 

▪ Īstermiņa mācības - nepārtrauktas, vairākkārtīgas, 

novatoriskas apmācības partneru institūciju pedagoģiskajam 

personālam “Dziļās domāšanas, kritiskās un radošās domāšanas 

mācīšanās metodes, domāšanas process”. 

▪ Inovatīvu izglītojošu vingrinājumu skolēniem un 

metodisko norādījumu skolotājiem izstrāde projekta rokasgrāmatas 

izveidei. 

▪ Izveidoto materiālu praktiskā izmantošana 

partnervalstu izglītības iestādēs. Ieteikumi, materiālu uzlabošanas 

prognozes. 

▪ Projektā sasniegto rezultātu apkopošana un 

izplatīšana. 
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2018. gada martā Kauņas Pedagogu tālākizglītības centrā  notika 

partnervalstu pārstāvju no Kauņas Pedagogu tālākizglītības centra 

(Lietuva), “Fitjar upper secondary school” (Norvēģija), “KPDoNE - 

KOCAELİ provincial directorate of education” (Turcija) un Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra tikšanās. Projekta 

dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Turcijas kopīgās 

diskusijās vienojās par gatavojamo mācību materiālu komplekta 

struktūru, saturu, mācīšanās rezultātiem un metodēm, kā arī par 

katra partnera pienākumiem, laika grafiku un informācijas 

apmaiņu materiālu izstrādes procesā. Rezultātā tiks sagatavots 

skolēnu kritiskās un radošās  domāšanas attīstīšanas uzdevumu 

krājums un metodiskie ieteikumi pedagogiem, vecākiem. Mācību 

materiālu komplekts tiks veidots trim vecuma grupām: pirmsskolas 

skolēniem, sākumskolas - pamatskolas skolēniem un  vidusskolas 

skolēniem. Projekta dalībnieki piedalījās darbnīcās, kuru laikā tika 

diskutēts par inovatīvi attīstošu, kvalitatīvu izglītību un augstākās 

domāšanas prasmju attīstīšanu skolēniem. 

Vizītes laikā tika apmeklētas projektā iesaistītās Kauņas pilsētas 

partnerskolas: Kauņas Panemūnes sākumskola, Kauņas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Giliukas”, Kauņas  Kazimira  proģimnāzija un  

Kauņas ģimnāzija “Saule”.  Katrā skolā vai pirmsskolas izglītības 

iestādē  bija iespēja iepazīt skolu, tās vēsturi un tradīcijas,  vērot 

mācību nodarbības,  lai pēc tam diskutētu un apspriestu par skolā 

un tikšanās laikā  redzēto un dzirdēto. Pēc iestāžu iepazīšanas 

prezentācijām  tika uzdoti  jautājumi skolotājiem un skolas 

administrācijai, lai labāk iepazītu un izprastu skolas ikdienu. Nākošā 

tikšanās tika ieplānota Norvēģijā jau aprīļa beigās. 

2018. gada aprīlī Fitjāras vidusskolā (Norvēģija) notika partnervalstu 

pārstāvju plānotā tikšanās, kuras laikā projekta dalībnieki  mācījās 

un uzlaboja savas zināšanas par inovatīvi attīstošu kvalitatīvu 

izglītību un augstākās domāšanas prasmju attīstīšanu, dalījās 

pieredzē par kritiskās domāšanas metodēm un aktīvi piedalījās 

diskusijās, kā pareizi izmantot katru kritiskās domāšanas metodi, 

tām pielāgojot uzdevumus. Katras valsts partneri prezentēja dažas 

kritiskās domāšanas metodes, kas viņiem šķita vairāk pielietojamas. 
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32. attēls. Projekta komanda Fitjārā, pirmās mācību sesijas laikā. 

Mācību sesijas laikā tika apmeklētas: Fitjāras pilsētas Rimbareides 

Bērnu un jauniešu skola, kas atrodas Fitjar pašvaldībā, Hordalandā. 

Skolā mācās 366 studenti, un tie ir sadalīti 18 klasēs. Skolai svarīgi 

aspekti ir mācību vide, profesionālā un personiskā attīstība, 

lasīšanas un rakstīšanas apmācība un IKT. Rimbareides bērnu un 

jauniešu skolas devīze: “Zināšanas un draudzība roku rokā”.  

Rietumu Norvēģijas Lietišķo zinātņu universitāte ir Norvēģijas valsts 

augstākās izglītības iestāde, kas izveidota 2017. gada janvārī, 

apvienojot agrāk neatkarīgās koledžas piecās pilsētiņās: Bergena, 

Fērde, Haugesunda, Sogndala un Storda. Senākās programmas 

saistībā ar skolotāju izglītību Stordā aizsākušās 1839. gadā. Kopējais 

studentu skaits ir aptuveni 16000. Rietumu Norvēģijas Lietišķo 

zinātņu universitāte nodrošina profesionālo izglītību veselības un 

sociālo zinātņu, inženierzinātņu, ekonomikas un administratīvās 

zinātnes, mūzikas mācību jomā. Tiek piedāvātas bakalaura un 

maģistra līmeņa, tālākizglītības un doktorantūras (doktorantūras) 

līmeņa izglītības programmas. 

Bergenas Amālija Skramas vidusskola,  atrodas Bergenas centrā ir 

dibināta 2014. gadā, skolas nosaukums tiek turēts atmiņā par godu 

rakstniecei Amālijai Skramai (1846-1905). Skola piedāvā mācību 

priekšmetus “Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija”, “Studiju 
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specializācija”, “Pakalpojumu sniegšana”, “Transports un 

būvniecības studijas”. 

Fitjāras pilsētas izglītības iestādēs  bija iespēja iepazīt skolu vidi, to 

vēsturi un tradīcijas, vērot mācību nodarbības,  un pēc tam 

diskutēt un apspriest par skolā un stundās  redzēto un dzirdēto. Pēc 

iestāžu iepazīšanas prezentācijām  tika  uzdoti jautājumi 

skolotājiem un skolas administrācijai, kas deva iespēju  labāk 

iepazīt un izprast izglītības iestāžu ikdienu. 

Nākošā projekta vizīte notika  Izmitā KPDoNE - KOCAELİ izglītības 

direktorātā (Turcija) 2018.gada novembra sākumā.  Projekta 

dalībnieki  turpināja apgūt zināšanas par inovatīvi attīstošu 

kvalitatīvu izglītību un augstākās domāšanas prasmju attīstīšanu, 

dalījās pieredzē, piedalījās diskusijās, kā pareizi izmantot katru 

kritiskās domāšanas metodi, tām pielāgojot uzdevumus un 

prezentēja savus izveidotos materiālus nodarbībām, izmantojot 

kritiskās domāšanas metodes. 

Kopīgās diskusijās tika panākta vienošanās par gatavojamo 

mācību materiālu komplekta struktūru, saturu, laika grafiku un 

informācijas apmaiņu materiālu izstrādes procesā.  

 

33. attēls. Projekta komanda Izmitā, otrās mācību sesijas laikā. 
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Mācību sesijas laikā  tika veidota izpratne par augsti attīstītas un 

jēgpilnas domāšanas veicināšanu, izmantojot Blūma taksonomijas, 

metakognitīvās zināšanu un metožu sistēmas principus, kuras 

centrā ir cilvēks. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas tālākajā mācību 

materiālu izstrādes procesā. Tika iegūta pieredze par Turcijas 

izglītības iestāžu darbību un mācību procesa organizāciju.  Tika 

izveidota Google dokumentu platforma dažādu mācību materiālu 

kopīgošanai.  

Mācību sesijas laikā tika apmeklētas izglītības iestādes  “Doģa 

College” un “Bahčešehir College”.  

“Doģa College” skolas   misija ir izglītot cilvēkus, kuri iegūst 

zināšanas, nevis iegaumē, kuri izmanto zināšanas, nevis glabā to, 

kuri ir veiksmīgi ne tikai eksāmenos, bet arī  kultūrā, mākslā, sportā, 

zinātniskos pasākumos, kuriem ir augsts zināšanu līmenis, kas brīvi 

domā un spēj skaidri izteikt savas idejas, kam ir starptautisks 

redzējums, ievēro vietējās vērtības, kuri ir spilgti līderi nākotnē. 

“Bahčešehir College”skola  izglīto studentus, kas dod labumu 

cilvēcei, padarot cilvēkus laimīgus, domāt spējīgus un noderīgus 

sabiedrībai,  kā arī pārliecinātus par sevi.  

 

 

34. attēls. Izglītības iestādes “Doģa College”  apmeklējuma laikā. 
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Nākošā plānotā projekta mācību aktivitāte notiks 2019.gada 

pavasarī Latvijā Rīgā, kuras laikā tiksies Lietuvas, Latvijas, Turcijas un 

Norvēģijas administratīvā projekta grupa, lai vienotos, kas veicams 

līdz projekta veiksmīgam noslēgumam un rezultātam, kā arī lai 

izveidotu projekta norises laikā visu partnervalstu radīto materiālu 

kopumu rokasgrāmatai. 

2.8. Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – Projekts) Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” īstenošana Rīgā. 

 

RIIMC arī 2018. gadā veica Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – Projekts) 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” īstenošanu Rīgā.  

 

Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas 

neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo 

konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu īsteno 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar: Latvijas 

pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru, 

īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. 

 

 Galvenais RIIMC mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par 

mācību un papildus atbalsta iespējām Projektā, izplatīt to 

pašvaldības teritorijā, sagatavojot informatīvo materiālu (skrejlapu, 

TV un video sižetu, preses publikāciju u.c.) medijiem un sabiedrībai 

par Projekta aktualitātēm 2 reizes gadā – martā, oktobrī, publicēt 

interneta vietnēs www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv. 2018. gadā tika 

identificēta interesentu atbilstība MK noteikumiem Nr.474 un 

konsultēti 470 interesenti par Projektu: 20 – klātienes konsultācijās, 

200 e-pasta vēstulēs, 250 telefona zvanos.  

 

Otrs, ne mazāk svarīgs uzdevums bija aktivizēt mērķa grupas 

personas un motivēt iesaistei mācībās, nepieciešamības gadījumā 

novirzot karjeras konsultācijām, kuras Rīgas iedzīvotājiem 

pašvaldība nodrošina bez maksas un bez ilgas gaidīšanas rindā. 

2018. gadā aktivizētas 470 ieinteresētās mērķa grupas personas 

mācību uzsākšanai izglītības iestādē profesionālās tālākizglītības 

http://nva.gov.lv/
http://www.riimc.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
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programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā vai 

neformālās izglītības programmas apguvei vai ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas procesa uzsākšanai. Pašvaldības bezmaksas karjeras 

konsultācijām novirzītas 55 personas. 

 

2019. gadā RIIMC darbība Projektā turpināsies.  

 

3. ATBALSTS PEDAGOGIEM UN IZGLĪTĪBAS 

DARBINIEKIEM PROFESIONĀLO KOMPETENČU 

PILNVEIDĒ. 
 

3.1. Mācību semināru un kursu organizēšana par darbu ar datu 

bāzēm un sistēmām TEDIS, KAVIS, RDLIS, VIIS, KADRI. 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs pēc RD Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta piešķirtā papildfinansējuma un 

pieprasījuma organizēja mācību seminārus un kursus par darbu ar 

datu bāzēm un sistēmām, kas tiek izmantotas izglītību iestāžu 

nodrošināšanā: “TEDIS”, “VIIS”, “KADRI”, “RDLIS”, “KAVIS” un 

“LĪGUMI 1,2”. 2018. gadā kopā tika novadītas nodarbības 58 

grupām. 

 

35. attēls. 2018. gadā novadīto kursu un semināru grupu 

skaits 
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Gada pirmajā pusē tika piedāvāti kursi “KAVIS + RDLIS (ar 

priekšzināšanām)” un “KAVIS + RDLIS (bez priekšzināšanām)”. 

Grupu koordinatoriem bija grūti nokontrolēt, kuram dalībniekam ir 

priekšzināšanas ar datu bāzēm un sistēmām un kuram nav. 

Dalībnieki pieteicās, neievērojot noteikumus, kas apgrūtināja 

lektora darbu. Pēc pārrunām ar lektoriem, secinājām, ka labāk 

veidot grupas atsevišķi “KAVIS” un “RDLIS”. Mācību semināri un 

kursi, tādi kā, “KADRI”, “RDLIS” un “KAVIS” notika RD Informāciju 

Tehnoloģiju centrā. Datorklasē bija 16 datori. Kursus vadīja I. 

Dārzniece, L. Peršina un I. Romanovska. Mācību seminārs “TEDIS”, 

kuru vadīja K. Jansons notika RIIMC telpās, kur datorklasē ir 19 

datori. Līdz ar to nebija iespēja vienā nodarbībā apmācīt daudz 

dalībniekus. Seminārs “VIIS” notika RIIMC auditorijā, lektors U. 

Lagzda uz datora demonstrēja sistēmas visas darbības un 

dalībnieki sekoja līdzi. Tā pat notika seminārs “LĪGUMI 1,2”, kur 

lektores E. Martiņsone, B. Cekule un J. Lušņikova demonstrēja 

sistēmas darbības un dalībnieki sekoja līdz, kas deva iespēju 

apmācīt lielāku dalībnieku skaitu. Ar visiem mācību procesā 

iesaistītajiem pasniedzējiem esam apmierināti, darbs tika veikts 

profesionāli. 

 

Veicot 2018. gada apkopojumu par mācību semināriem un 

kursiem par darbu ar datu bāzēm un sistēmām, secinājām, ka 

kopējais dalībnieku skaits, kuri bija ieinteresēti un apmeklēja 

piedāvātās mācību nodarbības par kādu no Rīgas pašvaldības 

informāciju sistēmām, ir 1090: 

• LĪGUMI - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 207 

dalībnieki; 

• KADRI - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 124 

dalībnieki; 

• TEDIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 127 

dalībnieki; 

• KAVIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 102 

dalībnieki; 

• RDLIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 90 

dalībnieki; 
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• KAVIS un RDLIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 188 

dalībnieki; 

• VIIS – mācībās piedalījās un apliecības saņēma 252 dalībnieki. 

36. attēls. 2018. gadā dalībnieku skaits nodarbībās. 

 

3.2. Mācību semināri “Personas datu aizsardzība un tās 

aktualitātes. Kā sagatavoties jaunajai Datu aizsardzības regulai 

izglītības iestādēs strādājošajiem”. 

2018. gadā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu 

aizsardzības politikai, RIIMC plānoja un īstenoja mācību seminārus 

“Personas datu aizsardzība un tās aktualitātes. Kā sagatavoties 

jaunajai Datu aizsardzības regulai izglītības iestādēs 

strādājošajiem”.  

 

Kopumā tika organizēti 3 informatīvi izglītojoši semināri, kuri notika 

Rīgas domes telpās. Mērķa grupas bija Rīgas skolu direktori, 

vietnieki, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, metodiķi un Bērnu un 

jauniešu centru, sporta skolu, kultūras un profesionālās ievirzes 

iestāžu vadītāji un vietnieki, kuri savukārt ar aktualitātēm tālāk 

iepazīstināja katrs pats savas izglītības iestādes darbiniekus.  

 

Par semināra vadītāju tika aicināta Rīgas domes Datu aizsardzības 

un informācijas tehnoloģiju drošības centra vadītāja Signe Plūmiņa, 

kura apskatīja praktisko personas datu aizsardzības principu 

piemērošanas aspektus, kā arī vienlaicīgi sniedza vispārēju ievadu 

un aktuālo informāciju par jauno personas datu aizsardzības 

LĪGUMI; 207

KADRI; 124

TEDIS; 127

KAVIS; 102RDLIS; 90

KAVIS+RDLIS; 
188

VIIS; 252
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regulējumu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas aizstāja spēkā 

esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu no 2018. gada 25. 

maija, un kas tiešā veidā ir saistīta ar esošo personas datu apstrādi 

un aizsardzību un tās praktisko ieviešanu jeb kā savlaicīgi 

sagatavoties jaunajam regulējumam izglītības iestādēs 

strādājošajiem.  

 

Semināros piedalījās 270 izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un 

metodiķi. Semināra dalībnieki iepazinās ar aktualitātēm, pievērsa 

uzmanību jaunajām regulām un uzdeva jautājumus par konkrētām 

rīcībām un situācijām. Tika sagatavota arī prezentācija, kuru katrs 

semināra dalībnieks saņēma elektroniskā formā un varēja vēlreiz 

ielūkoties un pievērst uzmanību tiesību aktiem un regulām.  

Galvenās tēmas bija: 

 

1. Personas datu apstrādes un aizsardzības principi, kā arī sīki 

skaidrojumi par personas “piekrišanu”, bērnu “piekrišanu” datu 

apstrādei;  

2. Bērnu personas datu apstrādes un aizsardzības īpatnības;  

3. Galvenās un jaunās Regulā minētās definīcijas;  

4. Jaunie pienākumi tiem kas apstrādā personas datus, t.sk. par 

nepilngadīgām personām un pārskatatbildība (jaunais pārziņa 

pienākums);  

5. Jaunās datu subjektu (t.sk. bērnu, vecāku, darbinieku) tiesības, 

t.sk. tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi 

6. Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma; 

7. Droša personas datu apstrāde un informēšana (paziņošana) 

saistībā ar datu incidentiem personas datu uzraudzības iestādei; 

8. Pienākums iecelt datu aizsardzības speciālistus; 

9. Izmaiņas datu subjektu tiesībās; 

10. Sankcijas, ja nav nodrošināta atbilstība un uzraudzības iestādes 

pilnvaras. 

 

Aptaujājot iestāžu vadītājus un vietniekus, var secināt, ka ir daudz 

neskaidrību un jautājumu, taču pamata lietas jau tika ievērotas līdz 

šim un vislabāk ir sagatavot konkrētu jautājumu par konkrētu 

situāciju, lai noskaidrotu atbilstošās likumiskās darbības.  

 

RIIMC piecpadsmit darbinieki arī apmeklēja semināru un 

uzaicināja 2018. gada 21. augustā Datu aizsardzības speciālisti 

vēlreiz uz semināru, kurā tika aktualizēti tieši RIIMC pienākumi un 

atbildība personas datu aizsardzības jomā. 
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3.3. Profesionālā pilnveide izglītības iestāžu pedagogiem 

audzināšanas jomā. 

Šajā gada RIIMC sagatavoja un koordinēja profesionālās 

pilnveides kursus izglītības iestāžu pedagogiem audzināšanas jomā 

6h apjomā (ievērojot 15.07.16., MK. not. Nr. 480. 11.4. punktu). Visa 

gada garumā tika noorganizētas mācības 10 grupām, izglītojot 240 

pedagogus. Lai gan tika plānots izglītot 250 dalībniekus, apkopojot 

rezultātus, konstatēts, ka dažādu iemeslu dēļ pedagogi, kuri 

pieteicās uz kursiem, konkrētajā kursu norises dienā neieradās. Līdz 

ar to plānotais iesaistīto pedagogu skaits netika pilnībā sasniegts. 

Mācības tika organizētas par šādām tēmām:  

▪ “Vecāku pedagoģiskā kompetence”,  

▪ “Kā veicināt vecāku un pedagogu sadarbību” ,  

▪ “Pozitīvas audzināšanas principi”.  

Kursu īstenošanā tika piesaistītas zinošas un kompetentas lektores 

A. Skalberga un I. Aunīte. Apkopojot un izanalizējot anketas, 

secināts, ka abu lektoru darbs atzīts kā ļoti labi un profesionāli 

veikts, ievērojot mācību dalībnieku individuālās un grupas 

vajadzības, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā, gan arī 

veicot grupu darbu, dažādas aktivitātes, diskusijas, situāciju 

izspēles.  Kā galvenie ieguvumi pēc kursiem tiek minēti:  

▪ atziņas, kas jāņem vērā, strādājot stundās;  

▪ vērtīga tēma, atbilstoši piemēri; 

▪  iespēja pārdomāt savu darbu, pielietotās metodes; 

▪  teorētiskās zināšanas un praktiskie ieteikumi;  

▪ dalīšanās pieredzē un praktiskā līdzdarbošanās;  

▪ iespēja labāk saprast bērnus un audzināt dzīvespriecīgus 

cilvēkus; metodes, kā efektīvāk sadarboties ar vecākiem; 

gūta sapratne kā vecākiem būt par vecākiem. 
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37. attēls. Dalībnieku aktivitāte profesionālās pilnveides kursu 

programmās. 

Lielākā daļa kursu dalībnieku  minējuši, ka  6h  ir par maz tik 

interesantu tēmu apguvei. Viņi  labprāt apmeklētu nodarbības 

audzināšanas jomā ar lielāku programstundu skaitu. 

 

3.4. Mācības izglītības iestāžu pedagogiem bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

 

Piedāvātās profesionālās pilnveides programmas “Speciālās 

zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā” ietvaros 

pedagogi pilnveidoja zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Nodarbībās aktualizēja un padziļināja starptautisko tiesību un 

Latvijas normatīvo aktu izpratni un to piemērošanu bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. Pedagogi diskutēja par bērnu un vecāku 

tiesībām un pienākumiem, aizgādniecību un saskarsmi, bērna 

tiesību garantijām un ierobežojumiem, analizēja normatīvo 

dokumentus, diskutēja un dalījās pieredzē. 

 

Analizējot dalībnieku aptaujas anketas, lielākā daļa respondentu 

kursu programmu kopumā vērtē pozitīvi, īpaši uzsverot diskusijas ar 

piemēriem no reālās dzīves situācijām. Lektoru darbs tika atzīts kā 

ļoti labi un profesionāli veikts, ievērojot mācību dalībnieku 

individuālās un grupas vajadzības, nodrošinot gan teorētisko 
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ieskatu katrā tēmā, gan arī veicot grupu darbu, dažādās 

aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles.   

 

2018. gada laikā tika īstenotas 12 kursu grupas ar 293 dalībniekiem. 

 

3.5. Supervīzijas nodarbības – atbalsts pedagogu profesionālajā 

pilnveidē. 

Jau vairākus gadus par vienu no efektīvākajām mācību formām 

skolotāji ir atzinuši pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas. 

 

Jēdziens “supervīzija” nozīmē „skats no malas”. Tā ir darba forma, 

kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa 

visu grupas dalībnieku domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā 

gadījumā. Nodarbībās dalībniekiem ir iespēja rast risinājumus 

savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību vai kā 

situāciju var risināt savādāk. 

 

2018. gadā RIIMC piedāvāja supervīziju nodarbības dažādām 

mērķgrupām: skolu vadībai (direktoriem un direktora vietniekiem) 

un pedagogiem (t.sk. mājmācības skolotājiem, pedagogiem 

karjeras konsultantiem, jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri šo 

pienākumu veic 1-3 gadus), un pirmsskolu vadībai (vadītājiem, 

vietniekiem, metodiķiem) un pedagogiem.  

 

Ņemot vērā supervīzijā noteikto nelielo dalībnieku skaitu (maksimāli 

15), šādas programmas ir efektīvas, jo tās paredz iespēju katram 

dalībniekam iesaistīties sev svarīgu problēmu risināšanā, kā arī 

dalīties savā pieredzē ar citiem grupas dalībniekiem. 

 

Kopumā 2018. gadā ir notikušas 12 supervīzijas nodarbības, kas ir 

par 3 vairāk, kā bija plānots, un tika izglītoti 118 pedagogi, kas ir par 

8.8% vairāk, kā plānojām: 
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38.attēls. 2018. gada supervīzijas skolu pedagogiem 

 

 

 

39.attēls. 2018. gada supervīzijas pirmsskolu pedagogiem 
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Supervīzija izmaksu ziņā ir dārga mācību forma, jo dalībnieku skaits 

grupas efektīvai saliedēšanai un profesionālo problēmu risināšanai 

ir neliels, bet nodarbību stundu skaits ir liels. Neskatoties uz to, RIIMC 

ieklausās pedagogu pozitīvajās atsauksmēs un arī nākošajā gadā 

plāno īstenot supervīziju nodarbības Rīgas skolu un pirmsskolu 

pedagogiem. 

 

3.6.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide jomās.  

 

Viens no RIIMC 2018. gada stratēģiskajiem mērķiem bija: “Būt 

aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā 

skolā”. Lai šo mērķi sasniegtu, tika izvirzīti uzdevumi, kas aptvēra visu 

mācību jomu pedagogus. Saskaņā ar ESF projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” (turpmāk – Projekts) idejām, ir izdalītas 7 

mācību jomas: 

▪ Valodu, 

▪ Sociālā un pilsoniskā, 

▪ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, 

▪ Dabaszinātņu, 

▪ Matemātikas, 

▪ Tehnoloģiju, 

▪ Veselības un fiziskā aktivitāte. 

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi pedagogiem tika 

piedāvāti gan pa jomām, kur kopā pulcējās gan, piemēram, 

fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāji, kuri pārstāv vienu 

mācību jomu – dabaszinātņu, gan atsevišķu mācību priekšmetu, 

piemēram, latviešu valodas, angļu valodas vai vizuālās mākslas 

skolotājiem. Kopumā dažādu jomu pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidei tika piedāvāti 54 pasākumi, kuros 

piedalījās 1159 pedagogi.  
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40. attēls. Mācību piedāvājums jomu pedagogiem. 

Kā redzams 40. attēlā, visvairāk pasākumu organizēts valodu jomas 

pedagogiem, kuros piedalījušies 452 pedagogi. Tas arī saprotams, 

jo valodu jomu pārstāv gan latviešu valodas skolotāji latviešu un 

mazākumtautību skolās, gan visu svešvalodu skolotāji, gan krievu 

dzimtās valodas skolotāji. Arī dabaszinātņu jomas pedagogiem 

(ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, dabaszinību skolotāji) 

piedāvājums bijis samērā apjomīgs. Piedāvāto mācību 

programmu apjoms ir dažāds – sākot no 3 stundām un beidzot ar 

16 stundām. Vidējais programmas ilgums ir 8,6 stundas, un vidēji 

katrā grupā mācījušies 19,3 pedagogi.  
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41. attēls. Mācību piedāvājums jomu pedagogiem pa mācību 

formām. 

41. attēls rāda, ka visvairāk piedāvātas profesionālās 

kompetences pilnveides kursu programmas 8, 12 vai 16 stundu 

apjomā, piemēram: 

▪ “Dziļās mācīšanās elementu integrēšana bioloģijas mācību 

procesā skolēnu radošuma un domāšanas attīstīšanai (12h),  

▪ “Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai 

krievu valodas (svešvalodas) stundās” (16h),  

▪ “Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes” (8h).  

Pedagogiem tika piedāvāti arī 10 semināri par dažādām tēmām 

un dažādu jomu pedagogiem – “Kompetenču pieeja ķīmijas 

mācību saturā un akcentu maiņa, citas aktualitātes”, “Novada 

matemātikas olimpiādes tēma pamatskolā”, “Aktualitātes vēstures 

mācību procesā” u.c.  

Skolotājiem ļoti noderīgi šķiet izbraukumsemināri uz skolām ārpus 

Rīgas. Šogad latviešu valodas skolotāji devās uz Lielvārdes 

vidusskolu, kur iepazinās ar Lielvārdes vidusskolas skolotāju pieredzi 

atklātās stundas
2%

informatīvi 
metodiskais seminārs

8%

izbraukumseminārs
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met. darbnīca
9%

metodiskā diena
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19%

kursu programmas
48%

Piedāvāto mācību sadalījums jomu pedagogiem pa mācību formām
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par skolotāju sadarbību kompetenču pieejas ieviešanā un caurviju 

prasmju (domāšana un radošums) attīstīšanu latviešu valodas un 

literatūras stundās pamatskolā. Tehnoloģiju jomas skolotāji devās 

pieredzes apmaiņas seminārā uz Saldu, kur risināja jautājumus par 

sadarbības veicināšanu skolotāju starpā, savukārt matemātikas un 

dabaszinātņu jomas skolotāji iepazinās ar Kauņas Saules ģimnāzijas 

pieredzi par pedagogu savstarpējo sadarbības organizēšanu  

izglītības procesa īstenošanā, par metodisko paņēmienu dažādību 

praktisko nodarbību organizēšanā, lai uzlabotos  skolēnu mācību 

rezultāti.  

Sevi attaisno tādas profesionālās kompetences pilnveides formas 

kā metodiskās pēcpusdienas un metodiskās darbnīcas. Šajos 

pasākumos salīdzinoši īsā laikā skolotāji gūst priekšstatu, piemēram, 

par to, kā gatavoties bioloģijas mācību priekšmeta satura akcentu 

maiņai; pedagogi tiek iepazīstināti ar  dažādu  piemēru un reālu 

aktivitāšu piedāvājumu, kā attīstīt un pilnveidot skolēnu prasmes, 

cik liela nozīme  ir/nav  tūlītējai  atgriezeniskajai saitei mācību 

procesā, utt. Metodiskajā darbnīcā ģeogrāfijas skolotājiem "Mani 

pieredzes stāsti: izmantoju un iesaku citiem" ģeogrāfijas skolotāja E. 

Segliņa dalījās ar savu pieredzi un iesaistīja darbnīcas dalībniekus 

kopīgās aktivitātēs.  

Atklātās stundas 2018. gadā notika ļoti maz, jo skolotāji nav gatavi 

rādīt savu darbu ar skolēniem plašākai publikai, bet, iepazīstoties 

ar anketām, redzam, ka daudzi vēlas piedalīties un vērot atklātās 

stundas, bet ne kā stundu vadītāji. 

Lai varētu izvērtēt piedāvāto mācību kvalitāti, un saņemtu 

atgriezenisko saiti, tiek organizēta dalībnieku anketēšana. Ir 

izstrādāti vairāki anketu veidi:  

• anketas, kuras tiek izmantotas, aptaujājot dalībniekus 

par jaunas mācību programmas  apguvi;  

• ātrā atgriezeniskā saite pēc pedagogu profesionālās 

pilnveides pasākuma;  

• apmierinātības aptaujas anketa par profesionālās 

pilnveides pasākumu;  

• pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas novērtēšanas anketa.  
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Anketās ir gan jautājumi ar piedāvātiem atbilžu variantiem, gan 

atvērtie jautājumi, kuros respondentiem lūdzam detalizētāk sniegt 

savu atbildi vai viedokli.  

 

 

42. attēls. Aptaujas anketu apkopojums par apgūtajām mācību 

programmām. 

Kā redzams aptaujas anketu apkopojumā, piedāvātās 

programmas mērķus ir sapratuši gandrīz 76% no aptaujātajiem 

dalībniekiem un ir atzīmējuši, ka laiks, kas veltīts dažādām mācību 

aktivitātēm, ir bijis pietiekams. Ļoti iepriecina atziņa, ka kursu 

dalībnieki redz pielietojumu iegūtajām zināšanām – to atzīst 58,2% 

no aptaujātajiem, tai pašā laikā puse no respondentiem saka, ka 

jaunas zināšanas ieguvuši daļēji, daudz kas ir bijis zināms. Redzams, 

ka apmēram pusei no dalībniekiem bijusi iespēja aktīvi piedalīties 

mācību procesā, otra puse acīmredzot ir bijusi vairāk pasīvi 

klausītāji. Turpmāk, veidojot mācību programmas, būtu jāpievērš 

lielāka uzmanība tam, lai programmas sākumā izvirzītie mācību 

mērķi tiktu sasniegti pilnībā.  
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Kā nozīmīgākie ieguvumi pēc programmas apguves ir minētas 

sagatavotās prezentācijas, darba lapas un citi izdales materiāli. 

Gūtas idejas un inovācijas mācību priekšmeta pasniegšanā, bijusi 

iespēja apgūt jaunas metodes, kā strādāt ar, piemēram, tekstu 

svešvalodu stundās, kā arī mācību rezultātā pedagogi strukturējuši 

savas zināšanas. Atzinīgi vērtēts lektoru darbs, tas bijis profesionāls 

un kvalitatīvs. Jāatzīmē, ka kā lektorus vadīt dažādas mācību 

programmas aicinām gan skolās strādājošus praktiķus, gan 

augstskolu mācību spēkus, gan biznesa vides cilvēkus. Komentāros 

varam lasīt tādas atsauksmes, kā: “Oriģināla bija nodarbība 

muzejā”, “Vēlētos turpinājumu šim ciklam”, “Tas bija aizraujoši, 

interesanti un brīnišķīgi!”, “Kursi tika organizēti un realizēti pozitīvā 

gaisotnē ar optimisma pieskaņu”, “Vēlētos vēl vairāk praktisko 

nodarbību un atgriezenisko saiti” u.tml. 

Jūnijā RIIMC sadarbībā ar EDURIO veica Rīgas pedagogu 

anketēšanu par mācīšanās vajadzībām. Rezultāti tika prezentēti 

2018. gada 24. augusta direktoru vietnieku sanāksmē četrās fokusa 

grupās, lai vēl konkrētāk izzinātu vajadzības. Ņemot vērā direktoru 

vietnieku  pausto viedokli, RIIMC sagatavoja padziļinātās aptaujas 

anketu tiešsaistē, kurā lūdzām izteikt izglītības iestādes pedagogu 

profesionālās pilnveides vajadzības jau detalizētāk, lai plānotu 

2019. gada finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši vajadzībām.  

Lai pilnvērtīgi varētu aizpildīt anketu, lūdzām direktoru vietniekus 

konsultēties ar metodisko komisiju vadītājiem, tādējādi mērķtiecīgi 

plānojot savas skolas pedagogu un visa pedagoģiskā kolektīva 

profesionālo pilnveidi. 

Uz anketas jautājumiem atbildēja un atbildes saņēmām no 89 

Rīgas skolām.  

 

43. attēls. Jomu pedagogu mācību vajadzības. 
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Jautājām: kāds atbalsts nepieciešams jūsu skolas 5. - 9. klašu 

pedagogiem kompetenču pieejas pakāpeniskā ieviešanā mācību 

procesā, lai apgūt zināšanu, izpratnes un pamatprasmju apguves 

veidošanu skolēniem? Kā redzams diagrammā, visvairāk – 552 –

savas zināšanas vēlas papildināt 5.-9.klašu valodu jomas 

pedagogi. Tas jāņem vērā, Centram plānojot 2019. gada 

pedagogu profesionālās pilnveides piedāvājumu. Arī pārējo jomu 

pedagogi pieteikuši savas vajadzības, kas jārespektē.   

 

44. attēls. 5.-9. klašu pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides vajadzības-caurvijas, skolotāju skaits. 

Jautājām arī, kādas caurviju prasmes nepieciešams apgūt 

pedagogiem, lai sekmīgi varētu īstenot projekta skola2030 

nostādnes. Redzam, ka caurvija-pašvadīta mācīšanās – 

skolotājiem likusies visnezināmākā, tai seko kritiskās domāšanas 

izpratne un digitālā pratība. Taču visa pamatā ir izpratne par 

efektīvu stundu, tātad 2019. gadā Centram pedagogiem 

jāpiedāvā dažādas mācīšanās formas (kursu programmas, 

semināri, meistarklases) saistībā ar efektīvu stundu.  
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4. PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA. 
 

2018. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

piedāvāja neformālās izglītības iespējas Rīgas iedzīvotājiem, 

plānojot un organizējot kursus izveidotajās 20 filiālēs Rīgā – Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta (turpmāk IKSD) pakļautības 

iestādes – vispārējās izglītības skolās un Profesionālās kompetences 

centros, Valsts tehnikumos. To cilvēku skaits, kuri ir piedalījās kādā 

no Centra piedāvātajām pieaugušo neformālās izglītības 

programmām, šajā gadā bija 1271. Tas nozīmē, ka pieaugušo 

neformālās izglītības dalībnieku skaits 2018. gadā ir palielinājies 

gandrīz divas reizes salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

 

Astoņpadsmit jau esošām RIIMC pieaugušo neformālās izglītības 

filiālēm 2018. gadā pievienojušās vēl 2 Rīgas Centrā. Pieaugušo 

neformālās izglītības mērķis 2018. gadā bija noorganizēt kursus vēl 

vairākos Rīgas rajonos vai apkaimēs, lai secinātu, vai iedzīvotājiem 

ir izdevīgi apmeklēt kursu tuvāka dzīves vietai jeb tā saucamajos 

“guļamrajonos”.  

 

Katrā no filiālēm ir koordinators, kas cieši sadarbojas ar RIIMC, lai 

mācību process notiktu kvalitatīvi. RIIMC veido kursu piedāvājumu 

un komplektē dalībnieku grupas. 

 

No 2018. gada 20. marta tika pārdalīti darbinieku pienākumi, kā 

rezultātā viena speciālista galvenie amata pienākumi ir tieši saistīti 

ar pieaugušo neformālās izglītības organizēšanu, paredzot šādus 

pienākumus: pārraudzīt mācību piedāvājumu, gatavot jaunas 

programmas, piesaistīt jaunus lektorus filiālēs, apzināt pozitīvo 

pieredzi, apkopot vajadzības un analizēt tās, veidojot mācību 

piedāvājumu, sagatavot dokumentāciju par pieaugušo mācību 

programmu licencēšanu, kā arī maksājuma dokumentu 

gatavošana kursu dalībniekiem. 

 

Pieaugušo neformālās izglītības kursu un tēmu piedāvājums 2018. 

gadā  ir bijis ļoti daudzveidīgs, rīdziniekus pārsvarā interesēja 

svešvalodu kursi, vispopulārākie ir angļu, vācu, itāļu, spāņu valodas 

kursi un latviešu valodas kursi mazākumtautību iedzīvotajiem. 

Nākamā pieprasīta kursu joma ir psiholoģijas kursi, kuros tiek 

piedāvāti gan personības pašpilnveides, gan audzināšanas kursi. 
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Rīdzinieki izvēlējās mācīties arī datorkursos: tie, kuri jau strādā ar 

datoru, pieteicās uz speciālu programmu (Excel, PowerPoint) 

padziļinātu apgūšanu, taču tie iedzīvotāji, kuri nav strādājuši ar 

datoru (pārsvarā senjori jeb vecāka gada gājuma cilvēki) labprāt 

piedalījās kursos par interneta izmantošanu ikdienas vajadzībām.  

No tā saucamajām interešu izglītības programmām vispopulārākās 

ir rokdarbu un skaistumkopšanas programmas. No 2018. gada 

RIIMC sadarbības partneris Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums piedāvā kulinārijas kursus, kuros rīdzinieki apgūst kūku 

cepšanu un galda klāšanas pamatus. 

 

45. attēls. Eklēru gatavošana. 

 

 

46. attēls. Adventes vainagu gatavošana. 

 

2018. gadā palielinājusies interese par RIIMC piedāvātajiem  

pieaugušo izglītības kursiem, kursu dalībnieku skaits palielinājies par 

75,3%. RIIMC speciālisti popularizējuši kursus arī masu medijos, 

internetā un radio raidījumos. RIIMC turpina sadarboties ar 

dažādām pašvaldības struktūrvienībām informācijas izplatīšanai 

sabiedrībā, izpilddirekcijām, bibliotēkām, klientu apkalpošanas 

centriem, izglītības iestādēm u.c.  
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Informācija par pieaugušo neformālās izglītības iespējām tiek 

ievietota interneta vietnēs www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv, 

www.riga.lv,  nosūtīta uz pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas 

centriem, pilsētas bibliotēkām, izglītības iestādēm, kurās aicinām 

ne tikai pedagogus, bet arī citus iestāžu darbiniekus un audzēkņu 

vecākus piedalīties pieaugušo izglītības programmās. Informācijas 

izplatīšanā tika izmantoti arī sociālie tīkli: Twitter un Facebook. 

 

2019. gadā tiks turpināts iesāktais darbs, domājot par jaunām 

iespējām iedzīvotāju informēšanā un piedāvāto kursu 

dažādošanā. 2019. gadā izvēlētas prioritārās tēmas, kas ir aktuālas 

sabiedrībā un kuras dalībnieki visvairāk ir izvelējušies apgūt.  RIIMC 

kursu piedāvājumu plāno katriem diviem mēnešiem un publicē 5 

reizes gadā.  

 

RIIMC iesaistījies un turpina īstenot 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 speciālista. 

 

RIIMC 2018. gadā īstenoja RD IKSD projektus latviešu valodas 

apguvei Rīgas iedzīvotājiem A1, A2, B1, B2,  piedāvājot iespēju 

mācīties kopumā 186 interesentiem un  C1 un C2 līmeņa apguvei 

221 Rīgas pedagogiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda. 

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: jo 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 

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.  

http://www.riimc.lv/
http://www.iksd.riga.lv/
http://www.riga.lv/
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5. MĀCĪBU OLIMPIĀDES. 

2017./2018. mācību gadā tika organizētas 19 (no tām – 6 tiešsaistē) 

2. posma  novada mācību priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās  

8958 Rīgas skolu skolēni, kas ir apmēram par 1000 skolēniem vairāk 

nekā iepriekšējā mācību gadā un par 2 olimpiādēm vairāk nekā 

iepriekšējā mācību gadā. Joprojām turpinās tendence 

olimpiādēm pieteikt maksimāli daudz skolēnu, jo iegūtie olimpiāžu 

rezultāti skolās tiek izmantoti kā skolotāju darba vērtēšanas kritērijs 

un skolēnu atlases kritērijs ģimnāzijās un atsevišķās augstskolās. 

 

 

47. attēls. Olimpiāžu dalībnieku un apbalvoto skolēnu skaits, 

2016/2017.m.g. un 2017/2018. m.g.  

Ar diplomiem vai atzinības rakstiem apbalvoti 2930 skolēni. Tas ir ne 

vairāk kā 1/3 no olimpiāžu dalībniekiem, kā to nosaka RIIMC 

iekšējie normatīvie dokumenti. 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. Klātienes olimpiāžu darbi visai Rīgai tiek laboti 

centralizēti un rezultāti publicēti RIIMC mājas lapā. Gadījumos, ja 

saņemts  iesniegums ar lūgumu pārvērtēt olimpiādes darbu, 
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olimpiādes žūrijas komisija vēlreiz vērtē olimpiādes dalībnieka 

darbu, vajadzības ganījumā mainot lēmumu vai atstājot to 

nemainītu. 

 

48. attēls. Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušos/apbalvoto 

skolēnu īpatsvars 

Kā katru gadu, arī šogad visvairāk skolēnu piedalījušies 

matemātikas, bioloģijas un fizikas olimpiādēs.  

 

Neskatoties uz sarunām ar Valsts izglītības satura centra 

speciālistiem, joprojām olimpiādes tiek organizētas ļoti saspiestā 

laika sprīdī – ir nedēļas, kad notiek 4 olimpiādēs nedēļā. Protams, 

ka, ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, tas rada diezgan lielas 

organizatoriskās problēmas gan skolām, kurās notiek olimpiādes, 

gan Centra speciālistiem. Klātienes olimpiādēs lielus resursus 

paņem uzdevumu kopēšana un nogādāšana izglītības iestādēs, 

savukārt tiešsaistes olimpiādes prasa  nepārtrauktu uzmanību 

vietnei, kur jāreģistrējas skolēniem un skolotājiem.  

Olimpiāžu uzvarētāji – 1.-3. vietu ieguvēji - tiek apbalvoti ar 

diplomiem, nākamā pakāpe ir atzinības raksts par veiksmīgu dalību 
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olimpiādē. Uzvarētāji dāvanā saņem arī olimpiādes uzvarētāja 

pildspalvu un balvu (zibatmiņu), savukārt pedagogiem tiek izteikta 

pateicība par skolēnu sekmīgu startu.  

 

Valsts olimpiādēs apbalvojumus ieguvuši 273 Rīgas skolu skolēni: 1. 

vieta - 47 skolēniem, 2. vieta - 72 skolēniem, 3.vieta - 82 skolēniem. 

Atzinības saņēmuši 72 Rīgas skolu skolēni. 

 

Starptautiskajās olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, 

ģeogrāfijā, informātikā - no Rīgas piedalījās pavisam 18 skolēni, no 

kuriem ar medaļām vai atzinības rakstiem apbalvoti 14 skolēni: 

sudraba medaļas saņēmuši 4 skolēni, bronzas – 8 skolēni, atzinības 

saņēmuši 2 skolēni. 

 

Kā jau minējām iepriekš, dalībai olimpiādēs skolas piesaka ļoti 

daudz skolēnu, un bieži vien, izvērtējot darbus, nākas secināt, ka ir 

ļoti daudz skolēnu, kuri saņēmuši ļoti maz punktu. Piemēram, ķīmijas 

olimpiādē no 188 dalībniekiem 20 skolēni nav ieguvuši nevienu 

punktu, no 63 maksimāli iegūstamajiem punktiem 76 skolēni 

ieguvuši tikai 11 vai vēl mazāk punktu. Visticamāk, ka šiem 

skolēniem nebūtu bijis jāpiedalās olimpiādē, kurā viņi guvuši tik 

zemu vērtējumu. Tas gan emocionāli traumē skolēnus, gan prasa 

nelietderīgu resursu piesaisti, organizējot olimpiādi. 

 

49. attēls. Ķīmijas olimpiādes 11. klasei skolēnu iegūtie punkti 
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Līdzīga situācija vērojama arī ķīmijas olimpiādes 12. klasei rezultātos 

– 67 no olimpiādē dalībniekiem no maksimāli iegūstamajiem 65 

ieguvuši 10 vai mazāk par 10 punktiem.  

 

50. attēls. Ķīmijas olimpiādes 12. klasei skolēnu iegūtie punkti. 
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