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Dr.hab.paed., prof.  

Tatjana Koķe, izglītības un 

zinātnes ministre 

 

Salīdzinoši īsā laikā – gada 

intervālā, Izglītības un zināt-

nes ministrija (IZM) kopā ar 

sadarbības partneriem spē-

jusi secīgi – no idejas līdz 

praktiskai darbībai – īstenot 

Latvijas pedagogiem un 

izglītībai kopumā tik nozīmī-

go Eiropas Sociālā fonda 

aktivitāti „Pedagogu konku-

rētspējas veicināšana izglītī-

bas sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. Tas apliecina nozares elastību pārmaiņu veikša-

nā, ko diktē ekonomiskie un demogrāfiskie apstākļi, kā arī 

kvalitatīvas izaugsmes nepieciešamība. 

 

Šī aktivitāte, salīdzinot ar citiem IZM pārziņā esošajiem Eiro-

pas Savienības (ES) struktūrfondu projektiem, nebija iepriekš 

plānota. Tā radās kā reakcija uz mainīgajiem notikumiem val-

stī, vienlaikus virzot arī gadiem ilgi atliktos un nerisinātos jau-

tājumus izglītībā, tostarp atlīdzības sistēmas sasaisti ar karje-

ras izaugsmi. Esmu pārliecināta par aktivitātes mērķu atbilstī-

bu gan šodienas situācijai, gan izglītības vīzijai ilgtermiņā. Šie 

mērķi galvenokārt saistīti gan ar atbalstu skolotājiem, gan ar 

izglītības darbinieku zināšanu pilnveidi un izaugsmi, gan ar 

konkurētspējīgu cilvēkresursu attīstību Latvijas darba tirgū 

kopumā. 

 

Atceroties idejas veidošanās un attīstības gaitu, un man arī 

personīgi dodoties uz Briseli pie atbildīgā komisāra, lai argu-

mentētu un panāktu šīs idejas īstenošanu dzīvē, šobrīd varu 

teikt – iesākumā nemaz tik gludi negāja. Bieži vien nebija 

viegli rast dzirdīgas ausis šai mūsu izlolotajai un izglītības 

sabiedrībā tik atbalstītajai iniciatīvai. Taču mana pozīcija ir 

nepārprotama – skolotājs ir izglītots, inteliģents, erudīts un uz 

inovatīvām pārmaiņām vērsts speciālists, savukārt nozares 

atbildība ir – rūpēties par saviem darbiniekiem. Esmu ieintere-

sēta, lai skolotājs skolā ir iespējami gandarīts, lai strādā ar 

maksimālu atdevi. Tādēļ lielā skolotāju interese un atsaucība 

vieš pārliecību, ka ar darbu un tajā ieguldītajām pūlēm peda-

gogi rod jaunas iespējas savās skolās veidot tādu saturu un 

vidi, kur skolēniem ir interesanti mācīties, kur viņus atbalsta 

motivēts un pretimnākošs skolotājs, kur jauniešiem ir iespējas 

sevi izpaust. 

 

Turklāt aktivitātes trešā komponente nodrošina pēctecību arī 

ar iepriekšējā ES struktūrfondu periodā skolotāju tālākizglītī-

bas jomā sasniegto, kas ietverts projekta „Pedagogu tālākiz-

glītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātos. 

Tādējādi pedagogi jau tagad reāli var veikt visus priekšdarbus 

tam laikam, kad būs iespēja ieviest skolotāju atlīdzības sistē-

mu, kurā katrs saņems atalgojumu saskaņā ar darba ražīgu-

mu, savu karjeras pakāpi. Tieši tādēļ, ka karjeras izaugsme, 

attīstība un konkurētspēja ir katra pedagoga darbības aplieci-

nājums, tam jātiek arī atbilstīgi novērtētam. 

 

Šis projekts ir drošās rokās, jo tā tapšanā un īstenošanā ar 

savām zināšanām un profesionālo pieredzi ir iesaistīti cilvēki, 

kuriem patiesi rūp izglītība. Esmu bezgala pateicīga ikvienam, 

kurš piedalījās gan aktivitātes sagatavošanā, gan šobrīd ir 

iesaistīts tās praktiskajā īstenošanā – sociālajiem partneriem, 

pašvaldību koordinatoriem, skolu direktoriem. Vēlu, lai ne-

trūkst iedvesmas avotu sasniegt to, ko katrs pats sev ir izvirzī-

jis un ko paredz šī aktivitāte kopumā. Mūsu rokās ir veidot 

Latvijā kvalitatīvāku izglītību, 21.gadsimtam atbilstošāku sko-

las vidi un mācību procesu. 

Karjeras izaugsme un attīstība ir katra pedagoga darbības apliecinājums 

Speciālizlaidums, 2010.gada 5.marts 
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Kristīne Vāgnere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts 

sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos: 

 

Ik jauna diena, jauna ideja un jauns darbs ir gan izaicinājums, 

gan arī iespēja. Tā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, pro-

fesionalitāti, spēju ātri pieņemt lēmumus un tos īstenot. Šis 

projekts ir spēju pārbaude katram, kurš tajā iesaistīts - gan 

ierēdņiem, gan pedagogiem, gan ekspertiem. 

 

Ir aizritējuši 10 mēneši no brīža, kad pirmo reizi tika pieteikta 

ideja par Eiropas Savienības īpaša finansējuma novirzīšanu 

pedagogu atbalstam trijās aktivitātēs – gan tādās, kuras pa-

līdz šī brīža situācijā, gan tādās, kas vērstas uz nākotni. 

 

Šajos mēnešos ideja saskaņota Eiropas Komisijā, guvusi at-

balstu valdībā, un pirmie 8,5 tūkstoši pedagogu visās Latvijas 

pašvaldībās guvuši pirmo reālo atbalstu no šī projekta. 

 

Projekts ir ideju 

un rīcības mijie-

darbība, kur pro-

cesa ietvaros tiek 

meklēts optimālā-

kais ceļš un vari-

anti, lai uzrunāts 

tiktu ikviens iein-

teresētais. Dau-

dzu gadu garumā 

vienkāršākais un 

reizēm arī vieglā-

kais risinājums 

lēmumu pieņem-

šanā un atbilžu 

meklēšanā ir bijis noraidījuma ceļš – „to mēs nevaram”, „tas 

nav iespējams”, „likums to nenosaka” un citi tikpat zināmi iz-

teicieni. Šajā projektā mēs noteikti negribam iet šādu ceļu. 

 

Iespēja piedalīties tiek dota katram, tomēr vienlaikus mēs visi 

mācāmies strādāt kopā – reģionālajos semināros, viedokļu 

apmaiņās un priekšlikumos. Ne viss notiek tik ātri un bez 

starpgadījumiem, kā gribētos – dažu brīdi vēlme doties strau-

jos soļos uz priekšu bremzējas ar formālu vai likumdošanā 

paredzētu prasību slogu. Tomēr priekšlikumi, kuri tiek pārru-

nāti gan novados un skolu kolektīvos, gan arī ministrijā, palīdz 

atrast pareizo vidusceļu.  

 

Mēs mācāmies būt elastīgi un pieņemt lēmumus, balstoties 

vispirms uz loģikas principiem. Šajos desmit mēnešos esam 

bijuši gandrīz visos novados un lielajās pilsētās, uzklausījuši 

tos, uz kuriem šis projekts ir orientēts – mūsu skolotājus, ar 

kuriem kopā ir sagatavoti precizējumi metodikās. Ministrijā ir 

uzsākts darbs pie cilvēkresursu piesaistes nozarei program-

mas. 

 

 Piedaloties Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas sēdē, uz-

klausīju arī skarbus vārdus par projekta gaitu – par pārlieku 

augstajām prasībām dokumentu sagatavošanā un citiem jau-

tājumiem, tomēr būtiskākais, ko gan sanāksmes laikā, gan 

pēc tās, runājot un sarakstoties ar izglītības iestāžu vadītā-

jiem, uzsvēru – mēs kopīgi darām šo darbu, kopīgi meklējam 

ceļus un, ja nepieciešams, pārskatām un atmetam nevajadzī-

go. Šis projekts nav akmens celtne, kura vienreiz uzbūvēta ir 

kā sastindzis piemineklis, tas ir maināms un uzlabojams, pār-

skatāms un pilnveidojams. Ja kāda no prasībām vai normām 

nedarbojas, tā tiks atmesta. Šajā sanāksmē arī tika jautāts – 

kurš atbildēs, ja projekts „izgāzīsies”? Bet es vēlos teikt – ja 

projektā kaut daži simti pedagogu iegūs pārliecību par savām 

prasmēm un profesionalitāti, iegūs papildu specialitāti un zi-

nāšanas, mērķis būs sasniegts, un es esmu gatava atbildēt 

par šī projekta ieviešanu. 

 

Jau šobrīd Latvijas 

pašvaldībās ir izvei-

dotas spēcīgas at-

balsta grupas, kuras 

ap sevi pulcē pilsētu 

un novadu pedago-

gus. Pašvaldībās 

ļoti rūpīgi tiek vērtēti 

izglītības iestāžu 

darbības un attīstī-

bas scenāriji, tiek 

meklēti risinājumi un 

tie samēroti ar pe-

dagogu reālo intere-

si. Daudzās pašval-

dībās šis projekts, 

līdzās citiem Eiropas Savienības un arī valsts budžeta finan-

sētiem atbalsta mehānismiem, palīdz rast risinājumus un ma-

zināt spriedzi. Šis projekts nekad nav bijis un arī nebūs kā 

piemaksa pie pedagogu darba samaksas, bet gan ir investīci-

ja nākotnē. 

Tomēr viens no būtiskākajiem projekta veiksmes un izdoša-

nās stūrakmeņiem ir  darbietilpīgais un nenovērtējamais skolu 

administrāciju paveiktais savu kolēģu - skolotāju -  atbalstīša-

nā. 

 

Ja man jautātu – vai esmu pārliecināta par šo projektu un tā 

lietderību – varu bez šaubīšanās atbildēt: „Jā! Esmu pārlieci-

nāta, ka projekts dos savu ieguldījumu Latvijas skolotāju pro-

fesionalitātes pilnveidē un pašapziņas celšanā. Daudzas ide-

jas un priekšlikumi, kas saņemti no skolotājiem, liecina par 

vienu – par vēlmi strādāt kopā, dalīties savā pieredzē, mācī-

ties un apgūt jaunas zināšanas. Skolotāju pastāvīgā vēlme 

darboties un būt dzīves virpulī un pašiem noteikt sev vēlamo, 

papildus rosinās arī ministrijas  darbiniekus izstrādāt un pie-

dāvāt tikai tādas izmaiņas likumdošanā un izglītības politikā, 

kas sekmēs nozares izaugsmi.” 

Projekts dos ieguldījumu Latvijas skolotāju profesionalitātes pilnveidē un  

pašapziņas celšanā  

“Esmu pārliecināta, ka projekts dos 

ieguldījumu Latvijas skolotāju profesionalitātes 

pilnveidē un pašapziņas celšanā. Daudzas 

idejas un priekšlikumi, kas saņemti no 

skolotājiem, liecina par vienu – par vēlmi 

strādāt kopā, dalīties savā pieredzē, mācīties un 

apgūt jaunas zināšanas”. 
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2009.gada 5.oktobrī 

Izglītības un zinātnes 

ministrija (IZM) uzsāka 

īstenot vērienīgu un 

finansiāli apjomīgu 

Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) projektu 

„Pedagogu konkurēt-

spējas veicināšana 

izglītības sistēmas 

optimizācijas apstāk-

ļos”. Šobrīd daudzos 

novados projekta pir-

majā posmā iesaistītie 

pedagogi jau pabeiguši atskaišu un savas līdzšinējās 

darbības apliecinājuma veidošanu, savukārt daudzi citi 

vēl tikai gatavojas iesaistīties kādā no aktivitātēm. Jautā-

jumu ir daudz, tāpēc šodien uz tiem atbildes palīdzēs rast 

projekta vadītāja Evija Papule.   

 

Cik pedagogu šo-

brīd iesaistījušies 

projekta aktivitātēs 

un kura no tām ir 

vispopulārākā? 

 

Projektā šobrīd atbal-

stīti 8445 pedagogi, 

no kuriem lielākā daļa 

– 80% - iesaistījušies 

3.aktivitātē, kas sais-

tīta ar pedagogu pro-

fesionālās darbības 

kvalitātes novērtēša-

nas sistēmas ievieša-

nu. 19% pedagogu 

saņem atbalstu peda-

goga darbam izglītī-

bas iestādē nepiecie-

šamajai pārkvalifikā-

cijai (2.aktivitāte), 

savukārt 1% pedagogu izvēlējušies pilnveidot savas zināša-

nas un prasmes, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobi-

litāti, tajā skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdar-

bību vai kļūtu par pašnodarbināto (1.aktivitāte). 

 

Kāpēc, jūsuprāt, vislielāko atsaucību guvusi tieši 

3.aktivitāte? 

 

Man tiešām ir gandarījums, ka Latvijā, par spīti pašreizējai 

ekonomiskajai situācijai, tiek nopietni domāts par izglītības 

kvalitāti. Un tieši tam domāta 3.aktivitāte, kas saistīta ar peda-

goga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistē-

mas ieviešanu, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedago-

gu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālas 

pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 2008.gadā noslēdzās 

ESF projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodro-

šinājuma izveide”, kura laikā tika izstrādāta pedagoga kompe-

tenču 5 pakāpju novērtēšanas sistēma, kas balstās uz brīv-

prātības principu.. Jaunā aktivitāte ir kā tiešs iepriekšējā pro-

jekta turpinājums. 

 

Ko tas nozīmē reāli? Kas konkrēti jādara pedagogam, kad 

viņš ir pietiecies un guvis atbalstu šajā aktivitātē? 

 

Pedagogam ir jāveido savs portfolio, kas ir pedagoga profesi-

onālo sasniegumu darba mape. Tajā apkopoti materiāli par 

noteiktu laika periodu (2-3 gadi), kas atklāj būtiskākos novēr-

tējamā pedagoga profesionālās darbības aspektus un veido 

visaptverošu priekšstatu par pedagoga profesionālās darbī-

bas kvalitāti. Gribu akcentēt, ka pieteikšanās profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšanai ir pe-

dagoga brīvprātīga 

izvēle. Lai iegūtu 

kādu no kvalitātes 

pakāpēm, nav jā-

ievēro pēctecības 

princips. Tas nozī-

mē, ka pedagogs 

var pretendēt uz 

jebkuru no pirmajām 

trim pakāpēm un 

pēc pakāpes termi-

ņa beigām preten-

dēt uz citu 

(augstāku) pakāpi, 

vai arī nepieteikties 

uz kārtējo profesi-

onālās darbības 

kvalitātes novērtē-

šanu vispār.  

 

Kāds ir 2.aktivitātes mērķis? 

 

Strauji samazinoties skolēnu skaitam, daudzās skolās tiek 

veidotas apvienotās klases, kā arī, izvērtējot pieejamo finan-

sējumu un ņemot vērā finansēšanas principu „nauda seko 

skolēnam”, skolas administrācija labprāt dotu priekšroku pe-

dagogam, kurš var mācīt vairākus priekšmetus. Šī aktivitāte 

ietver pedagoga tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, 

cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta 

vai cita nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei saskaņā ar 

konkrētās izglītības iestādes attīstības stratēģiju. 

 

 

Pedagogi paaugstina profesionālo kvalifikāciju un apgūst jaunas zināšanas 

Intervija 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības    

sistēmas optimizācijas apstākļos 
Projekta mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

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

profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības pedagogi, kuri pēc 

izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai kuriem 

ir risks zaudēt darbu skolā 

Sadarbības partneri - novadu un republikas pilsētu pašvaldības 

Dalība projektā: līdz 2010.gada 25.februārim iesaistīti 8445 pedagogi 

Projekta kopējais finansējums – Ls 20 000 000, no tiem Ls 17 000 000 - 

Eiropas Sociālā fonda finansējums, Ls 3 000 000 - nacionālais publiskais finansējums 

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

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

Kontakinformācija: projekta vadītāja Evija Papule, tālr.29340097 
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Pedagogi ar pavisam nelielu slodzi var gūt atbalstu 

1.aktivitātē un apgūt kādu citu, ar pedagoģiju nesaistītu, 

profesiju. Vai tas nozīmē, ka pēc kursu pabeigšanas vi-

ņiem darbs skolā noteikti jāatstāj?  

 

1.aktivitātē var pieteikties pedagogi, kuriem darba slodze ne-

pārsniedz 9 kontaktstundas un kuri plāno darbu skolā pār-

traukt. Taču arī pēc tālākizglītības kursu beigšanas un atbal-

sta izmantošanas pedagogs var palikt strādāt skolā, apvieno-

jot esošo darbu ar iegūtajām zināšanām kādā citā jomā. Sko-

lotāji izvēlas apmeklēt dažādus kursus, piemēram, grāmatve-

žu, uzņēmējdarbības, floristikas, dizaina, datordizaina, valodu 

un citus. Manuprāt, raugoties uz notiekošajām pārmaiņām 

izglītības sistēmā, šī aktivitāte kļūs aizvien populārāka. Pat ja 

pedagogs nepārtrauks darbu skolā, iegūtās zināšanas un 

prasmes dos iespēju jau pavisam citādāk klasē sarunāties ar 

skolēniem, konsultēt viņus profesionālās karjeras jautājumos, 

runāt par mūžizglītību. 

 

Cik lielu mērķstipendiju var sa-

ņemt pedagogs un vai atbalsts 

paredzēts visa mācību gada ga-

rumā? 

 

Ja pedagogs iesaistījies 3.aktivitātē 

- pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

ieviešanā, mērķstipendijas apmērs 

ir Ls 100 mēnesī. Mērķstipendiju 

var saņemt 4 mēnešus, taču svarīgi 

atcerēties, ka kopumā pedagogs 

šajā aktivitātē var gūt atbalstu 2 

reizes, otrajā reizē pretendējot uz 

augstāku kategoriju. Saņemot atbal-

stu 2.aktivitātē - pedagoga darbam 

izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai, stipendijas 

apmērs ir Ls 100 mēnesī, savukārt Ls 200 paredzēti mācību 

maksas segšanai. Stipendiju var saņemt līdz 6 mēnešiem, bet 

stipendiju saņem tikai par mācību laiku, piemēram, 72-96 

stundu programmas apguvi. Tie pedagogi, kas iesaistījušies 

1.aktivitātē, apgūstot prasmes un zināšanas kādā citā jomā, 

mēnesī saņem Ls 100, kā arī Ls 300 mācību maksas segša-

nai. Stipendiju var saņemt līdz 6 mēnešiem, bet to saņem tikai 

par mācību laiku. 

 

Vai projekta aktivitātēs var pieteikties visa veida un visu 

izglītības pakāpju pedagogi? 

 

Jā, tas ir ļoti svarīgi, ka projekts paredz atbalstīt pedagogus, 

kas īsteno gan vispārējās izglītības programmas, tajā skaitā, 

speciālās un mazākumtautību izglītības programmas, gan arī 

profesionālās izglītības iestāžu, pirmsskolas, kā arī sporta, 

mākslas un mūzikas skolu un interešu izglītības pedagogus. 

Man ļoti pozitīvs šķiet arī fakts, ka, piemēram, iesaistoties 

3.aktivitātē, gan pirmsskolas, gan vispārējās izglītības peda-

gogi pilnīgi vienādi strādās pie pedagoga profesionālās darbī-

bas kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādes, un tas noteik-

ti ir viens no soļiem, ka šajās izglītības pakāpēs nodrošināt 

pēctecības principu, bērnam pārejot no vienas izglītības pakā-

pes un nākamo. 

 

Ja, piesakoties projekta pirmajā kārtā, netika saņemts 

atbalsts, vai pedagogs var pieteikties atkārtoti? 

 

Ja finanšu kvotu ierobežojuma dēļ pirmajā pieteikšanās peda-

gogiem ir atteikts atbalsts, tad noteikti jāmēģina pieteikties 

atkārtoti. Svarīgi atcerēties, ka 1.un 2.aktivitātē pedagogs var 

tikt atbalstīts vienu reizi, bet 3.aktivitātē - 2 reizes. Tātad, te-

orētiski, pedagogs kopumā var tikt atbalstīts četras reizes. 

 

Kad projekta aktivitātēs būs iespēja iesaistīties tiem pe-

dagogiem, kuri pagaidām to nav izdarījuši?    

 

Šajā projektā, neskaitot pirmo izsludināto pieteikšanos, vēl 

plānotas 4-5 pieteikšanās. Šobrīd IZM ir 63 sadarbības par-

tneri, aptverot visus Latvijas novadus un pilsētas. Informācija 

par projektu un tā sadarbības partneru koordinātes pieejamas 

IZM mājaslapā, savukārt pedagogu 

pieteikšanos, atbalstāmo pedagogu 

atlasi un jautājumus, kas saistīti ar 

stipendiju/mērķstipendiju, organizē, 

veic un nodrošina pašvaldībās – nova-

du koordinatori, pedagogu atlases 

komisijas. 

 

Kā notiek projekta finansēšana? 

 

Visiem novadiem finansējums ir sada-

līts visam projekta īstenošanas laikam 

atbilstīgi teritoriālajai kvotai, līdzīgi kā 

finansējums saskaņā ar principu 

„nauda seko skolēnam”. Tas, kad un 

cik jaunas pieteikšanās novadi izsludi-

nās un cik pedagogu atbalstu saņems, atkarīgs to tā, cik liels 

finansējums jau ir izlietots un cik pedagogu  jau atbalstīti. Ko-

pumā projektā paredzēts atbalstīt 17 400 pedagogu, taču, 

izvērtējot šābrīža finansiālo situāciju, mēs ļoti ceram atbalstā-

mo skaitu palielināt par aptuveni diviem tūkstošiem pedago-

gu. 

 

Jūs vairākkārt esat uzsvērusi, ka ir ļoti svarīgi, lai projek-

tos sasniegtie rezultāti īstenotos politikas plānošanas 

līmenī.  

 

Ne velti šis projekts ir IZM īpašā uzmanības lokā, jo, veidojot 

un sekojot līdzi sistēmas attīstībai, mērķis ir pārskatīt, pilnvei-

dot vai varbūt pat veidot no jauna vairākus normatīvos aktus. 

Viens no tiem, par kuru jau šobrīd notiek diskusijas,  saistīts 

ar prasībām par pedagogu tālākizglītību. Tāpat, saistībā ar 

izglītības kvalitāti un 5 pedagogu profesionālās darbības kva-

litātes pakāpēm - 2012.gadā, noslēdzoties projektam, visi tie 

skolotāji, kas būs ieguvuši augstāku pakāpi, saņems vienotu 

IZM izglītības kvalitātes apliecinājumu. Šobrīd tiek arī plānots, 

ka, sākot ar 2013.gadu, varētu stāties spēkā normatīvais akts, 

kurā šīs piecas kvalitātes pakāpes būtu ietvertas peda-

gogu darba samaksas sistēmā. 

Turpinājums no 3.lpp. 

     Informācija par projektu un tā 

sadarbības partneru koordinātes pieejamas 

IZM mājaslapā, savukārt pedagogu 

pieteikšanos, atbalstāmo pedagogu atlasi un 

jautājumus, kas saistīti ar stipendiju/

mērķstipendiju, organizē, veic un nodrošina 

pašvaldībās – novadu koordinatori, 

pedagogu atlases komisijas. 

http://izm.izm.gov.lv/ESF/4437.html
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Kādas ir projekta īstenošanas pirmajos mēnešos konsta-

tētās problēmas, nepilnības, uz kurām norāda arī sadarbī-

bas partneri, pedagogi? 

 

Viena no problēmām ir saistīta ar pašreizējiem normatīvajiem 

aktiem par prasībām pedagoga tālākizglītībai, kas zināmā 

mērā ierobežo projekta 2.aktivitātes ideju plašāk  atbalstīt 

skolas, ļaujot pedagogiem iegūt otro kvalifikāciju. Situācijas 

izpēte, reālo vajadzību apzināšana (skolu administrācijas, 

pašu skolotāju pieprasījums) rādīs risinājumus, noteiks arī 

prasību pedagogu tālākizglītībai, kvalifikācijai pārskatīšanu 

atbilstīgi mūsdienām, t.sk., izglītības sistēmas optimizācijas 

procesa norisei. 

 

Otra problēma jeb projekta ieviešanas aktualitāte ir pedagogu 

darba kvalitātes novērtēšana kā sistēma skolā. Ir skolas, īpa-

ši, ja līdz šim nav izstrādāta un praktizēta pedagogu kvalitātes 

novērtēšana kā vienota sistēma, kur administrācija norāda, ka 

3.aktivitātē nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšana aiz-

ņem daudz laika un ir pārāk birokrātiska, nesaskatot lietu būtī-

bu. Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvji arī ir pau-

duši šādu pārliecību. Lai pakāpeniski pilnveidotu pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes sistēmu, īstenošanas proce-

dūru un arī izpratni, maijā - jūnijā, kad būs izanalizēti projekta 

pirmā posma rezultāti, būs idejas un konkrēti pasākumi, plā-

nojam pārskatīt projekta ietvaros administrācijai aizpildāmo 

dokumentu apjomu. Projekta priekšrocība ir tieši tā, ka īsteno-

šanas laikā var tikt un tiks veiktas saturiskas izmaiņas. 

 

Nobeigumā patiesā cieņā izsaku pateicību projektā iesaistīta-

jiem pedagogiem un kolēģiem par izpratni, saņemot stipendi-

jas un mērķstipendijas tikai pagājušajā nedēļā. Liels paldies 

jums visiem par darbu un profesionalitāti! 

 

Projekts ļaus izdarīt daudz produktīvu secinājumu par izglītības sistēmu kopumā 

Baiba Bašķere, Latvijas izglī-

tības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības (LIZDA) speci-

āliste vispārējās izglītības 

jautājumos: 

 

Projektā piedāvātās iespējas ir 

veids, kā šobrīd risināt ar izglī-

tības jomu un tajā strādājoša-

jiem saistītās problēmas, kā arī 

analizēt pedagogu profesionā-

lās kompetences ietekmi uz 

izglītības kvalitāti. 

 

Pats projekts un skolotāju iz-

teiktās vēlmes gan pārkvalificē-

ties, gan iegūt papildu kvalifikāciju, gan novērtēt sava darba 

kvalitāti, noteikti radīs pārdomas augstskolu līmenī attiecībā 

uz pedagoģiskajām studiju programmām. Iespējams, augst-

skolas gūs skaidrāku priekšstatu – kādas studiju programmas 

pedagogam nepieciešams piedāvāt, lai viņš jau augstskolā 

tiktu sagatavots pasniegt vairākus mācību priekšmetus, kā arī 

- kādai jābūt pedagoga izglītības kvalitātei jau tajā brīdī, kad 

jaunais potenciālais speciālists uzsāk studijas, kā arī tad, kad 

aizver aiz sevis augstskolas durvis un uzsāk darbu skolā. 

 

Šī brīža ekonomiskā un arī demogrāfiskā situācija, kad skolē-

nu skaits turpina samazināties, izglītības jomā piespiež veikt 

dažādus pārkārtojumus, un skaidrs, ka veiksmīgāk strādā tie, 

kuri nebaidās no pārmaiņām, domā un rīkojas radoši. Iesaistī-

šanās projekta 1.aktivitātē tieši daudzu mazo lauku skolu pe-

dagogiem, kuriem ir neliela darba slodze, ir lielisks veids, kā 

mainīt gan savu attieksmi pret daudzām lietām, gan sabiedrī-

bas attieksmi pret pedagogu. Pedagogs, apgūstot jaunas, ar 

pedagoģiju nesaistītas, prasmes un tās veiksmīgi apvienojot 

ar darbu skolā, paplašina savu redzesloku un vietējā sabied-

riskajā vidē iekļaujas daudz pilnvērtīgāk, laužot stereotipus 

par pedagoga darbu kā vienīgo viņam iespējamo prasmi mū-

žā. 

 

Iesaistoties projekta 2.aktivitātē, pedagogam ir iespējas mācī-

ties tālākizglītības kursos, bet skolai iegūt pedagogus ar pla-

šāku specializāciju. Tas nozīmē, ka mazai skolai ir lielākas 

iespējas pastāvēt, efektīvāk izmantojot finanšu līdzekļus, jo 

viens pedagogs var pasniegt vairākus mācību priekšmetus, 

strādāt pilnu likmi un saņemt atbilstošu atalgojumu. Tā ir ie-

spēja saglabāt skolā labākos, profesionālākos, radošākos 

pedagogus. 

 

Kā ļoti pozitīvu vērtēju iesaistīšanos projekta 3.aktivitātē, kas 

pedagogus mudina apkopot sava darba rezultātus, vērtēt 

nākotnes perspektīvas un domāt par savas karjeras attīstību. 

Tā kā vienlīdz svarīgs šajā procesā ir ne tikai pedagoga paš-

vērtējums, bet arī viņa darba ārējā novērtēšana, ieguvējas ir 

visas procesā iesaistītās puses. 

 

Esmu pārliecināta, ka projekts ļaus izdarīt daudz labu un pro-

duktīvu secinājumu arī par izglītības sistēmu kopumā. Ļoti 

ceru, ka projekta noslēgumā tiks apkopoti visu procesā iesais-

tīto, tai skaitā – augstskolu pasniedzēju - viedokļi un priekšli-

kumi, kas noderēs, veidojot turpmāko izglītības politiku valstī, 

domājot par jauno pedagogu sagatavošanas kvalitāti un pro-

fesionalitātes līmeni.  

Turpinājums no 4.lpp. 

Viedoklis 
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Aelita Antonova, projekta koordi-

natore Liepājas pilsētā: 

 

Kad Liepājā tika izsludināta pieteik-

šanās projekta aktivitātēm, pedago-

gu atsaucība bija ļoti liela – pietei-

cās vairāk nekā 400 pedagogu, no 

kuriem 356 guva atbalstu. Vislielāko 

popularitāti, protams, ieguva 

3.aktivitāte, kurā pedagogi iesaistās 

pedagogu darbības novērtēšanas 

sistēmas ieviešanā un tālākā attīstī-

bā. Atzinīgi jāvērtē tas, ka šo pasā-

kumu īstenošanā tiek izmantoti jau 

iepriekšējā periodā īstenotā Eiropas 

Sociālā fonda projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā 

tīkla nodrošinājuma izveide” ietvaros sasniegtie rezultāti. 

 

Liepājas pedagogi labprāt izmanto iespēju 2.aktivitātes ietva-

ros iegūt papildu zināšanas un papildu kvalifikāciju, lai skolu 

iekšējo pārmaiņu rezultātā būtu gatavi operatīvi reaģēt. Daudzi 

skolotāji izvēlas papildināt zināšanas, lai strādātu ar bērniem, 

kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, kas Liepājā ir 

aktuāli gan vispārizglītojošās, gan profesionālās izglītības ie-

stādēs. Sākumskolas skolotāji izmanto iespēju iegūt papildu 

izglītību, lai varētu mācīt kādu priekšmetu vidējā posmā - 5.un 

6.klasē. 

 

Liepājā esošajās izglītības iestādēs pedagogiem slodzes ir 

saglabājušās optimālā līmenī, tāpēc šobrīd salīdzinoši maz 

pedagogu izvēlas 1.aktiviāti. Taču piedāvātā iespēja pārkvalifi-

cēties ir liels atbalsts tiem pedagogiem, kuriem skolā ir neliels 

kontaktstundu skaitu un kuri vēlas izmēģināt spēkus kādā citā 

jomā. 

 

Prieks, ka iespēju iesaistīties projektā izmanto arī interešu iz-

glītības pedagogi. Liepājā šā mācību gada sākumā notika trīs 

interešu izglītības iestāžu reorganizācija un daudziem skolotā-

jiem ievērojami samazinājās darba slodze. Tāpēc apsveicami, 

ka interešu izglītības pedagogi domā par savas karjeras attīstī-

bu un vēlas apgūt papildu zināšanas un prasmes. 

 

Manuprāt, dalība projektā pedagogam palīdzēs kļūt pārliecinā-

tākam par sevi, izvērtēt savu profesionālo veikumu. Piekrītu, ka 

nav nemaz tik vienkārši vienā mapē, kā mēdzam teikt – portfo-

lio - apkopot tos metodiskos materiālus un labo pieredzi, kas 

pedagogam krājusies vairāku gadu garumā un daļa, iespē-

jams, pat nav uzrakstīta uz papīra. Taču ieguldītais darbs no-

teikti attaisnosies un sniegs gandarījumu. Ieguvējs būs ne tikai 

konkrētais skolotājs, bet izglītības iestāde kopumā. Apkopotie 

materiāli būs pieejami ikvienam un jau šobrīd ir dzirdamas pat 

sākotnēji skeptisko skolotāju atsauksmes: es taču arī to varu 

izdarīt, man arī ir daudz noderīgu lietu, ar kurām dalīties piere-

dzē. 

 

Svarīgi, ka pedagoga izveidoto portfolio vērtē ne tikai skolas 

administrācija, bet arī vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir 

skolas, arodbiedrības pārstāvji un daudzās skolās arī skolas 

padomes pārstāvji. Tas ļauj skolotāja darbu novērtēt no dažā-

diem skatu punktiem. 

Dalība projektā pedagogam palīdzēs kļūt pārliecinātākam par sevi 

Vērtē sadarbības partneri 

Skolās atklājas daudzi līdz šim apslēpti talanti 

Valentīna Jankovska, projekta ko-

ordinatore Ventspils pilsētā: 

 

Projekts ir ļoti aktuāls un nepiecie-

šams, īpaši šajos ekonomiskajos un 

arī psiholoģiski sarežģītajos apstāk-

ļos. Pedagogam tā ir iespēja apzināt 

un novērtēt savas prasmes, papildus 

saņemot īpašo stipendiju. 

 

Uzzinot par iespēju pieteikties projek-

tā, skolotāju reakcija bija ļoti dažāda – 

no biklas neticības: vai es to varēšu, 

vai tas man ir vajadzīgs, līdz konkrē-

tiem jautājumiem - uz kuru kvalitātes pakāpi es varētu kandi-

dēt. Esam izvērtējuši visus „par” un „pret”, kopīgi izrunājuši un 

izvērtējuši katru no kvalitātes pakāpēm, un pamatā pedagogi 

izvēlējušies pretendēt uz 2.pakāpi. Gribas cerēt, ka pēc projek-

ta noslēguma tiks izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas 

pedagoga iegūtajai kvalitātes pakāpei ļaus atspoguļoties arī 

saņemtajā atalgojumā. 

 

Ventspilī projekta pirmajā kārtā ir atbalstīti 105 pedagogi, pa-

gaidām gan pamatā no vispārizglītojošām skolām. 15.februārī 

tika izsludināta pieteikšanās 2.kārtai un šoreiz īpaši gaidīti pe-

dagogi no profesionālās izglītības iestādēm, mākslas, sporta 

un mūzikas skolām, skolēnu jaunrades nama, kā arī pirmssko-

las izglītības iestādēm. 

 

Ikdienā mēs vairāk redzam un varam novērtēt skolotājus, kuri 

māca eksāmenu priekšmetus pamatskolā un vidusskolā, kuri 

sagatavo skolēnus olimpiādēm, bet ļoti liela nozīme, manuprāt, 

ir sākumskolas skolotājam, kurš bērnā ieliek pašus pamatus ne  



7 

25 

tikai interesei par mācību priekšmetiem, bet arī cilvēciskās 

vērtības. Esmu pārliecināta, ka projekta gaitā daudzās izglītī-

bas iestādēs spoži iemirdzēsies tās zvaigznītes, kuras līdz 

šim varbūt nav īsti pamanītas un novērtētas. 

 

Skolotājs ir darbarūķis, kurš nav pieradis plaši stāstīt, cik 

daudz viņš dara. Taču ir nepieciešams lauzt mums tik rakstu-

rīgo kautrīgumu: jā, es jau darbu, bet ko nu es lielīšos... Ir 

jāceļ sava pašapziņa, jāmāk sevi novērtēt un pasniegt, un tās 

taču ir prasmes, ko pedagogs ikdienā māca saviem skolē-

niem. 

 

Jūtu, ka dalība projektā daudzās skolās radījusi pozitīvāku 

atmosfēru, saliedējoties kolektīvam. Pedagogi konsultējas cits 

ar citu - kā tu to dari, kā man labāk darīt, varbūt kaut ko varam 

kopā paveikt. 

 

Projektā sasniegtie rezultāti būs liels ieguvums arī Izglītības 

pārvaldei un pilsētai kopumā. Mēs plānojam izveidot datu 

bāzi, kurā ikviens – gan jaunais, gan pedagogs ar stāžu – 

varēs atrast metodiskos materiālus par tiem jautājumiem, kas 

viņu interesē. Kādreiz ļoti populāras bija metodiskās skates, 

un es ļoti ceru, ka šā projekta aktivitātes dos ierosmi un mate-

riālus, lai šo labo ideju atkal atdzīvinātu. 

 

 

Turpinājums no 4.lpp. 

Eiropas Savienības projektiem ir reāla ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi 

Andrejs Zagorskis, projekta koordinators Preiļu, Riebiņu 

un Vārkavas novadā: 

 

Projekta aktivitātes tika uzsāktas necerēti strauji – 2009.gada 

1.septembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus un jau 

līdz 1.novembrim daudzos novados bija izsludināta pedagogu 

pieteikšanās. Gan ministrijas speciālisti, gan projekta vadības 

grupa strādāja ļoti 

operatīvi, tāpēc arī 

mums, speciālis-

tiem novados, nā-

cās reaģēt strauji. 

Jāteic, šī operativi-

tāte radīja nevis 

stresu, bet mūs 

visus mobilizēja 

nopietnam darbam. 

 

Kā jau allaž, uzsā-

kot jaunas aktivitā-

tes, jautājumu un 

neskaidrību bija daudz, tāpēc 

jāsaka liels paldies projekta vadības grupai, kura atbildi uz 

ikvienu jautājumu sniedza nekavējoties, ļoti noderīgi bija arī 

reģionos rīkotie semināri. 

 

Mūsu novados pedagogi par projekta aktivitātēm izrādīja tik 

lielu interesi, ka atbalstīt visus pirmajā kārtā pieteikušos nebija 

iespējams. Līdzīgi kā daudzviet Latvijā, arī mūsu pedagogi 

visaktīvāk vēlējās iesaistīties 3.aktivitātē. Tas ir likumsakarīgi, 

jo daudzas kādreizējā Preiļu rajona skolas iepriekšējā periodā 

aktīvi darbojās pilotprojektā „Pedagogu tālākizglītības metodis-

kā tīkla nodrošinājuma izveide”. Tā kā 3.aktivitātes pasākumi ir 

šī projekta turpinājums, pedagogiem šķita interesanti tajos 

iesaistīties. Svarīgi, ka pedagogs pārliecinās - Eiropas Savienī-

bas projektiem ir reāla ietekme uz mūsu ikdienu un to rezultāti 

neiegulst rakstāmgaldu atvilktnēs, bet tiek secīgi turpināti. 

 

Vērtējot 3.aktivitātē saņemtos pieteikumus un papildinot pro-

jekta atlases nolikumu, priekšroka tika dota tiem pedagogiem, 

kas jau līdzšinējā periodā bija ieguldījuši lielāku darbu sevis 

izglītošanā. Atbalstu saņēma arī ārštata metodiķi, kuri sadarbo-

jas ar Izglītības un zinātnes ministriju, strādā eksaminācijas 

komisijās. 

 

Sākotnēji saņēmām 

daudz jautājumu 

saistībā ar 

2.aktivitāti - ko pe-

dagogs var mācī-

ties un apgūt sa-

darbībā ar tālākiz-

glītības organizētā-

jiem. Kopīgi ar sko-

lu administrācijām 

tika pieņemts lē-

mums un daudzi 

pedagogi izteica 

vēlēšanos apgūt nepieciešamās iemaņas darbam apvienotajās 

klasēs. Jāsaka paldies Daugavpils Universitātei, kura pedago-

giem piedāvā patiesi kvalitatīvas nodarbības. 

 

Manuprāt, šis projekts sniedz lielu ieguldījumu ikvienas iesais-

tītās skolas darbības uzlabošanā un ikviena pedagoga profesi-

onālajā pilnveidē. Apsveicami, ka daudzi pedagogi atļaujas 

uzdrīkstēties parādīt, cik radošas metodes izmanto savā ikdie-

nas darbā, vēl un vēlreiz apstiprinot pārliecību, ka mūsu skolās 

strādā ļoti labi speciālisti. 

 

Iepriekšējos gados pedagogi savā tālākizglītībā ieguldījuši ne 

mazums personīgo līdzekļu, tāpēc pozitīvi, ka tagad radusies 

iespēja ne tikai iegūt atbalstu savai tālākizglītībai un profesi-

onālajai pilnveidei, bet papildus tam saņemt arī stipendiju. 

 

“Apsveicami, ka daudzi pedagogi atļaujas 

uzdrīkstēties parādīt, cik radošas metodes 

izmanto savā ikdienas darbā, vēl un vēlreiz 

apstiprinot pārliecību, ka mūsu skolās strādā 

ļoti labi speciālisti”. 
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Elga Ūbele, projekta koordi-

natore Jēkabpils, Aknīstes, 

Salas, Krustpils un Viesītes 

novadā: 

 

Manuprāt, projekta vislielākais 

ieguvums ir tas, ka viena no 

tā mērķgrupām ir tieši mazo 

lauku skolu pedagogi, kuriem 

samazinājusies darba slodze. 

Lai skolotājs iegūtu papildu 

zināšanas, izvērtētu savu 

profesionālo veikumu, veltot 

tam pēc iespējas vairāk laika, 

mēs Pedagogu atlases noliku-

mā esam iestrādājuši īpašu 

normu, ka priekšroka tiek dota 

pedagogiem, kuriem kontaktstundu skaits šobrīd ir neliels. 

Tātad, lielāka iespēja saņemt atbalstu ir pedagogam, kura 

slodze šobrīd ir mazāka, nevis, piemēram, 30 stundu. 

 

Kopumā piecos mūsu novados projektā iesaistījušies 99 pe-

dagogi. Visvairāk skolotāju izteikuši vēlēšanos iesaistīties 

pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā - 3.aktivitātē. 

Skolotājam tā ir iespēja izvērtēt savu profesionālo darbību, 

apkopot tās rezultātus un izvirzīt uzdevumus darba uzlaboša-

nai. Stimulu iesaistīties šajā aktivitātē dod cerība, ka jau tuvā-

kajā nākotnē, iespējams, pedagoga alga būs atkarīga arī no 

iegūtās kvalitātes pakāpes. 

 

Lieliskas iespējas piedāvā iesaistīšanās 2.aktivitātē, saņemot 

atbalstu nepieciešamajai pārkvalifikācijai. Pedagogs var apgūt 

papildu zināšanas, piemēram, daudzi mūsu pedagogi mācās 

kursos „ Pamatizglītības skolotāja 5.-6. klasēs profesionālā 

pilnveide”, apgūst prasmes, kā strādāt apvienotajā klasē, un 

papildus tam mācību laikā saņem stipendiju. Vislielāko popu-

laritāti šī aktivitāte ieguvusi Aknīstes novadā – te šai aktivitātei 

pieteicās visvairāk pedagogu. 

 

Ja dažkārt sabiedrībā dzird runājam, ka pedagogi mēdz būt 

kūtri, tad es varu teikt, ka mūsu novadu pedagogi, uzzinot par 

iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs, izrādīja lielu interesi. 

Jāteic, gan izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, gan minis-

trijas vadība un speciālisti ļoti plaši informēja par šo projektu, 

tika rīkoti semināri reģionos, un skolotāji vēl pirms Ministru 

kabineta noteikumu apstiprināšanas aktīvi zvanīja un jautāja, 

kad sāksies pieteikšanās. Ļoti atzinīgus vārdus varu teikt par 

projekta vadības grupu, kura operatīvi un kompetenti sniedz 

atbildes uz visiem mūsu jautājumiem.  

 

Lielisks atbalsta veids mazajām lauku skolām 

 

 

 

 

Šā gada 

29.janvārī 

kupls skaits 

pedagogu pulcē-

jās uz reģionālo 

semināru Kul-

dīgā, lai uzzi-

nātu par pro-

jekta piedāvā-

tajām iespējām. 

 

Pedagogi pulcējas reģionālajos semināros 
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Ģertrūde Zabašta, Dobeles 1. vidus-

skolas direktore, Dobeles 1. vidus-

skolas skolotāju profesionālās darbī-

bas vērtēšanas komisijas vadītāja: 

 

Ikviens skolas direktors nemitīgi domā 

par iespējām atbalstīt savus skolotājus, 

sekmēt viņu radošo aktivitāti, veicināt 

skolotāja profesionālo kompetenču 

pilnveidi un profesionālās karjeras iz-

augsmi. Skolas direktora ilgtermiņa 

stratēģija ir piepildīta  problēmām un 

izaicinājumiem taisnīgas organizācijas 

kultūras veidošanā. Kvalitātes piemak-

sa zināmā mērā bija instruments direk-

tora rokās radošu skolotāju atalgoša-

nai, ar tās palīdzību varēja radīt labvēlī-

gu konkurenci, tā sekmēja adekvātu, 

objektīvu pedagoga profesionālās dar-

bības kvalitātes izvērtējumu. Diemžēl 

jau pagājušā gada vasarā mēs, skolu 

vadītāji, sapratām, ka šis „burkāns” 

mūsu  darbinieku motivēšanai ir ap-

grauzts, ka mūsu rokās palikušas tikai 

savītušas lapiņas, bet acīs deg jautā-

jums:” Kā izdzīvot, kā saglabāt radoša 

darba noskaņojumu un visiem skolotā-

jiem kopēji izstrādātās skolas darba 

vērtības?”  

 

Lielā mērā atbildi uz šo jautājumu 

sniedz  IZM radītā iespēja piedalīties pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas projektā, kas motivē skolo-

tājus pašvērtējumam un ļauj arī saņemt stipendiju.  

 

Pieteicās 14 skolotāju 

 

Skolas vadības komandā nopietni pārdomājām šo iespēju, to 

kritiski izvērtējām un pieņēmām kā izaicinājumu paplašināt 

savu vadības darbības lauku un sekmēt skolotāju profesionā-

lo izaugsmi. Un tā, uzklausot manu detalizēto skaidrojumu par 

projekta būtību, iedziļinoties skolas vadības iedrošinājumā par 

individuālajām iespējām, izvērtējot metodiskās padomes ana-

līzi par skolas darbību, apzinoties  nākamajā mācību gadā 

nepieciešamo skolas izglītības programmu akreditāciju, 14 

skolotāju  pieteicās projekta 3.aktivitātē. 

 

Veiksmīgi izveidota komisija 

 

Šķiet, ka mēs ļoti veiksmīgi izveidojām komisiju, iesaistot bez 

atalgojuma darbā visā skolas saimē cienījamas skolotājas - 

manu vietnieci izglītības jomā, metodiskās padomes vadītāju 

Anitru Reinšmiti un informātikas jomā Indru Podiņu, skolas 

padomes priekšsēdētāju Aiju Zemesarāju un Dobeles izglītī-

bas pārvaldes vadītāja vietnieci Marutu Vaļko. Valsts politikas 

dēļ skolā vairs nestrādājošās, bet skolas saimei morāli piede-

rīgās skolotājas – pensionāres  Silvija Šķupele un Skaidrīte 

Urževica - arī ir ievēlētas  komisijā  un ar savu dziļo profesi-

onālo skatu vērtē skolotāju darbību. Tas rada skolotājos pār-

liecību par demokrātijas pamatprincipu ievērošanu, jo Silvija 

Šķupele pārstāv darbinieku arodbiedrību, bet Skaidrīte Urže-

vica - skolas metodisko padomi. 

 

Esmu apmierināta, ka komisija strādā, cēlu mērķu vadīta, ka 

ar ikviena mazpilsētas skolēna vecāku varu runāt par skolotā-

ju darbības objektīvu izvērtējumu, jo komisijas bezmaksas 

darbā nekāda korupcija vai ietekme nav iespējama. 

 

Es jūtos droša par skolas darbu pirmsakreditācijas periodā, jo 

komisijas vērotās daudzās mācību stundas man dara prieku 

un sniedz gandarījumu par mūsu pedagogiem. 

 

Ar projekta aktivitātēm saistītā papilddarba ir ļoti daudz, bet 

daudz arī ieguvumu - tas visai mūsu skolas saimei ir jauns 

izaicinājums, kas paver jaunas iespējas gan gandarījumam 

par skolas darbību, gan kvalitātes pilnīgošanai.  

 

Viedokļi 

Dobeles 1. vidusskolas skolotāju profesionālās kvalitātes vērtēšanas komisijas locekles( no 

kreisās) - skolotāja Silvija Šķupele, direktores vietniece izglītības jomā, metodiskās padomes 

vadītāja, Anitra Reinšmite, direktores vietniece informātikas jomā, komisijas sekretāre, Indra 

Podiņa izvērtē skolotāju iesniegtos  portfolio materiālus. 

Projekts skolas saimei ir liels izaicinājums 
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Projektā ir daudz pozitīva 

 

Uzskatu, ka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes no-

vērtēšanas projektā ir daudz pozitīvā. Skolotājs, analizējot 

savu darbību un apgūstot jaunas profesionālās zināšanas, 

pilnīgo savas profesionālās kompetences, viņa darba stilā  

parādās  jaunas iezīmes. Ieguvēji ir skolēni, un tas ir  guvums 

skolai kopumā, pieaug skolotāja atbildība, jo darbība projektā 

nav skolas vadības uzspiesta, bet pašu skolotāju brīvprātīga 

izvēle. Skolotājs, pamatīgi 

izvērtējot savu veikumu pē-

dējos divos gados, kā to liek 

darīt projekta nosacījumi par 

2.pakāpi 3.aktivitātē, pats 

atrod savas darbības plusus 

un mīnusus, citādāk, jau 

daudz izprotošāk, pozitīvāk, 

ieinteresētāk paskatās uz 

skolas vadības izteiktajiem 

priekšlikumiem un kopējiem 

skolas darbības mērķiem. 

Savukārt skolas vadība, negaidot attīstības plānā noteikto 

prioritāšu īstenošanas brīdi, nekavējoties veicot dziļu un pa-

matīgu skolotāja profesionālās meistarības izvērtēšanu, ierau-

ga daudzas vēl neiepazītas skolotāja darbības pozitīvās 

šķautnes un atrod vispiemērotākos uzdevumus skolotāja ie-

guldījumam kopējo mērķu īstenošanā.  

 

 Svaru kausā - plusi un mīnusi 

 

Projekta mīnusi? Jā, arī tādi ir. Pirmkārt, projekta aktivitātes - 

katra skolotāja vadīto mācību stundu apmeklējums un pēdējo 

divu gadu mācību priekšmeta mācīšanas, audzināšanas dar-

ba, ārpusklases pasākumu organizēšanas izvērtējums pēc 

noteiktajiem kritērijiem noteiktajos līmeņos - šā gada skolas 

darbības plānā nebija paredzēts, tāpēc mums, visai vadības 

komandai, vajadzēja zibenīgi pārkārtoties un pieņemt šo  mil-

zīgo papilddarbu. Otrkārt, es vienmēr skolotājus esmu aicinā-

jusi radoši skatīties rītdienā, vakardienas pieredzi izmantojot 

tikai kā droša atspēriena bāzi, un mūsu skolotāji savās pūra 

lādēs neglabāja iepriekšējo divu mācību gadu stundu kon-

spektus, nekrāja atvilktnēs nodzeltējušus avīžu izgriezumus 

un dažāda cita veida profesionālās darbības apliecinājumus. 

Manuprāt, lielais, atbilstoši lietvedības prasībām, sakārtoja-

mais pierādījumu dokumentālais apliecinājums, projektam 

piešķir viegli birokrātisku nokrāsu. Iespējas  piedalīties projek-

tā nav vienlīdzīgas skolotājiem un skolu vadītājiem un viņu 

vietniekiem, jo 9 kontaktstundu nosacījums laikā, kad skolas 

vadība atbalsta skolotāju vajadzības iespējami vairāk strādāt, 

lai saņemtu izdzīvošanai atbilsto-

šu darba samaksu, vadībai bez 

noteiktā kontakstundu skaita 

liedz iespējas piedalīties projektā 

un saņemt acīmredzamas labas  

profesionālās darbības apliecinā-

juma pakāpi. Bet skolas vadībai 

arī vajadzīgs kāds „burkāns”, pēc 

kura tiekties, jo ikviens mēs zi-

nām, ka personīgais gandarījums 

vairo gandarījumu par kopējām 

vērtībām. 

 

Taču, ja izveidojam plusu un mīnusu bilanci, ja plusus un mī-

nusus ieliekam svaru kausos  nozīmīguma izsvēršanai, tad 

redzam, ka svaru kausā plusu nozīmīgums ir neapšaubāmi 

krietni lielāks, un tas ir visu Latvijas skolotāju ieguvums. 

 

Balstīsimies uz aprobēto pieredzi 

 

Skolas komisija cenšas pamatīgi iedziļināties projekta īsteno-

šanas metodikā un vienmēr saņem neviltotas pacietības un 

sirsnības caurstrāvotu skaidrojumu par mulsinošajiem jautāju-

miem no projekta vadītājas  Evijas Papules un projekta koor-

dinatores Inetas Īvānes. Tāpēc nākošajā projekta īstenošanas 

sesijā varēsim droši balstīties uz savu aprobēto pieredzi un 

sekmēt citu mūsu skolotāju dalību projekta norisē, bet mūsu 

komisijas izteiktie priekšlikumi palīdzēs pilnveidot projekta 

norises aktualitātes. Un, visbeidzot, vai tad izteikti pozitīvi nav 

jāvērtē tas, ka skolotājs smagajos krīzes apstākļos par mācī-

bām nevis pats maksā, bet saņem stipendiju? 

Turpinājums no 9.lpp. 

Novērtēt sava darba rezultātu nav viegli 

Ritma Tīrumniece, Jelgavas Spīdo-

las ģimnāzijas direktores vietniece, 

angļu valodas skolotāja, skolas 

vērtēšanas komisijas locekle: 

 

2008.gadā tika pabeigts Eiropas Sa-

vienības finansētais projekts 

„Pedagogu tālākizglītības metodiskā 

tīkla nodrošinājuma izveide”, kura 

ietvaros es darbojos 4.darba grupā 

par pedagogu profesionālās karjeras 

attīstības modeli, biju viena no 20 

pedagogiem, kuri izstrādāja šī projekta ietvaros izmantotos 

materiālus. No vienas puses, ir ļoti liels prieks, ka iepriekšējā 

projektā izstrādātie materiāli nav gājuši zudumā un tos izman-

to. No otras puses, ir pagājis zināms laiks, un tu uz šiem ma-

teriāliem jau skaties kritiskāk, redzi, ko vajadzētu pilnveidot. 

 

Mūsu skolas pedagogus rosinājām projektā iesaistīties, jo tā ir 

iespēja gūt jaunu pieredzi jaunas sistēmas aprobēšanā un, 

iespējams, arī ieviešanā. Papildu motivācija bija arī materi-

ālais atbalsts – stipendija. Līdz februāra vidum 3.aktivitātē 

iesaistītie pedagogi bija uzrakstījuši savus pašvērtējumu, ie-

snieguši portfolio, skolas administrācija veikusi stundu vēroša-

nu un 17.februārī komisija sanāca uz pirmo sēdi, lai veiktu 

pedagogu iesniegto materiālu izvērtēšanu. 

“Skolotājs, pamatīgi izvērtējot savu veikumu pēdējos 

divos gados, pats atrod savas darbības  plusus un 

mīnusus un citādāk, jau daudz izprotošāk, pozitīvāk, 

ieinteresētāk paskatās uz skolas vadības izteiktajiem 

priekšlikumiem un kopējiem skolas darbības 

mērķiem”. 
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Projekts ļauj popularizēt skolas labo pieredzi 

Uzsākot dalību projektā, skolotāji neslēpa savu neizpratni - kā 

aizpildīt pašvērtējumu, kā izveidot savu portfolio. Mūsu skolā 

jau bija ieviesta sistēma, kā vērtēt pedagoga darba kvalitāti, 

tāpēc tagad bija nepieciešams 

darboties jaunā, līdz šim nezi-

nāmā virzienā, kas nebija tik 

vienkārši. Tāpēc ir ļoti svarīgi 

atbalstīt projektā iesaistītos 

skolotājus, sniedzot nepiecieša-

mās konsultācijas un veicot 

individuālas pārrunas.  

 

Skolotāji, lai atvieglotu savu darbu, kopīgi rīkoja apspriedes 

un dalījās pieredzē par sava portfolio izveidi un pašvērtējuma 

rakstīšanu. Esmu patiesi lepna, ka pedagogi ir iesaistījušies 

ļoti atbildīgi un radoši, ir gatavi projekta vadības grupai izteikt 

priekšlikumus pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistē-

mas uzlabošanai. 

Par spīti sākotnējām grūtībām, šobrīd ikviens projekta dalīb-

nieks atzīst, ka ir interesanti iesākt un izmēģināt kaut ko jau-

nu, gūstot pieredzi un iedziļinoties sava darba rezultātu izvēr-

tēšanā. Patiesībā nav viegli sevi raksturot, zinot to, ka tevi 

vērtēs arī citi cilvēki. 

Esmu pārliecināta, ka Latvijā ir 

gudri, talantīgi un radoši pedagogi, 

kuru profesionalitāte ir vienlīdz 

augstā līmenī ar citu valstu peda-

gogiem. Projekts ir ļoti nozīmīgs 

solis vienotas pedagoga darba 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

ieviešanā Latvijā, jo līdzīgas sistē-

mas darbojas arī citur pasaulē. Bet vissvarīgākais - lai peda-

gogs būtu lepns par sevi un izturētos ar augstu atbildības 

sajūtu pret saviem pienākumiem, viņam ir vajadzīgs atbalsts 

no valsts puses, kura pauž viedokli par izglītības prioritāti ne 

tikai vārdos, bet arī darbos. 

Turpinājums no 10.lpp. 

Vera Hermane, Mazozolu pa-

matskolas direktore: 

 

Esmu mazas lauku skolas direk-

tore un, tāpat kā ikvienas skolas 

vadītājs, nemitīgi domāju  par 

iespējām atbalstīt savas skolas 

skolotājus, sekmējot viņu radošo 

aktivitāti, profesionālo pilnveidi 

un profesionālās karjeras izaug-

smes iespējas. Viena no šādām 

iespējām radās, iesaistoties 

aktivitātē par pedagogu profesi-

onālās darbības kvalitātes no-

vērtēšanu. Papildu motivācija bija arī materiālais atbalsts – 

iespēja saņemt mērķstipendiju. 

 

Mūsu skolā strādā 12 pedagogu, no tiem divi jau bija iesaistī-

jušies prioritāro mācību priekšmetu projektā. Pārējie pedagogi 

pieteicās projekta 3. aktivitātē. Veiksmīgi izveidojām komisiju, 

kurā bez atalgojuma iesaistījās divi pedagogi, darbinieku 

arodbiedrības pārstāve, skolas padomes locekle un es pati. 

 

Uzsākot dalību projektā, skolotāji neslēpa savu neizpratni par 

pašvērtējuma rakstīšanu un portfolio veidošanu, jo viņiem  

vajadzēja darboties jaunā, līdz šim nezināmā virzienā, kas 

nebija nemaz tik vienkārši. Arī man radās jauni pienākumi - 

bija jādomā par to, kā  atbalstīt projektā iesaistītos skolotājus, 

sniedzot nepieciešamās konsultācijas, rīkojot apspriedes par  

pieredzi sava portfolio izveidē un pašvērtējuma rakstīšanā. 

Skolā bieži diskutējām par to, kā motivēt skolotājus pilnveido-

ties, jo tas nebija viegli - bija jāatrod laiks un jāmaina domāša-

na. Katram skolotājam pēc noteiktiem kritērijiem un konkrē-

tiem rādītājiem vajadzēja pašam sevi novērtēt un meklēt vei-

dus, kā padarīt savu pedagoģisko darbu radošāku, sistemā-

tiskāku un mūsdienīgāku. 

 

Skolotājiem, kuri regulāri bija analizējuši mācību sasniegu-

mus, organizējuši pasākumus utt., pašvērtējuma uzrakstīšana 

un portfolio veidošana prasīja mazāk pūļu un ikdienas darbu 

tas netraucēja. Ja salīdzina skolotāja darba apjomu šī projek-

ta īstenošanā  ar direktora veikto darbu, tad gan jāsaka, ka 

tieši  direktoram tas izrādījās  krietni apjomīgāks. Taču es par 

to neskumstu, bet priecājos, jo tika radīta pozitīva atmosfēra 

kolektīvā un mēs par desmit brīnišķīgiem skolotājiem varējām 

papildināt datu bāzi, kas tagad glabājas  skolas muzejā. Šādā 

veidā esam izmantojuši iespēju popularizēt savu skolu, mūsu 

labo pieredzi, kas daudziem skolotājiem dos stimulu iesaistī-

ties citās aktivitātēs un izvērtēt savu darbu. 

 

Mazajās lauku skolās pamatā viss mācību un ārpusstundu 

darbs balstās uz nelielu skolotāju skaitu. Mūsu skolā strādā 

skolotāji ar lielu darba pieredzi, kuri bez īpašiem atgādināju-

miem veic savu darbu un nemēdz runāt par saviem sasniegu-

miem. Domāju, ir pienācis laiks lauzt pedagogam tik raksturī-

go kautrīgumu - ir jāceļ sava pašapziņa, jāmācās sevi novēr-

tēt un dalīties pieredzē, un šis projekts ļaus to īstenot.  

 

Kopumā projektu vērtēju pozitīvi. Tas sniedz lielu ieguldījumu 

ikvienas skolas darbības uzlabošanā un ikviena pedagoga 

profesionālajā pilnveidē. Un zināmā mērā vismaz četru mēne-

šu garumā tas ir arī lielisks materiālais  atbalsta veids mazo  

lauku skolu pedagogiem. 

 

“Esmu patiesi lepna, ka pedagogi ir iesaistījušies 

ļoti atbildīgi un radoši, ir gatavi projekta vadības 

grupai izteikt priekšlikumus pedagogu darba 

kvalitātes novērtēšanas sistēmas uzlabošanai”.  
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Projekts palīdz pilnveidot arī metodes daudzvalodības veicināšanai 

Romans Alijevs, Rīgas Klasiskās 

ģimnāzijas direktors: 

 

Projekta 1.kārtā ir atbalstīti 48 mūsu 

skolas pedagogi, pamatā - 3.aktivitātē. 

Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka skolas vadī-

ba atbalsta pedagogu iniciatīvu, ar 

savu piemēru rādot, cik svarīga ikvie-

nam, arī skolas direktoram, ir savas 

profesionālās darbības izvērtēšana. 

Tieši tāpēc izlēmu, ka piedalīšos pro-

jektā kopā ar saviem pedagogiem. 

Projekts stimulē pedagogus nopietni domāt par pilnveides 

iespējām un karjeras izaugsmi. Skolā bieži diskutējam par to, 

kā motivēt skolotājus pilnveidoties, jo tas nav viegli – ir jāatrod 

ne tikai laiks, bet arī jāmaina domāšana. Projekts katram sko-

lotājam piedāvā brīnišķīgu instrumentu, kā pēc noteiktiem 

kritērijiem un konkrētiem rādītājiem mēģināt pašam sevi no-

vērtēt, meklēt veidus, kā padarīt savu pedagoģisko darbu 

radošāku, sistēmiskāku, mūsdienīgāku. Skolā organizējam 

praktiskus seminārus par skolotāja portfolio veidošanu, meto-

diskā darba organizēšanu, satura jautājumiem, savukārt mar-

tā, skolēnu brīvlaikā, plānota metodisko materiālu skate. 

Šis projekts mums, mazākumtautību skolai, ir īpaši svarīgs 

arī, raugoties bilingvālās izglītības aspektā. Daudzvalodība ir 

visas Eiropas sabiedrības uzdevums, tāpēc arī mēs kā vienu 

no svarīgiem mērķiem esam izvirzījuši daudzvalodības veici-

nāšanu. Mūsu skolā ir iespējams apgūt latviešu, krievu, angļu 

vācu, latīņu un franču valodu, un pedagoga uzdevums ir radīt 

bērnos pārliecību, ka ikviena valoda ir bagātība, kas jāatzīst 

un jāizmanto. Tieši tāpēc skolotāju portfolio būs apkopota 

pieredze, kā mācību procesā izmantojamas vairākas valodas, 

kā to apguvi padarīt interesantu un saistošu, pierādot, ka 

valoda var ne tikai pozitīvi ietekmēt karjeru, bet arī ļauj labāk 

izprast citam citu, pārvarot kultūras atšķirības 

 

Projekts ir liels izaicinājums ikvienam pedagogam un esmu 

pārliecināts, ka ieguvēji būs visi – skolotāji, izglītības iestāde 

kopumā, kā arī bērni un vecāki. Projekts arī veicinās pedago-

ga profesijas prestiža paaugstināšanos, parādot sabiedrībai, 

ka skolotājs ir mūsdienīgas profesijas pārstāvis, kurš pilnvei-

dojas un paaugstina savu kvalifikāciju. Līdz ar to mainās arī 

skola, kļūstot modernāka un skolēnam interesantāka. 

 

Ir svarīgi būt konkurētspējīgam darba tirgū 

Iveta Ziedkalne, Liepājas Centra pa-

matskolas direktora vietniece mācību 

darbā, sākumskolas matemātikas sko-

lotāja: 

 

Ņemot vērā pašreizējo sociālo un  ekono-

misko situāciju valstī, mums jāizmanto 

katra iespēja iegūt jaunas zināšanas, 

apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis projekts ir 

liels atbalsts pedagogiem, jo, pirmkārt, tā 

ir iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju, otrkārt, 

saņemt stipendiju 4 mēnešu garumā. 

 

Mana izvēle iesaistīties 2.aktivitātē bija likumsakarīga, jo mā-

cu matemātiku sākumskolas klasēs un vēlējos iegūt papildu 

kvalifikāciju, kas saistīta ar šo pašu priekšmetu. No piedāvāju-

ma Liepājas Universitātē izvēlējos programmu – matemātika  

5.,6. klasē. Tā kā strādāju sešgadīgajā pamatskolā, izglītības 

iestādes vadība manu izvēli tikai atbalstīja, kaut gan pašlaik 

mūsu skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem pedagogiem. 

Taču situācija valstī ir mainīga un nākotnē ļoti noderīgi var 

izrādīties tieši pedagogi ar vairākām kvalifikācijām. 

Projekta aktivitāte tiek realizēta Liepājas Universitātē četru 

mēnešu garumā, mācības notiek sestdienās un skolēnu pava-

sara brīvdienu laikā. Šajā programmā apgūstam matemātikas 

un testu veidošanas programmu lietošanu, pilnveidojam pras-

mes plānot un organizēt pētniecisko darbu un eksperimentus 

matemātikā, kā arī izmantot e – mācību vidi matemātikas mā-

cīšanā. Ļoti pozitīvi tas, ka tiek dota iespēja daudz darboties 

praktiski. 

 

Svarīgi, ka pēc papildu kvalifikācijas iegūšanas būs cēlusies 

mana kā pedagoga pašapziņa, jo apzinos, ka darba tirgū bū-

šu daudz konkurētspējīgāka.  

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

optimizācijas apstākļos” vadības grupu.  

Projekta vadības grupas kontakti: 67358108, 67358112, 67358109.  


