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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un pieaugušo
neformālās izglītības raksturojums 2015. gadā
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) 2015.
gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi organizēja saskaņā ar
izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem:
1. Pedagogu profesionālās pilnveides īstenošana:
1.1. Lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos mācību
priekšmetos.
1.2. Mācību satura integrācija un jēgpilna tādu metožu izmantošana kā
eksperimenti, lomu spēles, modelēšana, mācīšanās ārpus klases.
2. Pedagogu izpratnes veicināšana par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem
un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
3. Pedagogu profesionālās pilnveides ietekmes izpēte uz izglītības kvalitāti.
4. Projekta “Izglītība izaugsmei” īstenošana.
Kopumā dažādos profesionālās pilnveides pasākumos (kursos, semināros,
meistarklasēs, supervīzijās, forumos, konferencēs u.c.) piedalījās 14 502 pedagogi.
2015. gadā dažādas profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes un atbalsts tika
piedāvāts gan mācību priekšmetu skolotājiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem un
skolas administrācijai, pirmsskolu skolotājiem un skolotāju palīgiem, klašu
audzinātājiem, mājmācības skolotājiem, internāta audzinātājiem, speciālo skolu
skolotājiem, par karjeras jautājumiem atbildīgajiem pedagogiem, jaunajiem, nesen
darbu uzsākušajiem skolotājiem, izglītības psihologiem un 56 kultūras iestāžu
darbiniekiem. Pieaugušo neformālās izglītības pasākumus Rīgas iedzīvotājiem 2015.
gada laikā apmeklēja 976 cilvēki.
2015. gadā RIIMC īstenoja 720 izglītības programmas, no tām 607 programmas
adresētas pedagogu auditorijai, 3 kursu programmas – kultūras un mākslas iestāžu
darbiniekiem, 13 kursu programmas vēlējušās iegādāties citas Latvijas pašvaldības
savu novadu pedagogu izglītošanai. Rīgas iedzīvotājiem pieaugušo neformālās
izglītības attīstīšanai tika piedāvātas 97 dažādas kursu programmas.
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2015. gadā piedalījās IZM
iepirkumā “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A
programmas apguvei” (identifikācijas Nr. IZM 2015/14/B, 15.06.2015.), īstenojot 3
profesionālās pilnveides A programmas dažādās Latvijas pašvaldībās: “Speciālās
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (12h), 100 grupas, absolventu skaits –
2993; “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar skolēniem ar jauktiem attīstības un
mācīšanās traucējumiem” pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem (36h), 15 grupas,
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absolventu skaits – 418; “Profesionālās izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas
pieejas un to īstenošana ikdienā” (36h), 3 grupas, absolventu skaits – 79.
Kopumā 2015. gadā apliecības par dažādu kursu programmu apguvi saņēmuši
16322 kursu absolventi. (1. attēls)
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1. attēls. Pasākumu un dalībnieku skaits pa mērķauditorijām
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2015. gada piedāvājumā tika
aptvertas praktiski visas mērķgrupas, bet salīdzinoši daudz profesionālās kompetences
pilnveides programmas tika piedāvāts pirmsskolas skolotājiem (111) un skolotāju
palīgiem (32), tās apmeklēja 2948 pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji un 788
skolotāju palīgi. Tātad kopumā tika izglītoti 3736 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagoģiskajā procesā iesaistīti darbinieki. Tomēr visu pieprasījumu apmierināt nav
iespējams, tā kā pirmsskolas izglītības iestādēs strādā gandrīz puse no skolās
strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem. 2016. gadā RIIMC plāno 1/3 daļu
profesionālās pilnveides pasākumu organizēt tieši Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem. Tāpat centrs plāno sniegt zināšanas aptuveni 5960 vispārizglītojošo
skolu pedagogiem, 2400 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un 950 Rīgas
izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
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Pasākumu formas
2015. gadā RIIMC piedāvāja pedagogiem iesaistīties dažādos profesionālās
kompetences pilnveides pasākumos un iedzīvotājiem piedalīties dažādās kursu
nodarbībās. Kopā tika organizēti 720 pasākumi (11 darba formas) un tos apmeklēja
16 322 dalībnieki.
Kā redzams 2. attēlā, populārākā darba forma ir kursi, kas veido 77% no kopējā
izglītojošo pasākuma darba formu skaita, semināri – 18%. Salīdzinājumā ar citiem
gadiem tendence darba formu izvēlē ir mainījusies. Tādas darba formas kā
meistarklases un atklātās stundas, kurās skolotāji rāda savu darbību konkrētā vietā un
ierobežotā laikā (mācību stundā), strādājot ar skolēniem vai demonstrējot savu
pieredzi, vadot nodarbības kolēģiem, netika izmantotas. No tā var secināt, ka minētās
darba formas kā pieredzes nodošanas veids nav sevi pilnībā attaisnojušas, lai sasniegtu
plānoto rezultātu. 2015. gadā, veidojot jaunas kursu programmas, atklātās nodarbības
vai meistarklases kā darba formas dažkārt tika iekļautas pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmā, veidojot vienotu veselumu ar noteiktu stundu
skaitu.
Arī 2015. gadā RIIMC piedāvāja supervīzijas nodarbības. Notika tikai 1
pedagogu profesionālās pilnveides supervīzija (16h), kurā piedalījās skolu direktori un
vietnieki, lai supervizors problēmu analīzes ceļā palīdzētu direktoriem vai vietniekiem
rast risinājumu katra grupas dalībnieka problēmai. Pedagogi un arī skolu direktori
uzskata, ka šādas nodarbības un tikšanās ir ļoti efektīvas, lai arī finansiāli prasa lielu
ieguldījumu.
Citas darba formas, kā forumi, izbraukuma semināri, konferences, mācību
ekskursijas, ir piemērotas citu mērķu sasniegšanai un prasa apjomīgu darbu, ārējos
resursus un uzkrātu iepriekšējo pieredzi. 2015. gadā tika organizēts 2 dienu forums
prioritātes “Izglītība izaugsmei” ietvaros, kurā piedalījās 146 dalībnieki. Tāpat notika
arī 2 konferences, kur piedalījās 227 pedagogi. Kā pilnīgi jauna darba forma 2015.
gadā Centrā tika organizēta Veselības diena skolotājiem “Vesels skolotājs, vesels
skolēns”, kas guva lielu atsaucību pedagogu vidū – piedalījās 150 cilvēki.
Pieaugušo neformālās izglītības ietvaros notika 2 vērienīgi projekti iedzīvotājiem
valsts valodas apguvei: projekts “Latviešu valoda saliedētai sabiedrībai” un RD IKSD
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts “Esam rīdzinieki”.
Abos projektos kopā latviešu valodas zināšanas ieguva un pilnveidoja 310 cilvēki.
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2. attēls. Izglītojošo pasākumu skaits un darba formas

Pasākumu sadalījums pa prioritātēm
RIIMC 2015. gadā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei plānoja
izglītojošu pasākumu kopumu, īstenojot centra izvirzītās prioritātes, tādejādi
piedāvājot iespēju pedagogam visa mācību gada garumā padziļināti iepazīties ar kādu
no profesionālajai darbībai nozīmīgu jautājumu loku, piemēram, ar lasītprasmes
problēmu mācību procesā, kā veicināt mācību kvalitātes uzlabošanu. Šīs prioritātes
ietvaros tika piedāvātas 34 kursu programmas, 5 semināra nodarbības, 1 metodiskā
pēcpusdiena un praktiskā konference, kurā skolotāji praktiķi dalījās savā pieredzē. Arī
2016. gadā RIIMC plānos savu darbu, turpinot izglītot pedagogus par lasītprasmes
jautājumiem.
Viena no prioritātēm tika izvirzīta, lai aktualizētu pedagogu vadītā mācību
procesa dažādošanu, veicinātu skolēnu izziņu, radošumu, izpratni un ieinteresētību.
Tāpēc 2015. gadā 14 kursu programmās un 4 semināros pedagogi mācījās un dalījās
pieredzē par to, kā darbā izmantot tādas praktiski pētnieciskās mācību metodes kā
mācību eksperiments, lomu spēles, situāciju modelēšana, mācīšanās ārpus klases.
Skolotāji RIIMC projekta “Izglītība izaugsmei” ietvaros pieteica savu dalību konkursā
“Radi. Rādi. Redzi”, kurā 64 semināra nodarbībās 87 dažādu mācību priekšmetu
pedagogi demonstrēja savu pieredzi praktiski pētniecisko metožu izmantošanā kādas
tēmas apguvei. Noslēguma forumā labākie prezentēja savas idejas citiem Rīgas
kolēģiem un guva atzinību un augstu novērtējumu arī no žūrijas komisijas.
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Pasākumu skaitu konkrētām prioritātēm, protams, ietekmēja arī pieprasījums
(aktivitāte, ieinteresētība, vajadzības) no pedagogu puses. 2015. gadā 104 kursu
programmas tika īstenotas par tēmu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tas rāda, ka
konkrētā tēma ir prioritāte ne tikai pašvaldības, bet arī valsts līmenī. Veicinot
pedagogu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi
un rīcību ikdienas situācijās, tika īstenotas 69 dažādas kursu un 3 semināru
programmas. Prioritātes ietvaros notika arī veselības diena pedagogiem “Vesels
skolotājs, vesels skolēns”. Konkrētais pasākums īpaši tika novērtēts, jo tā norise bija
jauna un ļoti radoša darba forma Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.
Prioritāšu ietvaros 2015. gadā ir notikuši dažādi izglītojoši pasākumi:
Pasākumu sadalījums pa formām un prioritātēm
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3. attēls. Pasākumu sadalījuma pa formām un prioritātēm
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Pieaugušo neformālā izglītība
2015. gadā RIIMC turpināja piedāvāt neformālās izglītības iespējas Rīgas
iedzīvotājiem (kursi un semināri) izveidotajās 6 filiālēs Rīgā. To cilvēku skaits, kuri ir
ieinteresējušies par kādu no Centra piedāvātajām pieaugušo neformālās izglītības
programmām , ir bijis pietiekami liels – 1032. Tas nozīmē, ka pamazām, lai arī ļoti
lēni, Centra piedāvājums sasniedz mērķauditoriju - Rīgas iedzīvotājus.
Pieaugušo neformālā izglītība
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4. attēls. Pieaugušo neformālā izglītība.

4. attēls atklāj, ka visvairāk – 75 kursu programmas - , kurās piedalījies 666
dalībnieks, īstenotas Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies kursos, veicot
savu līdzmaksājumu. Tas ir neliels, taču šie maksājumi pilnībā sedz lektoru darba
izmaksas. 2015. gadā šādu dalībnieku skaits ir gandrīz divkāršojies.
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5. attēls. Pieaugušo neformālās izglītības kursu tēmas, dalībnieki
Kā redzams 5. attēlā, vienas no pieprasītākajām mācību programmām
iedzīvotājiem joprojām ir valodu apguves kursi (31% dalībnieku apguva valsts
valodas prasmes, bet 13% mācījās kādu no svešvalodām – vācu vai angļu), liela
interese joprojām saglabājas dažādu rokdarbu tehniku apguvē – 30% no kursu
dalībniekiem piedalījušies kursos, lai apgūtu prasmi gatavot rotas, 9% pievērsās
mākslas programmām. 2015. gadā īpašu atzinību izpelnījās skaistumkopšanas
nodarbības, kurās piedalījās 11% dalībnieku. Kā redzams attēlā, tad mazāks
pieprasījums bijis tādām programmām kā dārzkopība, mājturība, veselīgs dzīvesveids,
kursiem par dažādu psiholoģisku, personisku un ģimenes problēmu risināšanu.
Kopumā tika piedāvātas 100 dažādas kursu programmas, no tām 22 grupās
mācījušies cilvēki, apgūstot valsts valodu A1, A2, B1, B2 līmenī. Latviešu valodu
dalībnieki apguvuši gan projektu ietvaros, kā arī veicot
līdzmaksājumu. 3
programmas tika piedāvātas kultūras iestāžu darbiniekiem, izglītojot 56 dalībniekus.
Pieaugušo neformālās izglītības kursu un tēmu piedāvājums 2015. gadā ir bijis
ļoti plašs, diemžēl dalībnieku skaits grupās joprojām ir neliels (7 – 15), neskatoties uz
to, ka informācija par pieaugušo neformālās izglītības iespējām tiek ievietota interneta
vietnēs www.riimc.lv, www.e-skola.lv, nosūtīta uz 22 pašvaldības iedzīvotāju
apkalpošanas centriem, pilsētas bibliotēkām u.c. Arī 2016. gadā tiks turpināts iesāktais
darbs, domājot par jaunām iespējām iedzīvotāju informēšanā.
8

Skolu un pirmsskolu pedagogu kolektīvu kursi
2015. gadā veidot savu īpašo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
programmu tika piedāvāts vispārizglītojošo skolu un arī pirmsskolu pedagogu
kolektīviem. Atbalstu guva 6 pirmsskolas izglītības iestādes un 50 vispārizglītojošās
skolas. Lai izveidotu programmas, tika ieguldīts liels darbs – vispirms jau precizējot
tēmu, kura aktuāla konkrētajai iestādei, tālāk jau piesaistot lektorus un izveidojot
kursa programmu.
Tika pieņemts lēmums šo darba formu – kursu/semināru organizēšana
izglītības iestādes pedagogu kolektīvam – 2016. gadā paplašināt, izveidojot projektu
konkursu skolām, tādējādi dodot iespēju dziļāk un daudzpusīgāk izstrādāt mācību
kursu, lai veiksmīgāk sasniegtu skolai izvirzītos stratēģiskos mērķus.
Tabulā redzams izglītības iestādēs notikušo kursu saraksts.
Iestādes nosaukums

12
12

Dalībnieku
skaits
21
21

12

22

Ziedoņdārza PII

18

29

Rīgas 234. PII

24

25

Rīgas 169. PII

24

38

Rīgas PII Austriņa

12

37

Rīgas 60. vidusskola

12

22

Rīgas Pļavnieku
pamatskola

Nr.

Kursa nosaukums

Stundu
skaits

1
2

Audzināt ar prieku
Mūsdienīga pedagoģiskā
saskarsme ar bērniem un
vecākiem
pedagoģiskā procesa
organizēšana jaukta vecuma
bērnu grupās pirmsskolā
Bērnu kultūrpiederības Latvijai
veicināšana integrētā mācību
modelī pirmsskolā
Pedagoģiskais process
pirmsskolā un bērnu uzvedības
korekcijas iespējas
Bērnu iepazīstināšana ar dabas
materiālu lietošanu
pedagoģiskajā procesā un bērnu
tiesību aizsardzība
Agresijas izpausmes saskarsmē
un efektīvas saskarsmes
veicināšanas iespējas skolās vidē
Mūsdienīgu un efektīvu mācību
metožu, formu un paņēmienu
izmantošana audzināšanas

3

4

5

6

7

8

Rīgas 173. PII
Rīgas PII Dzilniņa

9

stundās
9
10

11
12

13

14
15
16

17
18
19
20

21

Metodes veiksmīgam mācību
stundas sākumam
Rīki digitālo mācību materiālu
izstrādei mācību satura
programmas dažādošanai
Digitālie rīki mācību materiālu
pavairošanai
Pedagoga atbalsts izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem
mazākumtautību skolā
Individuālo mācību plānu
izveidošana un skolēnu atbalsta
pasākumu pielietojums mācību
stundās
Skolēnu agresīvas uzvedības
definēšana un tās mazināšana
Profesionālās izdegšanas
sindroms
Individualizācija un
diferenciācija mācību procesā
izglītības paradigmas maiņas
apstākļos
Izaicinājumi 21. gadsimta
izglītībai
Darbs ar bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem
Skolēnu agresīvas uzvedības
definēšana un tās mazināšana
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Mācību procesa efektivitātes
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1. prioritāte.
Lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos
mācību priekšmetos
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2015. gadā par vienu no
prioritātēm izvirzīja pedagogu profesionālo pilnveidi jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanā
skolēniem dažādos mācību priekšmetos.
Mācību process nav iedomājams bez attīstītām valoddarbības prasmēm, un
digitālais laikmets ienes šo prasmju attīstīšanā būtiskas pārmaiņas. Valsts izglītības
satura centra (VISC) speciālisti, analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus,
konstatēja, ka neprecīzo atbilžu un kļūdu biežs iemesls ir neuzmanīgi izlasīts
uzdevums vai neizprasti uzdevuma noteikumi. Secinājums – skolēniem nav
pietiekami attīstīta lasītprasme un jēgpilna teksta uztvere.
Gada laikā pedagogiem tika organizēts 41 profesionālās pilnveides pasākums,
kurā piedalījās 1056 Rīgas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi.
Dalībnieku skaits
semināri

konference

metodiskā pēcpusdiena

kursi

10%

15%
3%
72%

6. attēls Dalībnieku skaits pa pasākumu formām
Centrs organizēja profesionālās pilnveides 34 kursus, 5 seminārus, 1 metodisko
pēcpusdienu un noslēgumā konferenci „Lasītprasme digitālā laikmetā”, kura bija plaši
apmeklēta un tajā piedalījās 161 Rīgas pedagogs. Saturiski konference bija metodiski
praktiska, kuras pirmajā daļā lektori iepazīstināja ar iemesliem un faktoriem, kuri kavē
jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanu, un otrajā daļā bija 8 darbnīcas, kurās dažādu
priekšmetu skolotāji varēja gūt idejas lasītprasmes veicināšanai.
Lasītprasme kā svarīga un veiksmīga mācību satura apguves prasme tika
aktualizēta dažādu mācību priekšmetu skolotājiem profesionālās pilnveides kursos, un
nodarbībās tika atgādināts, ka tas nav tikai valodas, pirmsskolas vai sākumskolas
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skolotāju kompetencē, ka pedagogiem ir būtiski pievērst uzmanību, cik jēgpilni
skolēni izlasa un izprot uzdevumus, tā noteikumus. Nodarbībās pedagogi apguva
dažādus metodiskos paņēmienus, lai nostiprinātu lasītprasmi sava mācību priekšmeta
ietvaros.
Piemēram, profesionālās pilnveides kursā: „Mērķtiecīgas lasīšanas un kritiskās
domāšanas prasmju attīstīšana vēstures stundās” skolotāji apguva dažādus lasīšanas
uzdevumu veidus, un saistībā ar IT izmantošanu iepazinās ar radošo darbu piemēriem,
izmantojot infografiku veidošanas rīku infogrammu.
Sākumskolas skolotāji kursos „Lasītprasme un tās mērīšana. Kā veicināt
mācību kvalitātes uzlabošanu” guva ieskatu, kā, aktivizējot pedagoģisko darbību,
uzlabot izglītojamo apzinātu lasītprasmi augstākas mācību kvalitātes sasniegšanai,
sadarbojoties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
Kursos „5. - 6.klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu
uzdevumu risināšanai” pedagogi pilnveidoja spēju argumentēt, prasmi pārvērst
vizuālo informāciju tekstuālā un otrādi; apzināt tipiskākās kļūdas teksta uztverē un
vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā, dažu netipiskāku matemātisko uzdevumu risināšanas
stratēģijas.
Profesionālās pilnveides kursos pedagogi tika iepazīstināti ar vienaudžu
mācīšanās metodiku, kura vērsta uz skolēnu sadarbību lasītprasmes un runas prasmju
attīstīšanā un kura ir atzīta un aprobēta vairākās Eiropas valstīs.
2016. gada laikā ir iecerēts turpināt darbu valoddarbības prasmju attīstīšanas
jomā, sekmēt šīs metodikas aprobāciju Rīgas skolās.
Profesionālās pilnveides kursu mērķauditorija un
kursu skaits
4

visi pedagogi

8

sākumskolas skolotāji
5

pirmsskolas skolotāji

6

valodu (latviešu, krievu, svešvalodu)…
mājturības un tehnoloģiju skolotāji

1

vēstures skolotāji

1

ģeogrājijas skolotāji

1

matemātikas, fizikas skolotāji
direktori, pii vadītāji, vietnieki,…
bioloģijas, dabaszinību, ķīmijas…

4
5
6

7. attēls Profesionālās pilnveides kursu mērķauditorija un kursu skaits
15

Profesionālā pilnveide lasītprasmes attīstīšanā tika organizēta pirmsskolas,
pamatskolas un vidusskolas dažādu priekšmetu 895 pedagogiem un izglītības iestāžu
administrācijai.
Konference „Lasītprasme digitālā laikmetā”
161 Rīgas skolu un pirmsskolu pedagogi piedalījās 29. oktobrī Rīgas Izglītības
un informatīvā centra rīkotajā konferencē „Lasītprasme digitālā laikmetā”.

Vai skolēni lasa, cik jēgpilns ir lasīšanas process un kā veicināt skolēnam
lasītprasmi – šie un citi aktuālie jautājumi bija konferences galvenā aktualitāte.
Konferences laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem: kā lasītprasme
ietekmē mācību sasniegumus un kāda ir lasīšanas loma
valodas prasmju
pilnveidošanā, kā skolotājs var palīdzēt skolēnam kļūt par prasmīgu ‘lasītāju’, tika
analizēta arī lasītprasmes saistība ar mācību motivāciju.

Darbnīcās tika teorētiski un praktiski apgūtas metodes un paņēmieni dažāda
vecuma skolēnu lasītprasmes attīstīšanai, tika apskatīta pedagoga iespēju
16

daudzveidība bērnu ar lasītprasmes traucējumiem atbalstam un viņu speciālo
vajadzību nodrošināšanai.
Konferences dalībnieki padziļināja izpratni par vienaudžu mācīšanas
organizēšanas principiem un guva informāciju par metodisko paņēmienu
izmantošanas iespējām skolēnu iesaistīšanai intensīvā lasīšanas prasmju attīstīšanā
dažādos mācību priekšmetos.
Atsauksmes par RIIMC organizētajiem profesionālās pilnveides kursiem bija
ļoti labas, vairākas kursus programmas nācās atkārtot pieprasījuma dēļ.
Aptaujas anketās kopumā lektora darbs novērtēts kā ļoti labs un profesionāls.
Pieprasījums un pasākumu apmeklējums apliecināja to, ka piedāvātās
aktivitātes lasītprasmes attīstīšanai ir aktuālas un vajadzīgas skolotājiem mācību
procesa pilnveidei.
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2. prioritāte
Mācību satura integrācija un jēgpilna tādu metožu
izmantošana kā eksperimenti, lomu spēles, modelēšana,
mācīšanās ārpus klases
Kvalitatīva mācību procesa organizēšanā viens no galvenajiem jautājumiem ir
jēgpilna uz konkrētu mērķi virzīta mācību stunda, kurā skolēnos tiek attīstītas kritiskās
domāšanas prasmes, patstāvība spriedumos un darbībā, skolēni tiek aktīvi iesaistīt
mācību procesā (jautā, argumentē, diskutē, sadarbojas). Skolotājs mērķtiecīgi virza
procesu, lai sasniegtu plānoto. Ļoti svarīgi ir saskaņot skolēnu vajadzības ar mācību
saturu, kurā izmanto ar dzīvi saistītus un pētniecībā balstītus uzdevumus, tādējādi
veicinot skolēnu ieinteresētību, vēlmi un prieku mācīties.
Lai aktualizētu pedagogu vadītā mācību procesa dažādošanu, veicinātu skolēnu
izziņu, radošumu, izpratni un ieinteresētību, viena no RIIMC prioritātēm 2015. gadā
tika aktualizēta “Praktiskās darba metodes”.
Profesionālās pilnveides aktivitātes
Konference, 1

Semināri, 4

Kursu
programmas, 14

8. attēls Profesionālās pilnveides formas
472 skolotāji pilnveidoja zināšanas un dalījās pieredzē par to, kā mācību darbā
izmantot tādas praktiskās darba metodes kā mācību eksperiments, lomu spēles,
pētnieciskie laboratorijas darbi, situāciju modelēšana, mācīšanās ārpus klases. Tika
izveidotas un piedāvātas 14 kursu programmas, 4 semināri un 1 konference
matemātikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, bioloģijas, fizikas, veselības mācības, dabaszinību,
mūzikas, sporta, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas mācību priekšmetu
pedagogiem, MK vadītājiem un jaunajiem pedagogiem.
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Profesionālās pilnveides mērķauditorija
tehniskā grafika

19
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jaunie pedagogi 0
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29
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26
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19
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16
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9. attēls Profesionālās pilnveides mērķauditorija
Piemēram, matemātikas, fizikas, ķīmijas skolotājiem kursos tika piedāvātas
sekojošas tēmas: pētnieciskās darbības prasmju attīstīšana skolēniem,
kā
visveiksmīgāk organizēt pētniecisko darbību mācību stundā. Nodarbībās tika
modelētas un analizētas situācijas, pedagogi diskutēja par skolēnu produktīvas
darbības mērķiem, tās saistību ar pētnieciskajām prasmēm, reflektēja par savu
pieredzi. Savukārt mājturības un tehnoloģiju II skolotāji kursos papildināja zināšanas,
prasmes un iemaņas mūsdienīgas mācību stundas organizēšanā, radoši pielietojot
praktiskās darba metodes, izmantojot dažādus materiālus un IT sniegtās iespējas
sacīkšu auto izgatavošanā. Semināros metodisko komisiju vadītājiem un jaunajiem
pedagogiem tika aktualizēts praktiski pētniecisko metožu izmantošana mācību darbā,
to efektivitāte un atbilstība 21. gs. prasībām, veidojot nepieciešamās kompetences
skolēnu veiksmīgai karjeras plānošanai un iesaistei darba tirgū. Sporta skolotājiem,
futbola elementu pilnveidošanai, tika piedāvāts seminārs par spēļu un rotaļu metodes
izmantošanas iespējām kā arī fizisko īpašību attīstīšanu, ievērojot skolēna
vecumposma attīstības īpatnības.
Mūzikas skolotājiem tika organizēta konference “Praktiskās darba metodes
mūzikas mācībās sākumskolā”, kur tika analizēta sākumskolas skolēnu izziņas
īpatnības, aktualizēta mācīšanās prasmes mūzikas apguvē. Skolotāji darbnīcās apguva
praktiskās metodes un paņēmienus mūzikas mācīšanā: spēles un tehnoloģiju
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izmantošana, iedziedāšanās un iesildīšanās paņēmienu pilnveidošana kā arī tika
piedāvāti dažādi modeļi, kā mūzikas stundās izmantot latviešu tautasdziesmas un
latviešu varbūt komponistu oriģināldarbus. Konferencē tika parādītas daudzveidīgās
iespējas mūzikas mācībā, lai ieinteresētu un motivētu skolēnus satura apguvē, tādējādi
veicinot radošumu visos muzikālās darbības veidos.
Pēdējos gados arvien vairāk nostiprinās nepieciešamība attīstīt skolēnu
pētniecisko prasmi. Par mācību procesa uzdevumu kļūst nevis iegūto zināšanu
daudzums, bet gan prasme tās lietot pazīstamās un jaunās situācijās gan skolā, gan
ikdienas dzīvē. RIIMC dabaszinātņu skolotājiem piedāvāja pasākumus, lai veicinātu
skolotāja gatavību pētnieciskā procesa organizēšanai skolēniem sadarbojoties.
Ģeogrāfijas skolotāji seminārā par minerālu un iežu daudzveidību aktualizēja, kā ar
vienkāršām pētniecības metodēm makroskopiski noteikt pasaulē biežāk sastopamos
minerālus. Nodarbība bija interesants izziņas avots, lai ieinteresētu skolēnus
patstāvīgiem pētījumiem un projektiem.
Ķīmijas skolotāji kursos apskatīja instrumentālās metodes - hromatogrāfija,
spektrometrija, fotometrija un to izmantošanu skolēnu laboratorijas un pētnieciskajos
darbos. Skolotājiem tika aktualizēta demonstrējuma loma ķīmijas mācību procesā.
Kopumā skolotāji ļoti atzinīgi novērtēja piedāvātās kursu programmas,
seminārus un konferenci. Pēc kursiem pedagogi veiksmīgāk plānos mācību procesu,
ieviesīs pārmaiņas mācību metožu izvēlē, veidos ar dzīvi saistītus un pētniecībā
balstītus uzdevumus, kas motivēs skolēnus mācīties. Profesionālās pilnveides ietekme
tiks mērīta 2016. gadā RIIMC prioritātē “Profesionālās pilnveides ietekme uz
izglītības darba kvalitāti”.
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3. prioritāte
Pedagogu izpratnes veicināšana par veselības un
cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību
ikdienas situācijās
Mērķis – veicināt pedagogu izpratni veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un
atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
Galvenie uzdevumi- organizēt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus,
akcentējot veselības un drošības jautājumus.
2015. gadā RIIMC tika turpināts īstenot prioritāti “Pedagogu izpratnes
veicināšana par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un
rīcību ikdienas situācijās”. Sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru, Valsts
darba inspekciju, Olimpisko sporta centru, Ceļu satiksmes un drošības dienestu, IT
drošības incidentu novēršanas centru, Pašvaldības policiju, Slimību profilakses un
kontroles centru, RD Labklājības departamentu un Rīgas veselību veicinošo skolu
apvienību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem tika organizēti 75 dažādi
profesionālās pilnveides pasākumi ar mērķi veicināt pedagogu izpratni par
iespējamiem risinājumiem, kā stiprināt savu personīgo veselību (gan emocionālo, gan
fizisko) un drošību darba vietā, kā veicināt skolēnu izpratni par veselības un
cilvēkdrošības jautājumiem, atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. Kopā
piedalījās 2072 pedagogi.
Profesionālās pilnveides formas

kursi, 69

semināri, 3
metodiskā pēcpusdienas, 1
supervīzijas, 1
veselības dienas, 1

10. attēls Profesionālās pilnveides formas
Visvairāk kursu grupu bija pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: 41 grupa“Bērnu tiesību aizsardzība pirmsskolā”, 5 grupas- “Bērnu drošība un veselība:
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pedagoģiskie aspekti”, 4 grupas- “Dinamiskās pauzes- bērnu kustību priekam
ikdienā”.
Analizējot piedāvāto programmu dalībnieku aptaujas anketas, lielākā daļa
respondentu kursu programmas kopumā vērtē pozitīvi, īpaši uzsverot diskusijas par
piemēriem no reālās dzīves situācijām. Iegūto informāciju lielākā daļa pedagogu
izmantos savās mācību stundās, bet prognozējamais rezultāts būs atkarīgs no jauniešu
intelekta. Veselības un drošības pamatā ir izvēles, kuras cilvēks izdara dzīves laikā.
Katrs no mums izvēlas rīkoties droši vai ne tik droši, veselīgi vai neveselīgi.
Lektoru- nodarbību vadītāju izvēle dažādiem ar veselību un drošību saistītiem
organizētiem pasākumiem ir bijusi ļoti daudzveidīga. Kā vienmēr pedagogi pozitīvi ir
novērtējuši tos lektorus, kuri ir praktiķi, un dalās pieredzē ar kursu dalībniekiem par
savu pieredzi un veiksmīgākajiem problēmu risinājumiem.
Pirmo reizi tika organizēta veselības diena ”Vesels skolotājs- veseli skolēni“
pedagogu veselības un pašsajūtas
stiprināšanai, kuru apmeklēja 170
dalībnieki. Šoreiz vairāk tika domāts
par skolotāju, jo skolēni vislabāk
mācās no pedagoga piemēra- rīcības
ikdienā. Tādēļ pedagogi tika rosināti
iesaistīties dažādās aktivitātēs par
aktuālu tēmu veselība un veselīgs
dzīvesveids. Šajā dienā bija iespēja
uzklausīt padomus un iesaistīties
diskusijās: kā tikt galā ar ikdienas 11. attēls Iespēja ziedot asinis
stresu, kā pašiem sev palīdzēt, lai uzlabotu savu emocionālo labsajūtu ikdienā,
pilnveidot zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, par veselīgu uzturu un
dzīvesveidu, par pedagogu darba vides riska faktoriem, par skolotāju rīcību
problēmsituācijās, kā arī iespēja piedalīties nūjošanas nodarbībā u.c. Bija iespējams
iepazīties un nodegustēt Dr. Tereško tējas, "Rīgas Dzirnavnieka" graudaugu
pārslu putras, Z/S „Dzintarlāči” smiltsērkšķu sulu. Sadarbībā ar Euroaptieku skolotāji
bez maksas varēja veikt dažādus mērījumus, lai pārbaudītu sirds veselību. sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu pedagogi varēja veikt
primāro redzes funkciju analīzi ar Essilor (VisioTest) skrīninga iekārtas palīdzību, bet
sadarbībā ar valsts asinsdonoru centru 33 skolotāji atbalstīja donoru kustību un
ziedoja asinis.
Veselības dienā izdevās visas plānotās aktivitātes, dalībnieki vērtēja ļoti pozitīvi.
ļoti daudz pedagogu vēlējās pārbaudīt sirds veselību (12. attēls) vai redzi un uz
minētajām aktivitātēm veidojās rindas, organizējot līdzīgu pasākumu vajadzētu
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palielināt speciālistu skaitu, vai aktivitātes norises laiku. Taču, organizējot pasākumu,
ļoti grūti paredzēt, kura aktivitāte būs vispieprasītākā.

12. attēls Dr. Tereško tēju degustācija
Nodarbības vadīja un paneļdiskusijās piedalījās gan sabiedrībā labi zināmas
personas, piemēram, psihoterapeites Aina Poiša un Diāna Zande, ārsts- fitoterapeits
Artūrs Tereško, grāmatu autore Inese Ziņģīte, gan mazāk zināmi pedagogi un
speciālisti.

13. attēls Veselības dienas izvērtējums
Iepazīstoties un apkopojot pasākuma izvērtējumu, redzams, ka skolotājiem
pasākums patika un viņi vēlētos, lai turpmāk tiktu organizēti līdzīgi pasākumi. Daži
citāti no skolotāju aptaujas anketām:
„Paldies par jauko iespēju tikties ar brīnišķīgiem, iedvesmojošiem lektoriem.
Uzzināju daudz jauna un interesanta, saņēmu vitamīnu, tēju un morālu dopingu.”
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„Šādas pedagogu izglītojošas veselības dienas varētu būt 2x gadā (rudenī kā
restarts ziemai un pavasarī- pamosties no ziema).”
„Pasākumā bija redzams, ka skolotājiem ir patiesi liela interese par savu
veselību, jo, pieļauju, ikdiena paskrien nemanot un līdz ārstam netiek aiziets. Par to
liecina garās rindas, nododot analīzes. Varbūt iespējam, piesaistīt vēl kādu
speciālistu.”
„Vienlaicīgi notika pārāk daudz interesantu lekciju, varbūt varēja būt mazāks
piedāvājums, lai vieglāk izdarīt izvēli.”
„Vislabāk man patika skolotāju un RIIMC darbinieku pozitīvais noskaņojums.”
Veselības dienas laikā , skolotāji izveidoja Vēlējumu sienu kolēģiem, kas
iedvesmoja RIIMC kursu apmeklētājus vēl 2 mēnešus pēc pasākuma.

14. attēls Pedagogu vēlējuma siena 28.10.15. Veselības dienā
RIIMC bibliotēka organizēja ceļojošo izstādi “Veselīgs dzīvesveids un
cilvēkdrošība”. To veidoja divas atsevišķas: “Vesels audzis” un “Bērnu drošība”.
Izstādes “Vesels audzis” laikā
tiek eksponēti metodiskie materiāli
un grāmatas (21) un audiovizuālie
mācību materiāli (10). “Bērnu
drošība”- metodiskie materiāli un
grāmatas (15) un audiovizuālie
mācību materiāli (10).
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Izstādes izmantoja 2 skolas, un katrā skolā tās bija uz 2 nedēļām. Izstādes ir laba
iespēja apkalpot lasītājus ātri un kvalitatīvi, jo ir apkopoti materiāli par nepieciešamo
tēmu. Izstādes materiālus drīkst izmantot arī pa atsevišķām vienībām, ko lasītājs arī ar
prieku izmanto. Diemžēl RIIMC bibliotēkas nomaļā atrašanās vieta traucē izstādes
pilnīgu izmantošanu. Turpmāk būtu nepieciešams katru mēnesi uz skolām sūtīt epastus ar atgādinājumu par izstāžu izmantošanas iespējām, klāt pievienojot izmantoto
materiālu sarakstu. Kā arī e-pastiem klāt pievienot, audiovizuālu izstādi no bibliotēkas
fondiem.
RIIMC organizētajā veselības dienā ”Vesels skolotājs- veseli skolēni“ , tika
izveidota izstāde Inesei Ziņģītei, kur varēja iepazīties ar 4 grāmatām un 3
videomateriāliem, un interneta resursā skolotāji varēja vizuāli redzēt kā uzlabot savu
veselību rāpojot un pareizi sēžot.
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4. prioritāte
Pedagogu profesionālās pilnveides ietekmes izpēte uz
izglītības kvalitāti
2015. gadā RIIMC uzsāka pētniecību, lai noskaidrotu, kādi ir profesionālās
pilnveides pasākumu dalībnieku izvirzītie kritēriji, veidojot savas izglītošanās plānu,
kā tas tiek veidots, kā jauniegūtās zināšanas, prasmes un citu kolēģu sniegtā pieredze
ietekmē pedagogu profesionālo darbību izglītības iestādē. Kā jebkura organizācija, arī
RIIMC strādā pie kvalitātes jautājumiem pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu
plānošanā un nodrošināšanā. 20 gadu pastāvēšanas laikā kā viens no galvenajiem
rādītājiem par izglītojošo pasākumu kvalitāti ir bijusi dalībnieku anketēšana mācību
pasākumu noslēgumā, kur pamatā tiek noskaidrots, cik apmierināts dalībnieks ir ar
lektora darbu un ieguldījumu, kā tiek vērtēts piedāvātais pasākums kopumā, cik
nozīmīgs tas šķitis dalībniekam tālākajam darbam. Pedagogi, protams, izsaka dažādus
viedokļus: lielākā daļa aptaujāto ir apmierināta ar RIIMC piedāvājumu. Taču RIIMC
2015. gadā nolēma noskaidrot, cik liela pievienotā vērtība ir pedagogu iegūtajām
zināšanām tālākajā profesionālajā darbībā.
2015. gadā pēc noteiktiem kritērijiem tika izvēlētas 6 Rīgas vispārizglītojošās
izglītības iestādes, kurās pēc skolas administrācijas pieprasījuma tika īstenots
pedagogu kolektīva mācīšanās process. Pētījumam izvēlējāmies dažādas skolas:
vakara (maiņu) vidusskolu, ģimnāziju, vidusskolu, pamatskolu, sākumskolu,
mazākumtautību skolu. Tēmu un saturu noteica skolas vadības komanda, bet
īstenošanu veica RIIMC. Skolas pieprasījumā par pedagogu kolektīva mācīšanās
nepieciešamību tika iekļauti arī jautājumi par dalībnieku atlases kritērijiem, lai
noskaidrotu, kā skolas administrācija izvēlēsies tēmas apguvē iesaistāmos pedagogus
un vai vadība arī plāno iesaistīties mācību procesā. Interesanti likās noskaidrot, cik
liels ieguvums būs izglītības iestādei, konkrēti, mācību procesam, kad pedagogi
atgriezīsies savās klasēs, un ko plāno tālāk darīt skolas vadība, vai šādām mācībām ir
ilgtermiņa ietekme.
Tiekoties ar izvēlēto izglītības iestāžu administrāciju, intervējām vadības
pārstāvjus, kuri bija iesaistīti pedagogu kolektīva profesionālās pilnveides pasākuma
plānošanā. Veicot pieteikuma anketu izpēti un ierakstīto interviju analīzi, centāmies
noskaidrot, pēc kādiem kritērijiem vadība izvēlējās, ko mācīsies pedagogi. Pirmie
secinājumi bija šādi:
1) skolas vajadzību noskaidrošana tēmas izvēlei dažkārt tiek balstīta uz vadības
personīgo pieredzi kāda jautājuma aktualizēšanā (dalība interesantos kursos,
labs lektors utt.), kas ne vienmēr saistīta ar izglītības iestādes stratēģiskajiem
mērķiem, prioritārajām vajadzībām;
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2) savus ieteikumus iesniedz skolas MK vadītāji, kas liek secināt, ka aktuālais
jautājumu loks var arī nebūt nozīmīgs izglītības iestādei kopumā, bet
atsevišķai pedagogu grupai;
3) laikam ejot, skolas vadība sastopas ar jaunām situācijām pedagoģiskajā vidē,
kuru rezultātā pedagogiem ir jāapgūst jaunas zināšanas un prasmes;
4) dažkārt izglītības iestādes izvēlas pedagogu kolektīva izglītošanu kā ērtu
formu, kurā strādājošajiem mācības tiek nodrošinātas darba vietā, kas ļauj
ietaupīt laiku un citus resursus;
5) skolas vadība skaidri redz izglītības iestādes vīziju, definē skaidru mērķi un
nosauc konkrētus veicamos uzdevumus, lai plānotu izglītības iestādes tālāko
attīstību un pedagogu profesionālo pilnveidi.
Interesanti bija noskaidrot, kā skolas administrācija izvēlēsies pedagogus, kuri
tiks iekļauti dalībnieku sarakstā, vai tiek domāts par konkrētiem kritērijiem. Aptaujas
rezultāti rāda, ka vairāk kā pusei pētāmo skolu kolektīvu dalībnieku atlasi nosaka MK
noteikumi Nr.662 (28.10.2014.) “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību”, tas nozīmē, ka piedalīties aicināti tie pedagogi, kuriem nepieciešams
noteikumos minētais stundu skaits, četrās izglītības iestādēs tika ievērots brīvprātības
princips – piesakās tie, kuri vēlas, divās skolās dalībniekus ieteica MK vadītāji. Divās
no izglītības iestādēm vadība tiešām aicināja tos pedagogus, kuriem nepieciešams
piedalīties, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Secinājums – dalībnieku
izvēles kritēriji vairumā gadījumu neveicina motivētu dalību, jo tiek izmantota
piedāvātā iespēja, nevis interesē vai ir nepieciešams apgūt konkrēto tēmu.
Skolas kā galveno ieguvumu no kolektīva izglītošanās min pedagogu zināšanu,
prasmju un iemaņu pilnveidi, pedagogu komandas saliedēšanu, iespēju klausīties labu
lektoru. Nevienā no 6 iesaistītajām skolām neparādījās atbilde, ka šāda kopīga
izglītošanās ir pamats skolas kopīgo mērķu sasniegšanai. Tāpat tikai 1 izglītības
iestāde minēja, ka turpinās tālāk strādāt pie izvēlētās tēmas, iekļaus to skolas attīstības
plānā, pārspriedīs pedagoģiskajā sēdē un turpinās apgūt tēmas ietvaros vēl neizzinātos
jautājumus. Secinājums – skolas pedagogu kolektīva izglītošanu vairāk saista ar
pedagogu individuālo vajadzību, nevis stratēģisko plānošanu ilgtermiņā, kur katram
pedagogam būtu jāliek lietā iegūtās zināšanas un pieredze.
Pētījuma gaitā tika aptaujāti arī 68 pedagogi, lai noskaidrotu vadības komandas
loma skolotāju profesionālās pilnveides procesā. Aptaujas rezultāti parādīja šādu
situācijas raksturojumu.
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Informē, sūta e-pastus

19

Atbalsta, atļauj piedalīties

17

Kontrolē nepieciešamo stundu skaitu un nosūta uz
kursiem

15

Vispār neiesaistās

8

Organizē kursus skolā

4

Izzina skolotāju vajadzības

4

Nav
vajadzības
iesaistīties
pilnveides plānošanā
Kopā

profesionālās

1
68

Secinājums – skolas vadība tikai daļēji iesaistās pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidē, informējot par iespējām, ļaujot piedalīties un kontrolējot MK
noteikumos Nr. 662 noteikto stundu skaitu. Tas nozīmē, ka pedagogs nav atbildīgs par
to, ko izvēlas mācīties, cik motivēts viņš ir, piesakoties konkrētai izglītības
programmai, cik ieinteresēts izvēlētās tēmas apguvē, cik lielā mērā izvēle ir saistīta ar
viņā profesionālo nepieciešamību. Tas norāda, ka pedagogu profesionālās pilnveides
kārtība nav vērsta ilgtermiņā, tai nav konkrētu kritēriju, kā vien paša pedagoga
iniciatīva.
Tāpēc, atbildot uz otro aptaujas jautājumu, - kā skolotāji
iesaistīsies
profesionālās pilnveides mācību procesā? – redzam, ka dominē pasīvā līdzdalība –
klausīšanās, domāšana, pierakstīšana, jautāšana. Vēlme aktīvi līdzdarboties ir tikai
retajam respondentam.
Klausīties

30

Aktīvi piedalīties

14

Diskutēt

12

Aktīvi domāt

9

Pierakstīt

8

Mainīties pieredzē

8
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Jautāt

6

Kopā

87

Pētījuma sākuma procesā, iepazīstoties gan ar pedagogu, gan skolas vadības
aptaujās un sarunās sniegtajām atbildēm, var secināt, ka pedagogu profesionālās
kompetences pilnveide nenotiek tā, kā tas būtu nepieciešams. Lai mācīšanās sniegtu
nepieciešamos rezultātus, būtu vērsta uz kvalitatīvu un atbildīgu pieeju izglītības
pasākumu izvēlē, liela nozīme būtu skolas administrācijai, kura novērotu pedagoga
izaugsmi, radošumu, mācību stundu, analizētu to un veidotu ieteikumus profesionālās
pilnveides plānošanā. Tieši šāda sadarbība sekmētu pedagogu izaugsmi, veicinātu
iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu izmantošanu, strādājot ar skolēniem.
Kā rāda aptaujas rezultāti, tad 62 no pētījumā iesaistītajiem pedagogiem piedalās
profesionālās pilnveides programmās, lai maksimāli smeltos no citiem, bet 7
respondenti – tikai formāli, lai iegūtu nepieciešamo stundu skaitu.
Iegūtu jaunu informāciju/idejas

28

Iegūtu jaunas zināšanas

23

Pilnveidotu zināšanas

11

Iegūtu nepieciešamo stundu skaitu

7

Kopā

69

2015. gada nogalē RIIMC iepazīstināja Rīgas izglītības iestāžu direktoru
vietniekus ar starpziņojumu par iegūtajiem secinājumiem, kā notiek pedagogu
mācīšanās Rīgas pilsētā. RIIMC aicināja skolu administrāciju vairāk pievērsties
pedagogu profesionālo vajadzību plānošanai, būt ieinteresētākai savu pedagogu
izglītošanā, pētot gan viņu individuālās vajadzības, gan tās, kas attīstāmas izglītības
iestādes kvalitātes sekmēšanai.
Lai veiksmīgi veidotu sadarbību pedagogu profesionālās pilnveides plānošanas
jomā, jāņem vērā vairāki aspekti:
 pedagoga vajadzības un/vai intereses,
 motivācija piedalīties konkrētajā izglītības pasākumā,
 plānotie ieguvumi,
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 plānotā praktiskā darbība, lai izmantotu iegūto,
 jaunā ieviešana reālajā vidē/darbībā
2016. gadā RIIMC turpinās iesākto pētniecības darbu, lai vairāk iepazītos ar 60
pedagogu mācīšanos motivējošajiem faktoriem, izvēli apmeklēt konkrētos izglītojošos
pasākumus, kā arī ietekmi uz viņu turpmāko darbību. Tāpat tiks turpināts pētnieciskais
darbs par to, kā mācās skolas kolektīvi. Vai skolu vadība, izglītojot savus pedagogus,
būs gatava sasniegt izglītības iestādes stratēģiskos mērķus.
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5. prioritāte
Projekta “Izglītība izaugsmei” īstenošana
Projekta mērķis: veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un
mērķtiecīgu inovāciju ieviešanu.
Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: apzināt un popularizēt labās
prakses piemērus inovāciju ieviešanā, aktivizēt skolas vadību izzinošai un radošai
darbībai, veicināt pedagoģiskā personāla ieinteresētību savā un skolas
attīstībā, veicināt Rīgas skolu vadību sadarbību.
Projekts ilga no 2014. gada novembra līdz 2015. gada jūnijam un to veidoja 3
aktivitātes:
1. Skolu komandu darba grupas „Domājam, darām kopā”
Šīs aktivitātes ietvaros skolu komandas (2-4 vadības pārstāvji no skolas, tai
skaitā skolas direktors) varēja izvēlēties vienu no trim piedāvātajām darba
grupām, kurā darboties projekta gaitā – “Skolas komandas veidošana”,
“Izglītības iestādes stratēģija Rīgas kontekstā”, “Efektīva personālresursu
vadība”. Nodarbībām tika piesaistīti gan augstskolu mācībspēki, gan
uzņēmēji, gan pašvaldības pārstāvji. Aktivitātes ietvaros iesaistījās 57 skolu
komandas, kuras savu gūto pieredzi prezentēja izglītības forumā.

2. Pedagogu radošās darbības konkurss „Radi, rādi, redzi”
Konkursa mērķis bija aktivizēt pedagogu radošo darbību un veicināt
mūsdienīgu pētnieciski praktisko mācību metožu izmantošanu. Konkursam tika
pieteikti 97 dalībnieki, bet piedalījās - 76, no kuriem 11 pedagogi izvēlējās
darboties pārī.
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Konkurss tika organizēts 2 posmos: 1.posms notika no 2014. gada
21.novembra līdz 17. aprīlim, bet 2. posms - no 2015. gada 18. aprīļa līdz 17.
jūnijam.
Konkursam tika izvirzītas šādas pētnieciski praktiskā metodes:
1) mācību eksperiments
2) pētnieciskais laboratorijas darbs
3) pētījums
4) spēle
5) projekts
6) mācīšanās ārpus klases (skatīt 15. attēlu), kuras tika sagrupētas pa
izglītības jomām: Valoda, Cilvēks un sabiedrība, Māksla, Tehnoloģiju un
zinātņu pamati (skatīt 16. attēlu).
Izmantotās pētnieciski praktiskās metodes
Pētnieciskais
laboratorijas
darbs
10%
Mācīšanās
ārpus klases
13%

Mācību
ekskursija
7%
Projekts
24%
Spēle
30%

Pētījums
16%

15. attēls. Izmantotās pētnieciski praktiskās metodes

16. attēls. Konkursā pārstāvētās izglītības jomas
Konkursa pirmais posms tika organizēts kā semināri, kuru laikā
dalībnieki prezentēja savu izvelēto pētnieciski praktisko mācību metodi,
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uzstājoties 30 min un 10 minūtes atbildot uz jautājumiem. Dalībnieki tika
vērtēti pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: izmantotās metodes pamatojums,
pētniecisko prasmju attīstīšana, mērķtiecīga resursu izmantošana, zināšanu
praktiskā pielietošana, sadarbības prasmju veidošana. Tika izveidota vērtēšanas
komisija, kurā piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
darbinieki. Katru konkursa dalībnieku vērtēja divi vērtēšanas komisijas locekļi.
Seminārus apmeklēt tika aicināti arī visi skolu pedagogi, lai gūtu pieredzi, kā
mācību procesu skolēniem padarīt interesantāku, attīstītu skolēnu domāšanu,
veicinātu skolēna iztēli un radošumu. Konkursa pirmā posma laikā notika 23
semināri, kurus apmeklēja 207 pedagogi.
Zemāk pievienotajos attēlos (no 17. - 20. attēlam) redzams, kuras
pētnieciski praktiskās metodes izmantotas (skaitliski) katrā izglītības jomā.

Izglītības jomā "Tehnoloģiju un zinātņu pamati" izmantotās
pētnieciski praktiskās metodes
11
8
5

4

4

2

17. attēls. Jomā “Tehnoloģiju un zinātņu pamati” izmantotās pētnieciski
praktiskās metodes
Izglītības jomā „Tehnoloģiju un zinātņu pamati” izmantotas visas
konkursā ietvertās pētnieciski praktiskās metodes. Visvairāk šīs jomas
pedagogi izmantoja Spēles metodi (11 pedagogi), savukārt, 8 pedagogi
izvēlējās Pētniecisko laboratorijas darbu, bet tikai 2 pedagogi izmantoja
Mācību ekskursiju. Vienāds skaits pedagogu (4) izvēlējās Pētījumu un
Mācīšanās ārpus klases, bet 5 pedagogi izmantoja Projektu metodi.
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18. attēls. Jomā “Cilvēks un sabiedrība” izmantotās pētnieciski praktiskās
metodes
Izglītības jomā „Cilvēks uz sabiedrība” visvairāk tika izmantota Projekta
metode (5 pedagogi), bet Spēles metodi izmantoja 4 pedagogi, savukārt,
Pētījumu, Mācīšanos ārpus klases un Mācību ekskursiju izmantojuši 2
pedagogi.
Izglītības jomā "Valoda" izmantotās pētnieciski prkatiskās
metodes
8
6
5
4

Projekts

Spēle

Pētījums

Mācīšānās ārpus
klases

19. attēls. Jomā “Valoda” izmantotās pētnieciski praktiskās metodes
Izglītības jomā „Valoda” visvairāk tika izmantota Projekta metode (8),
Spēles metodi izvēlējas 6 pedagogi, bet Pētījumu 5 pedagogi, savukārt,
Mācīšanās ārpus klases saistošāka bija tikai 4 pedagogiem šajā jomā.

34

Izglītības jomā "Māksla" izmantotās pētnieciski prkatiskās
metodes
2

1

Spēle

Pētījums

1

Mācību ekskursija

20. attēls. Jomā “Māksla” izmantotās pētnieciski praktiskās metodes
Izglītības jomā „Māksla” tika izmantotas vismazāk pētnieciski
praktiskās metodes – tikai trīs: Spēle (2) Pētījums un Mācību ekskursija (1).
Apkopojot un izanalizējot vērtēšanas komisijas rezultātus, pedagogu radošās
darbības konkursa 2. posmam tika izvirzīti 32 dalībnieki, bet piedalījās 29
dalībnieki Konkursa 2.posms norisinājās izglītības attīstības projekta „Izglītība
izaugsmei” foruma laikā (norises laiks un vieta: 2015.gada 17.jūnijs, Rīgas
Valsts 2. ģimnāzija) un
tika organizēts kā stendu prezentācija, kur
dalībniekiem vajadzēja izvietot informāciju par savu pētnieciski praktisko
metodi uz 1mx2m liela stenda. Lai sekmīgāk sagatavotos šai prezentācijai un
dalībai 2. posmā, tika organizēts seminārs „Prezentācijas prasmes un
komunikācija”, ko vadīja lektors R. Upenieks. Foruma laikā ar pedagogu
veikumu varēja iepazīties gan pasākuma dalībnieki, gan kompetenta žūrija,
kura izvērtēja katru pretendentu un noteica pašus labākos, izmantojot
Microsoft Partners in Learning Globālā foruma vērtēšanas metodiku. Tika
vērtēta gan projekta struktūra, mācību procesa pierādījumi, sadarbība,
zināšanu konstruēšana un kritiskā domāšana, reālās pasaules problēmu
risināšana un inovācija.
1. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta Rīgas 14.
vakara (maiņu) vidusskolas skolotājai Jolantai Lankovskai par Projekta metodi
vēsturē.
2. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta Mežciema
pamatskolas skolotājam Egilam Stepiņam par Spēles metodi mājturībā un
tehnoloģijās, kā arī Rīgas 13. vidusskolas skolotājām Maijai Samusēvičai un
Jekaterinai Medvedevai par Pētniecisko laboratorijas darbu bioloģijā.
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3. pakāpes diploms un veicināšanas balva tika piešķirta Rīgas 21.
vidusskolas skolotājai Jeļenai Kozlovskai par Projekta metodi sociālajās
zinībās, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolotājai Natālijai Voidenovai par
Pētniecisko laboratorijas darbu dabaszinībās, Rīgas Vakara ģimnāzijas
skolotājai Inārai Voitkānei par Mācīšanos ārpus klases kulturoloģijā, Rīgas 33.
vidusskolas skolotājai Irēnai Pizānei par Projekta metodi latviešu valodā un
literatūrā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolotājai Kaivai Treijai par Pētījuma
metodi matemātikā, Rīgas Vakara ģimnāzijas skolotājai Lienei Šminiņai par
Projekta metodi bioloģijā, Rīgas 71. vidusskolas skolotājai Jeļenai Šalkovskai
par Spēles metodi ekonomikā un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas
skolotājam Intam Eidiņam par Mācīšanos ārpus klases matemātikā.

21. attēls Konkursa “Radi. Rādi. Redzi.” uzvarētāja Jolanta Lankovska

22. attēls Konkursa “Radi. Rādi. Redzi.” finālisti
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Apkopojot un izanalizējot pedagogu radošās darbības konkursu „Radi.
Rādi. Redzi”, gūtas galvenās atziņas: pozitīvi vērtējams tas, ka tika izvēlēta
aktuāla tēma – Pētnieciski praktiskās metodes, jo vissvarīgākais pedagogam ir
katrā mācību stundā nepārstāt rūpēties par skolēna domāšanas attīstību.
Pētniecisko metožu izmantošana ir katra skolotāja ikdiena un nav tāda
skolotāja, kas to nezinātu, tikai jautājums, vai viņš par to piedomā katru
stundu un secīgi no vienas stundas uz otru. Galvenās pētniecisko metožu
funkcijas izzināšanu radoša izmantošana, metožu pārvaldīšana, problēmu
izpēte, patstāvīga plānošana, eksperimenti. Pedagogi, kuri nebaidījās dalīties
savā pieredzē un piedalījās konkursā, pierādīja, ka viņu izvēlētā metode veicina
skolēnu gatavību uztvert, pārstrādāt un izmantot informācijas un darbības
paraugus, patstāvīgi pētīt un organizēt pētniecisko un radošo darbību, kā arī to,
vai pedagogs ir pārdomājis metodes atbilstību skolēnu vecumam un
individuālajām vajadzībām, mācību saturam un tam, vai metode aptver visus
skolēnus, vai tā atbilst paša pedagoga mācīšanas stilam. Lielākās grūtības
žūrijas komisijai sagādāja tas, ka daži pedagogi nebija iepazinušies ar konkursa
norises kārtību un vērtēšanas kritērijiem, līdz ar to viņu prezentācijas neatbilda
konkursa prasībām un bija grūti novērtējamas. Tāpat grūtības sagādāja lielais
dalībnieku skaits un žūrijas komisijas locekļu subjektivitāte, vērtējot
dalībniekus.
Ieteikums turpināt organizēt pedagogu radošās darbības konkursu „Radi.
Rādi. Redzi” arī turpmāk, akcentējot kādu citu aktuālu tēmu.
3. Skolu veiksmes stāsti „Mācot mācāmies paši”
Šajā aktivitātē skolas varēja pieteikt savus veiksmes stāstus skolas attīstībā,
mācību darbā, audzināšanas darbā, ārpusklases pasākumos, darbā ar
vecākiem un citās jomās. Tos skolas demonstrēja citu skolu pedagogiem
atklātajās metodiskajās pēcpusdienās, semināros,
diskusijās un citos veidos pēc pieteicēju ieskatiem.
Šīs aktivitātes galvenais uzdevums bija pieredzes
apmaiņa starp skolu vadībām un skolotājiem, lai
gūtu jaunas idejas un novērtētu kolēģu sasniegto
un ieviesto.

23. attēls. Rīgas sākumskolas “Valodiņa” veiksmes
stāsts projekta noslēguma forumā
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Projekts “Perspektīvo izglītības iestāžu vadītāju profesionālā
pilnveide”
2015. gadā jau trešo reizi tika īstenots projekts “Perspektīvo izglītības iestāžu vadītāju
profesionālā pilnveide”, kurā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk –
RIIMC) sadarbojās ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk –IKSD). Darba
grupā strādāja 5 RIIMC galvenās speciālistes: Aija Krečko, Dace Sondare, Dace Reknere,
Inga Draveniece un grupas vadītāja Sandra Cīrule.
Projekta mērķis - pilnveidot Rīgas pedagogu profesionālās kompetences izglītības
iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, lai varētu sekmīgi uzsākt
pirmsskolas vadītāja vai skolas direktora karjeru. Projektā varēja piedalīties pedagogi un
izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, kuri plāno karjeru turpināt kā pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāji vai kā vispārizglītojošās skolas direktori.
Projekta plānošana sākās jau 2014. gada nogalē, kad tika izstrādāts projekta nolikums
un izveidots aktivitāšu plāns, darba grupa sadalīja pienākumus un atbildības jomas, lai
projekta norise būtu veiksmīga. RIIMC darba grupai atlases procesā, izbraukuma seminārā
un noslēguma pasākumā ar dalībnieku prezentācijām pievienojās arī kolēģi no IKSD
Vispārējās izglītības skolu nodaļas (A. Pēterkopa) un Pirmsskolu nodaļas (Iveta Nagla,
Dzintra Timša un Indra Pelle). Izsludinātajam konkursam par dalību projektā pieteicās 75
Rīgas pedagogi, atlases kritērijus divās kārtās (pieteikuma izvērtēšana, intervija) izturēja 26
projekta dalībnieki: 9 pirmsskolas pedagogi un 17 skolu pedagogi. No 2015. gada janvāra,
noslēdzot vienošanos ar RIIMC par dalību projektā, desmit mēnešu laikā 26 projekta
dalībnieki apguva 84 akadēmisko stundu programmu, kurā tika iekļautas gan teorētiskas,
gan praktiskas nodarbības (24. attēls),

24. attēls. Praktiskā nodarbība pie lektora M. Mārtiņsona “Vadības stili, tipi, to
analīze”
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mācību ekskursija Rīgas domē, vasaras skola (25. attēls), direktoru “ēnošana”,
pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs.

25. attēls. Praktiskās komandas veidošanas nodarbības “Vasaras skolā TURBĀS”
Vasaras skolā projekta dalībnieki pavadīja 2 dienu semināru viesu namā “Turbas”
Ikšķiles novadā, kur notika praktiskās nodarbības komandas veidošanā un pārliecinošas
prezentācijas prasmju pilnveidē. Dalībnieki tika sadalīti grupās un abas dienas aktīvi
strādāja (2. attēls). Pirmās dienas vakarā dalībniekiem tika noorganizēta “praktiskā atpūta”,
kurā katrs pedagogs profesionālu dejotāju vadībā varēja izmēģināt spēkus salsas deju
ritmos.
Pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavā Rīgas skolu pedagogi devās uz Jelgavas 2.
pamatskolu (3. un 4. attēls) un Jelgavas Valsts ģimnāziju, bet Rīgas pirmsskolu pedagogi uz divām pirmsskolu iestādēm “Kāpēcīši” un “Ķipari”. Jelgavas izglītības iestāžu pārstāvji
dalījās pozitīvajā pieredzē, pastāstīja par savu iestāžu unikālajiem pasākumiem, kā arī par
darba situācijām (nevis problēmām), ar kurām ikdienā jātiek galā. Projekta dalībnieki bija
ļoti ieinteresēti un nekautrējās uzdot jautājumus un aktīvi iesaistīties diskusijās.

26. un 27. attēls. Pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas 2. pamatskolā
Mācību laikā dalībnieki apguva vadītājam aktuālas tēmas: izglītības iestādes
lietvedībā, organizāciju kultūrā, finanšu pratībā, komunikācijas psiholoģijā, koučingā,
komandas veidošanā, pašvirzīta izglītības iestādes vadītāja profesionālajā attīstībā,
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organizācijas stratēģijā un organizācijas vīzijas veidošanā. Programmu veidojot, darba
grupa aptaujāja gan bijušo projektu dalībniekus, gan praktizējošu izglītības iestāžu
vadītājus, lai lietderīgāk saplānotu mācības.
Mācību procesa laikā - pēc pirmā projekta posma notika arī starpizvērtēšana gan
darba grupā, gan veicot dalībnieku aptauju.
Kursu kvalitāte

27%
73%

28. attēls. Dalībnieku aptaujas rezultāti par kursu kvalitāti.
Uz jautājumu, kā dalībnieki vērtē kursu kvalitāti (28. attēls) (vērtējumos teicami,
labi, apmierinoši un vāji), 73% apliecinājuši, ka kursu programmu vērtē kā labu un 27%teicamu.
Kursu rezultātu izvērtējot, 35% kursu dalībnieki plāno ieviest iegūto informāciju jeb
stratēģijas savā darbā pilnībā, 61% daļēji, bet 4% vēl padomās par ieviešanu.
73% dalībnieki lektoru darbu vērtē kā izcilu un 27% kā labu, kā arī kursu norise tiek
vērtēta kā teicama (81%) un laba (19%) – skat. 29. attēlu.
Kursu norise

19%
81%

29. attēls. Dalībnieku aptaujas rezultāti par kursu norisi.
Darba grupa iepazinās ar vērtējumu un turpinot projekta norisi, pievērsa uzmanību arī
dalībnieku komentāriem:
Paldies, jauki kursi!
Nepieciešams vienoties par vienu konkrētu dienu un laiku
mācībām!
Guvu apstiprinājumu savām intuitīvajām zināšanām!
Paldies, vairāk vēlētos praktiskās nodarbības un refleksijas.
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Noderīgi kursi!
Interesanti skatīties uz skolu kā uz uzņēmumu!
Ļoti vērtīgas M. Mārtiņsona un I. Pāvulas nodarbības.
Gribējās aktīvāku darbību koučinga mācībās. I. Kimonte nepārliecinoša.
Daudz labu ideju un praktisku padomu organizācijas
kultūras veidošanā.
Paldies, tiešām ir ieguvumi!
Paldies par ēnošanu un pārdomātu refleksiju, ko piedāvāja I.
Pāvula.
Pozitīvi vērtējams, ka atsauksmēs minēti konkrēti lektori un viņu piedāvātās tēmas,
vēl vērā ņemami komentāri par projekta pilnveidošanu, gan šajā, gan arī nākamajā šāda
projekta īstenošanā.
Vērtīgas ir dalībnieku atziņas par idejām, kuras pēc kursiem varētu ieviest savā darbā:
Vērtības, ietekmes, komanda.
Skolas vērtību apzināšana, izmantojot "ūdensrozes"
stratēģiju.
Pedagogu darba kvalitātes noteikšanas kritēriji.
Iestādes misijas un vērtību apzināšanās.
Aktīvā klausīšanās.
Kultūras maiņa skolā - sākot ar sevi!
Pārdomāta stratēģija un komunikācija iestāde.
Izaugsmes veicināšanas - vispirms sava, tad citu.
Jāmācās izkāpt no savas komforta zonas.
Attīstīt organizācijas kultūru.
Strādāt komandā.
Ticību sev un saviem spēkiem.
Darbinieku vērtēšana.
Izvērtējot mācību procesa otro posmu, dalībnieku komentāri un atsauksmes bija
līdzīgas. Gan dalībnieku ieguvumi, gan norise vērtēti kā teicami 88% un labi 12% – skat.
30. attēlu. Lektoru darbs šajā posmā novērtēts kā teicams.
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Kursu vērtējums

12%

88%

30. attēls. Dalībnieku aptaujas rezultāti par dalībnieku kursu vērtējumu.
Vērā ņemami komentāri ar ierosinājumiem, kādas tēmas dalībnieki ieteiktu vēl iekļaut
programmā:
Vēl programmā varētu iekļaut lietišķo etiķeti- apģērbu nianses.
Vairāk gribētos par finanšu pratību un darbu ar sistēmām (Kadri un
RDLIS)
Vēl vajadzētu pievienot programmai praktikumu, ar ko sākt darbu iestāde
kā vadītājam.
Vēl nepieciešama tēma par izdegšanas sindromu vai stresa pārvarēšanu.
Gribētos praktiskus padomus menedžmenta un juridiskajos jautājumos.
Darbs ar vecākiem.
Un, protams, darba grupai bija patīkami saņemt pateicības vārdus un pozitīvas
atsauksmes:
Liels paldies, ieguvu ļoti daudz un vērtīgi bija paskatīties uz sevi no
malas.
Paldies par pārdomāto un labi organizēto programmu!
Ļoti vērtīgi kursi. Paldies.
Esmu iedrošināta.
Vērtīgs pasākums profesionālajām vajadzībām.
Paldies par izcilu kursu programmu!
Paldies par vasaras skolu!
Teorētiskās nodarbības notika visai grupai kopā, taču praktiskās nodarbības un
pieredzes apmaiņa notika pa interešu grupām – skolām un pirmsskolām atsevišķi.
Programmas noslēgumā kursu dalībnieki iepazinās ar atlases kritērijiem uz vakantajām
izglītības iestādes vadītāja amata vietām, kā arī prezentēja katrs savu izglītības iestādes
attīstības vīziju.
Visi programmas materiāli tika ievietoti mācību mākonī Moodle vidē (www.eskola.lv), kā arī katrs dalībnieks tajā ievietoja mājas darbus.
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Projekta dalībnieki bija ļoti
ieinteresēti
un
aktīvi
iesaistījās
programmas īstenošanā, ar iniciatīvu
piedalījās diskusijās un praktiskajās
nodarbībās un visi 26 dalībnieki, kuri
uzsāka mācības projektā, tās arī
pabeidza
(31.
attēls).
Projekta
noslēgumā tika izteikta pateicība un
gandarījums par apgūtajām tēmām,
jauno pieredzi un noderīgajām idejām.
RIIMC speciālisti projekta laika
31. attēls. Projekta absolventi.
pārliecinājās, ka dalībnieku atlases bijusi pozitīva un par to liecināja dalībnieku nopietnā
attieksme pret mācībām, pozitīvā komunikācija un aktivitāte apmeklējot nodarbības.
Informācija par projektu tika publicēta internetā www.e-skola.lv un www.riimc.lv, kā arī
projekta aktivitātes tika atspoguļotas RIIMC mājas lapā www.riimc.lv un sociālajā tīklā
Twitter.
Kopumā projekts ir pozitīvi vērtējams, jo dalībnieki bija ļoti aktīvi, motivēti un
mērķtiecīgi. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka kopā mācījās gan pirmsskolu pedagogi, gan skolu
pedagogi un kā paši dalībnieki uzsvēra – tas ir liels ieguvums dzirdēt tik dažādas pieredzes.
Arī lektoru izvēle pamatā izvērtēta kā veiksmīga, īpaši jāpiemin Ingas Pāvulas un Mārtiņa
Martinsona darbs (aptaujas anketu rezultāti). Vēl pie projekta veiksmēm jāpiemin tas, ka
projekta laikā 5 dalībnieki jau piedalījās izsludinātajos konkursos uz vadītāju vietām un 3
no tiem kļuva par vadītājiem: Iluta Vilnīte – Rīgas 5. speciālajā pamatskolā, Solvita Ceriņa
– Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārdega”, Areta Mežule – Rīgas 59. pirmsskolas
izglītības iestādē.
Noderīgi ir projekta dalībnieku un darba grupas vērojumi par projekta pilnveidošanu.
Nākamā projekta “Perspektīvo izglītības iestāžu vadītāju profesionālā pilnveide” īstenotāji
var ņemt vērā, ka programmu var papildināt ar dažādām tēmām: par lietišķo etiķeti,
normatīvo aktu un juridiskajiem jautājumiem, menedžmentu, darbu ar sistēmām, stresa
pārvarēšanu un vadītāja darbu ar vecākiem. Lielu daļu no šīm tēmām, RIIMC piedāvā jau
esošajiem izglītības iestāžu vadītājiem. Vēl dalībnieku ieteikums ir noteikt precīzu dienu un
laiku mācībām – šis aspekts jau tika ņemts vērā plānojot 2015. gada projektu, taču ne
vienmēr tas izdevās, jo uzaicinātie lektori strādā dažādās citās jomās (arī biznesa), kur ne
vienmēr var laiku precīzi saplānot.
Projekts pierādīja, ka ir jēgpilns un lietderīgs, ka iegūtās un papildinātās zināšanas un
prasmes noderēs visiem dalībniekiem turpmākajā darbā (aptaujas rezultāti) un iedvesmos
projekta dalībniekus nebaidīties, ticēt sev un uzdrošināties turpināt karjeru kā izglītības
iestādes vadītāji.
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Atbalsts pirmskolu skolotāju palīgu profesionālajai pilnveidei
RIIMC 2015. gadā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem
izveidoja 2 profesionālās pilnveides tālākizglītības kursu programmas “Skolotāju
palīgu loma pedagoģiskā procesa organizēšanā pirmsskolā, bērnu drošība un
sadarbība ar bērnu vecākiem” un “Pilotgrupu skolotāju palīgu loma pedagoģiskā
procesa organizēšanā pirmsskolā, bērnu drošība un sadarbība ar bērnu vecākiem”,
lai sekmīgi varētu īstenot Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta
izdotos iekšējos noteikumus 2014. gada 3. jūnijā Nr. 16-nts “Kārtība, kādā Rīgas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nodrošina modeļa ar vienu pirmsskolas
izglītības skolotāju un diviem skolotāja palīgiem darbību”, kuri nosaka kārtību, kādā
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās izglītības
iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas grupā ar
12 stundu vai 24 stundu darba režīmu, nodrošina modeļa ar vienu pirmsskolas
izglītības skolotāju un diviem skolotāja palīgiem darbību.
Īstenojot RD IKSD prasības pirmsskolas skolotāja palīga profesionālai
kvalifikācijai tika piedāvātas profesionālās pilnveides tālākizglītības kursu
programmas ar tēmām:
 pedagoģiskā procesa organizēšana pirmsskolā un skolotāja palīga loma
tajā;
 rotaļu un spēļu organizēšana;
 bērnu drošība;
 sadarbība ar bērnu vecākiem.
2015. gadā tika organizētas 32 grupas, kopumā profesionālās pilnveides kursu
apliecības ieguva 788 kursanti.
Kursu programmas lektori bija I. Stangaine (RPIVA), I. Krastiņa, I. Millere
(Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija), V. Kirilova, D. Kosa, A. Aspere (RD
IKSD).
Lektores I. Krastiņa, I. Millere no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
sniedza praktiskus ieteikumus bērnu drošības jautājumos, lektores D. Kosa, A.
Aspere, V. Kirilova pilnveidoja priekšstatu par mūsdienīgu pedagoģiskā procesa
organizēšanu, lektore I. Stangaine sniedza praktiskus ieteikumus par rotaļu un spēļu
organizēšanu, kursu dalībnieki ieguva jaunas idejas darbam.
Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgi kursos pilnveidoja savas
profesionālās prasmes, anketās lektoru darbu novērtēja kā teicamu un par ļoti efektīvu,
kursu saturu kā ļoti labu un labu, atzina, ka informācija un idejas noteikti izmantots
sava darbā.
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Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana
2014./2015. mācību gadā notika 16 valsts mācību priekšmetu olimpiādes un 2
mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru (VISC).
Visu olimpiāžu organizēšanā iesaistījās arī RIIMC. Četras olimpiādes tika organizētas
tiešsaistē.
Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušos skolēnu skaits
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32. attēls. Skolēnu skaits mācību olimpiādēs
Kopumā 2014./2015. m. g. mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 6792
skolēni, no kuriem visvairāk – 1572 – piedalījušies matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu
skolēniem. Ļoti daudz dalībnieku bijis arī 9.-12. klašu matemātikas olimpiādē (1085),
bioloģijas (770) un fizikas (732) olimpiādēs. Var secināt, ka eksakto zinātņu mācību
priekšmetiem pievērstā uzmanība ir sekmējusi ieinteresētību dalībai olimpiādēs.
Jāņem vērā, ka šo olimpiāžu uzvarētājiem ir iespēja demonstrēt savas zināšanas un
prasmes arī starptautiskā līmenī.
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Piedalījušos/apbalvoto skolēnu īpatsvars mācību
olimpiādēs
1800
1600
1400
1200
1000
800

Piedalījās

600

1.vieta

400

2. vieta

200
Bioloģija

Vides projekti

Vēsture 9.- 12. (divas olimpiādes)

Vācu valoda 8.

Vācu valoda 10.-12.

Matemātika 9.-12.

Matemātika 5.-8.

Latviešu valoda un literatūra 8.-9.

Latviešu valoda un literatūra 11.-12.

LAT 2

Ķīmija

Informātika

Ģeogrāfija

Franču valoda

Fizika

Filozofija

3. vieta
Ekonomika

0

Atzinība

33. attēls. Dalībnieku un apbalvoto skolēnu īpatsvars mācību olimpiādēs
Analizējot datus, redzam, ka, piemēram,6.-8. klašu matemātikas olimpiādē ar
1., 2., 3. vietu vai atzinības rakstu apbalvoti 22% no dalībniekiem, fizikas olimpiādē –
33,8%, bioloģijas olimpiādē apbalvoti 33,6% dalībnieku.

Apbalvoto skolēnu īpatsvars olimpiādes
1. vieta
11%

Atzinības
27%
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26%
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34. attēls. Apbalvoto skolēnu īpatsvars mācību olimpiādēs
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2014. /2015. m. gadā tika apbalvoti 2253 skolēni, kas ir 33% no kopējā
dalībnieku skaita (1. v. – 248, 2. v. – 574, 3. v. – 814, atzinības – 617). Pieņemami
būtu apbalvot līdz 33% no kopējā dalībnieku skaita. Par godalgojamo vietu
piešķiršanu lemj RIIMC apstiprināta rīcības komisija, kura tiek speciāli veidota katrai
olimpiādei atsevišķi ar atšķirīgu sastāvu. Joprojām saglabājas tendence apbalvot
maksimāli daudz dalībnieku, jo olimpiāžu rezultāti skolās vēl joprojām tiek izmantoti
kā skolotāju darba vērtēšanas kritērijs un skolēnu atlases kritērijs ģimnāzijās un
atsevišķās augstskolās.
1.vietu ieguvēji balvā saņēma diplomu, īpašu
pildspalvu un zibatmiņu, 2. un 3. vietu ieguvēji saņēma
diplomu un olimpiādes uzvarētāja pildspalvu. 3. vietas
ieguvēji saņēma atzinības rakstu par veiksmīgu dalību
olimpiādē.
Olimpiāžu organizēšana prasa ļoti lielus laika un
enerģijas resursus no RIIMC un arī no skolotāju puses.
Katru gadu RIIMC optimizē olimpiāžu organizēšanas
procesu, lai tas kļūtu vieglāks un sniegtu objektīvākus
rezultātus. Arī 2015. gadā izglītības iestādes jau septembrī
tika aicinātas piedāvāt olimpiādes norises un pieteikt
prognozējamo dalībnieku skaitu. Diemžēl joprojām ir
skolas, kuras nevēlas olimpiādes dalībniekus uzņemt savās
telpās, aizbildinoties ar telpu trūkumu un nevēlēšanos
traucēt mācību darbu, tai pašā laikā aktīvi piesakot savus
skolēnus olimpiādēm.
Olimpiāžu darbi visai Rīgai tiek laboti centralizēti un rezultāti publicēti RIIMC
mājas lapā.
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Metodiskās bibliotēkas darbība
RIIMC Metodiskās bibliotēkas darbība tika balstīta uz RIIMC izvirzītajām
2015. gada prioritātēm – lasītprasmes veicināšanu, veselību un cilvēkdrošību skolā.
Arī bibliotēkā iegādātie resursi - grāmatas un audiovizuālie materiāli tika iegādāti ar
mērķi atbalstīt pedagogus mācību procesā prioritārajos jautājumos.

Prioritāte: lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos
mācību priekšmetos
Saskaņā ar izvirzīto prioritāti, tika apzināti un iegādāti visi izdotie
iespieddarbi un audiovizuālie materiāli. Par lasītprasmi ir pieejams bagātīgs resursu
krājums – Ināras Štokas, Zentas Anspokas, Andas Kauliņas, Ievas Johansones, Guntas
Sakavičas, Ivetas Loginas un citu Latvijā zināmu ekspertu grāmatas, testi, ieteikumi
lasītprasmes attīstīšanai. Galvenā vērība jāpievērš ne tikai lasīšanai, bet izlasītā satura
jēgas sapratnei. Pēdējos gados Latvijā pievēršot uzmanību tieši lasīšanas prasmei,
atklājās, ka ir bērni ar disleksiju, kas nozīmē to, ka bērns nespēj, nevis negrib
pietiekami raiti lasīt, līdz ar to viņam ir grūtības sekot mācību vielas uztverei.
Literatūra, kas skaidro šo bērnu lasītprasmes traucējumus, kļūst aizvien pieprasītāka,
piemēram,
Sarmītes Tūbeles un Andas Kauliņas “Lasīšanas traucējumi jeb
disleksija”, E.Birznieces pētījums par disleksiju; savukārt Latvijas Disleksijas
biedrība, Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programmas finansiāli atbalstīta
projekta "Stereotipu mazināšana par jauniešiem ar disleksiju sabiedrībā un izglītībā"
ietvaros, ir izveidojusi arī video filmu par skolēnu ar disleksiju - īpaši spējīgo un
talantīgo - diskriminējošo stāvokli izglītības sistēmā.
Lai celtu izglītības iestāžu bibliotekāru profesionālo kvalifikāciju, tika
sagatavoti un noorganizēti kursi “Skolas bibliotēkas loma mūsdienīga mācību procesa
atbalstam”, kuru ietvaros tika apgūtas arī jaunas darba formas skolēnu lasītprasmes
attīstīšanā un veicināšanā. Kursu dalībnieki iepazinās ar dažādu vecumposmu bērnu
literārajām interesēm, ar jaunākajiem notikumiem bērnu un jauniešu literatūrā un
nesen izdotajām grāmatām. Guva ieskatu aktuālākās lasīšanas veicināšanas metodēs,
piemēram, diskusija kā metodisks paņēmiens pasākumu organizēšanai un lasītprieka
veicināšanai. Kursu apliecības saņēma 51 bibliotekārs.
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Projekta „Rīga lasa” ietvaros
tika īstenoti vairāki pasākumi. Jau
trešo gadu bibliotēkā darbojas lasītāju
klubs, kurā kopā ar pedagogiem un
bibliotekāriem
diskutējam
par
jaunākām grāmatām vai runājam par
kādu
konkrētu
tematiku.
Visinteresantākā diskusija aizvadītajā
gadā izvērtās par
veselīgu
dzīvesveidu.
Katrs diskusijas
dalībnieks pastāstīja
par savu
grāmatu, kas kaut kādā veidā likusi
mainīties un dzīvot veselīgi. Šoreiz
tika uzaicināta jogas speciāliste
Kristīne Adamsa, kura pastāstīja “kas
elpošanai kopīgs ar lasīšanu” un par
elpošanas
vingrinājumu
pozitīvo
ietekmi uz cilvēka organismu.
35. attēls. Viesos jogas speciāliste Kristīne Adamsa
Arī aizvadītajā mācību gadā sadarbībā ar RD IKSD Budžeta izpildes nodaļu,
tika noorganizēta Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu un balvu sadale skolām. Šoreiz
ierobežoto naudas līdzekļu dēļ, grāmatu skaits skolām atšķīrās, tādējādi arī sadale bija
problemātiskāka. Lai veicinātu lasīt ne tikai bērnus, bet arī vecākus un skolotājus,
RIIMC bibliotēkā tika iegādātas arī Vecāku žūrijas grāmatas.
Dzejas dienu ietvaros tika apmeklēts pasākums Rīgas 25. vidusskolā, lai
piedalītos sākumskolas daiļlasītāju konkursa žūrijā. Konkurss noritēja Raiņa un
Aspazijas zīmē ar nosaukumu “ Dzeja nemelo”. Skolotājas Daces Sadovskas vadībā
bērni sniedza lieliskus dzejas lasījumus.

36. attēls. Konkurss “Dzeja nemelo”
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Laba sadarbībā ir izveidojusies ar Letonikas speciālistiem. Arī aizvadītajā
gadā tika noorganizēts seminārs skolu bibliotekāriem Letonika.lv- izglītībai. Seminārā
varēja apgūt prasmi meklēt informāciju par dažādiem kultūras notikumiem virtuālā
vidē, kas bērniem šķiet saistošāka, arī tādējādi veicinot lasīšanu. Visām Rīgas skolām
tika dāvināti arī Letonikas plakātkalendāri, kuros attēloti katra mēneša kultūras
notikumi un populāru cilvēku jubilejas.
Prioritāte: pedagogu izpratnes veicināšana par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
Saskaņā ar prioritāti, tika izveidota īpašas metodiskās un mācību literatūras un
audiovizuālo materiālu sadaļas, kurās sakomplektētie resursi ietaupīja skolotāju laiku,
meklējot atbilstošus materiālus par bērnu drošību un veselīgu dzīves veidu. Tā,
piemēram, tika izveidots īpašs apkopojums par bērnu drošību uz ielas (CSDD
materiāli), kā jārīkojas dažādās bīstamās sadzīves situācijās (Latvijā veidoto mācību
filmu cikls „Lai dzīvo bērni!”, iepirktās jaunākās grāmatas sākumskolu audzēkņiem
par bērnu drošību, audiovizuālie materiāli par drošības pasākumiem, kas jāievēro,
nodarbojoties ar ziemas sporta veidiem, kā arī 2015.gada filma par bērnu drošību
“Tas notiek ar tevi”, kā arī papildināti resursi par bērnu un jauniešu drošības
ievērošanu internetā, kas pēdējos gados kļuvusi ļoti aktuāla sakarā ar arvien jaunāku
bērnu iesaistīšanos sarakstēs sociālajos tīklos un jauniešu pārlieku atklāto savas
personīgās dzīves attēlošanu IT vidē. RD IKSD atbalsta nodaļas sagatavotie materiāli
veselīga dzīves veida skaidrošanai, dažādu projektu galarezultāti, kā arī RIIMC
bibliotēkas iepirktie resursi ( jogas, aerobikas, kalanētikas u.c. sporta veidu
programmas, deju mācību stundas, materiāli par veselīgu dzīves veidu – par pareizu
uzturu, par atkarību kaitīgumu, par pirmās palīdzības sniegšanu u.c.) rakstiskā un
audiovizuālā veidā pieejami jebkuram Rīgas pedagogam, lai varētu izglītības iestādē
dažādot veselīga dzīves veida programmas realizēšanu.
Lai aktualizētu iegādātos materiālus un veicinātu to izmantošanu skolās, tika
izveidota izstāde “ Bērnu drošība” . Pedagogu veselības dienai “Vesels skolotājsveseli skolēni” tika izveidota izstāde “ Dzīvo vesels” .
Pedagogu veselības dienas ietvaros tika noorganizēta tikšanās ar veselīga
dzīvesveida popularizētāju Inesi Ziņģīti. Lielu ieinteresētību izraisīja viņas dotie
padomi un rādītie vingrinājumi.

Ceļojošās izstādes
Šogad skolām tika piedāvātas ceļojošās izstādes no
bibliotēkas fondos pieejamiem materiāliem par dažādām
tēmām. Skolām iespējams pasūtīt arī izstādi par sev aktuālu
tematiku. Arī turpmāk skolām tiks piedāvāts šāds
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pakalpojums:
*Radoša personība
* Slavenu cilvēku biogrāfijas
* Lasītprasme
* Patriotisma audzināšana
* Vardarbība skolā un ģimenē
* Atkarības un to profilakse
* Bērnu drošība
* Karjeras izglītības
* Rīgas arhitektūra
* Skolas un ģimenes sadarbība
* Latviešu tautas tradīcijas
Lai vieglāk un ātrāk varētu atrast informāciju, tika veiktas izmaiņas Bibliotēkas
emuārā https://riimcbibliotekablog.wordpress.com/

Metodiskās bibliotēkas fondi un abonements
Īpašs atbalsts daudzpusīga mācību procesa nodrošināšanā un pedagogu
profesionālās pilnveides attīstībā ir Metodiskajā bibliotēkā iegādātā mācību un
metodiskā literatūra un audiovizuālie mācību līdzekļi. Mācību, metodiskā literatūra
un audiovizuālie mācību materiāli tika iegādāti, ņemot vērā LR izglītības programmas,
RIIMC speciālistu un Rīgas skolotāju ieteikumus, kā arī balstoties uz Rīgas izglītības
un informatīvi metodiskā centra izvirzītajām gada prioritātēm.
Noslēdzot 2015. gadu, Metodiskās bibliotēkas krājumu veidoja 22.028
informācijas resursi. Gada laikā fonds tika papildināts ar 237 grāmatu un 251
audiovizuālo resursu pirkumiem. Grāmatu kopskaits gada beigās bija 12.273,
audiovizuālo resursu kopskaits - 9755 nosaukumi). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
vērojams neliels audiovizuālo materiālu pieauguma pārsvars. Savukārt starp
metodiskajām un pedagoģijas grāmatām īpašu
interesi izraisīja arī latviešu
oriģinālliteratūra, kā piemēram, VKKF mērķprogrammas “Nacionālā identitāte”
ietvaros atbalstītā Noras Ikstenas grāmata “Mātes piens” un Māra Bērziņa romāns “
Svina garša”. Sakarā ar Raiņa un Aspazijas gadu, pieprasīta bija Gaidas Jablovskas
grāmata par Raiņa un māsas Līzes saraksti “Sirdsmīļo brālīt”.
2015. gadā tika abonēti 11 nosaukumu periodiskie izdevumi, kā arī
elektroniskais izdevums „Skolas vārds” un tā pielikumus - „Skolas Vārds
pirmsskolā” un „Skolas psiholoģija”, kas bija pieejami ikvienam pedagogam.
Aizvien pieprasīti ir arī daži vecāki izdevumi papīra formātā, piemēram, žurnāls „
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Skolotājs”, „Psiholoģija ģimenei un skolai”, kā arī
pirmsskolai un laikraksts „Izglītība un kultūra”.

dažādi metodiskie žurnāli

Noslēdzot 2015. gadu, bibliotēkā bija reģistrējušies 750 lasītāji. Lasītāju
skaits pieaudzis par 40 cilvēkiem. Grāmatu izsniegums aizvadītajā gadā bija 2770, kas
ir par 252 izsniegumiem vairāk kā 2014. gadā. Ievērojami uzlabojies arī darbs ar
parādniekiem. Audiovizuālos materiālus aizvadītajā gadā aktīvi izmantoja 52 skolas.
Lielākā daļa audiovizuālo materiālu pieejami DVD un CD formātos, bet ir arī
videokasetes VHS formātā, jo ir skolas, kuras lieto mācību materiālus šādā formātā.
Pakāpeniski cenšamies izvērtēt to satura kvalitāti un veikt novecojušu materiālu
norakstīšanu.
2015. gadā tika sniegts atbalsts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku
attīstības centram metodiskā materiāla „Kā organizēt skolas bibliotēkas krājumu:
ieteikumi, konsultācijas, pieredze” tapšanā. http://dom.lndb.lv/data/obj/64448.html
Sadarbībā ar IKSD Izglītības pārvaldes un Finanšu pārvaldes darbiniekiem sniedzām
atbildes uz skolu bibliotekāru iesūtītajiem jautājumiem. Materiālā dots ieskats
saistošajos normatīvajos dokumentos, kuri nosaka skolas bibliotēkas uzdevumus,
bibliotekāro un informatīvo pakalpojumu nodrošināšanu, bibliotēkas krājuma
veidošanu un organizēšanu. Konsultācija skaidro mūsdienīgas skolas bibliotēkas
nozīmi mācību procesā, skolas mācību darba attīstībā un modernizācijā. Analizējot
skolas bibliotēkas krājumu un tajā ietveramos informācijas resursus, sniegti ieteikumi
ne tikai iespiesto, bet arī digitālo mācību līdzekļu uzskaitē un pārvaldīšanā, dots
ieskats e-grāmatu izmantošanas problēmu risinājumā Latvijas bibliotēkās. Rubrikā
„Jautājumi un atbildes” (J&A) apskatīti skolu bibliotekāru iesūtītie jautājumi.
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Lietvedības organizēšana
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā lietvedība tiek kārtota
saskaņā ar Rīgas domes 03.010.2011. iekšējiem noteikumiem Nr.20 “Grozījumi
Rīgas pilsētas izpilddirektora 2010.gada 11.augusta iekšējos noteikumos Nr.4
“Dokumentu pārvaldība Rīgas pilsētas pašvaldības centrālajā administrācijā un
iestādēs”, IKSD izdotiem normatīvajiem dokumentiem un saskaņā ar RIIMC
29.03.2011. Iekšējiem noteikumiem Nr. 15-2/RIMC-11-1-nts “Lietvedības darba
organizācija Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā”.
Apkopojot datus no RDLIS, iegūst kopsavilkumu par dokumentu apriti RIIMC.
Būtiski palielinājies apjoms reģistrēto līgumu sadaļā un Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides komisijai saskaņošanai iesniegto dokumentu skaits.
Rīkojumi kopā: 202
Pamatdarbības jautājumos
Par olimpiādes rīkošanu
Par olimpiādes apbalvojumiem
Par personālu (t.sk. atvaļin.)
Par komandējumiem
Par rēķinu apmaksu

Izdoti iekšējie noteikumi
Organizēto komisiju un darba grupu
nolikumi
Sanāksmju protokoli

Līgumi kopā: 923
Līgumi ar juridiskām personām
Pakalpojumu līgumi ar fiziskām
personām
Autoratlīdzības līgumi
Pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenotāju līgumi

79
28
18
62
3
12

1
3
15

74
327
516
66
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Korespondences dokumenti kopā: 853
Pedagogu profesionālās pilnveides
komisijai saskaņošanai
iesniegtās programmas

358

Pēc Arhīvu Inspekcijas pārbaudes akta prasībām, veikta 2009.gada lietu
aprakstīšanu un apraksti iesniegti saskaņošanai Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju
dokumentu un arhīvu pārvaldības departamentā. Latvijas Nacionālajā arhīvā arī
iesniegta apstiprināšanai 2016.gada lietu nomenklatūra (tas jādara reizi 3 gados).
2015.gada otrajā pusgadā RIIMC uzsāka lietot sistēmu LĪGUMI 1, kas
nodrošina līgumu reģistrēšanu IKSD Budžeta izpildes nodaļā un RDLIS.
Nosūtītas dažādas IKSD pieprasītās atskaites par RIIMC darbiniekiem
Personāla un Budžeta izpildes nodaļām (RIIMC nodaļu nosaukumu maiņa, darbinieku
kustība, par veselības apdrošināšanas polisēm, par nosūtīšanu uz obligāto veselības
pārbaudi, par inventāra nomu, par zembilances saistībām u.tml.).
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