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PĀRMAIŅAS?

• Pārmaiņas	ir	pastāvīgas	– demogrāfiskās	izmaiņas,	jebkura	
reforma,	politisks	lēmums

• Ja	nevadīsim	pārmaiņas,	iestāsies	krīze
• Pārmaiņas	nebaida,	ja	ir	empīriska	pieredze	un	pieredzes	
apmaiņa,	veiksmes	stāsti,	piemēri	un	paraugi



Pārmaiņu	psihodinamiskā	līkne



STATISTIKA



STATISTIKA	
Kur	meklēt	audzēkņus?



PROJEKTĀ	IESAISTĪTI

v Dalībnieku	sadalījums	
pēc	dzimuma

v Dalībnieku	vidējais	
vecums	=	44	gadi

v Vidēji	nedēļā	2,4	
semināri

Kopumā	iesaistīti	vairāk	kā	3800	dalībnieki

62	% 38	%



KO	SAM	853	PROJEKTS	PIEDĀVĀS	2019.GADĀ?
Pieredzes	apmaiņas	pasākumi

Metodiskais	materiāls
Andragoģija

Stažēšanās,	
t.sk.,	direktoru	vietniekiem

Modulārās	izglītības	programmu	
aprobācija

Mentoru un	eksaminācijas	
ekspertu	mācības



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 "Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai" 32 stundas 
2 'Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai'' 72 stundas
3  "Modulāro izglītības programmu izstrādes metodika un prakse" 
4  "Modulāro izglītības programmu īstenošana" (mācību metodes pa nozarēm)
5   "Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība."
6   "Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība."

7
  "Cilvēks ar invaliditāti mācību procesā-jauns izaicinājums, smaga problēma, 
parasta ikdiena, patīkams izņēmums vai ..."

8 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā
9 Aktualitātes profesionālās izglītības sistēmā, 8h (NEP eksperti, prakšu vadītāji)
9 Vērtēšanas sistēma, 24h

10 Andragoģija (32 h)
11 Jauno pedagogu mentoru profesionālās kompetences pilnveides semināri (36h)
12 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas ekspertu mācības (24h)
13 Stažēšanās nozarēs, tai skaitā direktoru vietniekiem, grāmatvežiem. 
14 Vadītāju meistarklase - uzņēmējspēju attīstīšana
15 Rodošums mācību procesā
16 Prezentēšanas māksla - radoša pieeja prezentācijai
17 Mākslas un dizaina jomas semināri

18

Izaicinājumi pieaugušo izglītībā (par Metodiskā materiāla tematiku (norise 16-
24h): Pašizmaksas aprēķināšana un maksas cenrāža sagatavošana. 
Infrastruktūras efektīva izmantošana. Darba tirgus prognožu apsteidzošie 
pētījumi. Profesionālās izglītības prestiža un pievilcības veicināšana. u.c.)

2019.gadsSemināru	un	kursu	nosaukums

KURSU	PLĀNOJUMS	2019.GADĀ



KURSU	PLĀNOJUMS	2019.GADĀ
Izaicinājumi pieaugušo izglītībā (par Metodiskā materiāla tematiku (norise 
16-24h): Pašizmaksas aprēķināšana un maksas cenrāža sagatavošana. 
Infrastruktūras efektīva izmantošana. Darba tirgus prognožu apsteidzošie 
pētījumi. Profesionālās izglītības prestiža un pievilcības veicināšana. u.c.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nozaru profesionālās kompetences semināri Metālapstrāde, mašīnzinības, 

mašīnbūve, autotransports
Enerģētika
Tekstilizstrāde
Tūrisms
 Ēdināšana
Skaistumkopšana
Būvniecība
Pārtikas rūpniecība
Kokrūpniecība, mežsaimniecība
Lauksaimniecība
māksla un dizains
Ķīmija
IKT, elektronika
Dārzkopība
Komerczinības, uzņēmējdarbība, loģistika

2019.gads



Metodiskais	materiāls	
“Praktisks	ceļvedis	darbam	ar	pieaugušajiem	

profesionālās	izglītības	iestādēs”
Izstrādā
SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot ekspertus
un sadarbojoties ar pārstāvjiem no 4 profesionālās izglītības kompetenču
centriem:

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”,
PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”,
PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”,
Ogres tehnikums.



Metodiskais	materiāls	
“Praktisks	ceļvedis	darbam	ar	pieaugušajiem	

profesionālās	izglītības	iestādēs”

Mērķis
• attīstīt profesionālās izglītības iestāžu spēju veidot mācību piedāvājumu
pieaugušo mērķauditorijai, tai skaitā komersantiem, kas nodrošinātu uzņēmumu
attīstībai nepieciešamās prasmes;
• uzlabot PII kapacitāti: spēju veikt tirgus analīzi, gatavot mārketinga un
pārdošanas plānus, nodrošināt pakalpojumu virzīšanu tirgū un sekmīgi pārdot
izglītības pakalpojumus;
• orientēt PII uz nozaru modernizāciju: izpratni par tehnoloģiskās attīstības
tendencēm, nepieciešamajām kompetencēm/prasmēm pēc 3 – 5 gadiem, ilgtspējīgu
piedāvājumu.



Metodiskais	materiāls	
“Praktisks	ceļvedis	darbam	ar	pieaugušajiem	

profesionālās	izglītības	iestādēs”
Īstenoti:
• 8 metodiskā materiāla izstrādes darba grupas semināri
• 4 metodiskā materiāla aprobācijas semināri

Visus darbus, kas saistīti ar metodiskā materiāla izstrādi,
plānots pabeigt 2018.gada novembrī.



Saturs:
1. DAĻA: PII UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA

1.1. STRATĒĢIJA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ
1.2. SADARBĪBA AR NOZARĒM
1.3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
1.4. DARBA TIRGŪ NEPIECIEŠAMO PRASMJU PROGNOZĒŠANA
1.5. ERAF IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪBA

2. DAĻA: PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA PLĀNS
2.1. RESURSU PĀRVALDĪBAS UN DARBĪBAS PLĀNS
2.2. KLIENTS UN KOMUNIKĀCIJA
2.3. BIZNESA PLĀNS

Metodiskais	materiāls	



Profesionālās	kompetences	pilnveides	semināri

“Izaicinājumi	pieaugušo	izglītībā”
Tēmas:
• Pašizmaksas aprēķināšana un maksas cenrāža sagatavošana;
• Infrastruktūras efektīva izmantošana;
• Darba tirgus prognožu apsteidzošie pētījumi;
• Profesionālās izglītības prestiža un pievilcības veicināšana u.c.

Semināri plānoti laika posmā no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada
decembrim



3	semināru	cikls

“Andragoģija	– pieaugušo	izglītības	principi	un	
prakse”

Semināru cikla apjoms: 32 stundas
(24 stundas klātienes nodarbības, 8 stundas patstāvīgais darbs)
1.seminārs “Pieaugušo izglītība un tās dalībnieks”
2.seminārs “Saskarsme un pedagoga lomas pieaugušo izglītības procesā”
3.seminārs “Mācību process un metodes”

Semināru cikla norise plānota 12 grupām laika posmā no 2018.gada
oktobra līdz 2019.gada jūnijam



Mērķis ir aprobēt profesionālās izglītības saturu, kas
strukturēts moduļos un balstīts uz sasniedzamajiem
rezultātiem, kā arī pārbaudīt modulārās pieejas
efektivitāti elastīga un mūsdienu darba tirgus prasībām.
Pamatuzdevums ir izvērtēt modulāro programmu
īstenošanas iespējas, atbilstību normatīvo aktu
prasībām, satura un apjoma sadalījumu.

Modulāro	izglītības	programmu	aprobācija



Aprobācijas	procesa	rezultāti
(23.11.2017.-31.08.2018.)

• Aprobācijas procesu nodrošināja 18 aprobācijas
koordinatori no profesionālās izglītības iestādēm.

• Aprobētas 25 profesionālo kvalifikāciju modulārās
profesionālās izglītības programmas (turpmāk -
MPIP) no izstrādātajām 52 profesionālo kvalifikāciju
MPIP.



Izvērtētas	MPIP

MPIP	skaits	
bez	
grozījumiem

MPIP	skaits	
ar	
nebūtiskiem	
grozījumiem

MPIP	skaits		
ar	būtiskiem		
grozījumiem

Netika	
aprobētas

8 14 3 27
(52-25)



Aprobācijas procesa laikā tika sagatavoti MPIP paraugi. Paraugā
atbilstoši IZM 11.10.2010. Nr. 22. iekšējiem noteikumiem ietilpst:
• Izglītības programmas veidam atbilstoša Titullapa ar norādi Paraugs (10.pielikums);
• Izglītības programmas apraksts, kas ietver programmas mērķi, uzdevumus, programmas
apguves kvalitātes novērtēšanu un tālākās izglītības iespējas (12.pielikums);
• Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā nodrošinājuma apraksts: materiālo
līdzekļu saraksts (22.pielikums) un pedagogu kvalifikācijas apraksts (23.pielikums).
• Izglītības programmas īstenošanas plāns atbilstoši programmas veidam un izglītības
ieguves formai - mācību procesa grafiks (13.pielikums) un mācību plāns atbilstoši
programmas veidam (15.,16., 17. vai 18.pielikums) ar norādi Piemērs.

VISC mājas lapas e-saziņas vidē (maris.dukurs@visc.gov.lv vai
diana.aizgirevica@visc.gov.lv)

E-saziņas	vide



Mācību	gadā	aprobēto	modulāro	programmu	
skaits	profesionālās	izglītības	iestādēs



Pārmaiņu	izglītība	

1. Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Modulāro
izglītības programmu izstrādes metodika un prakse”
sadarbībā ar SAM 8.5.2. projektu profesionālās izglītības
iestāžu pedagogiem, administrācijas pārstāvjiem,
ekspertiem, prakšu vadītājiem.

2. Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Modulāro
izglītības programmu īstenošana” profesionālās izglītības
iestāžu pedagogiem un administrācijas pārstāvjiem.

420 pedagogi un administrācijas pārstāvji

Mācības



SAM	8.5.3.
“Profesionālās	izglītības	iestāžu	efektīva	pārvaldība	un	

personāla	kompetences	pilnveide”

Projekta	vadītāja
Elīna	Kokina	(elina.kokina@853.visc.gov.lv )	

Eksperte	efektīvas	pārvaldības	jautājumos
Inga	Liepiņa	(inga.liepina@853.visc.gov.lv)

Eksperte	profesionālās	pilnveides	un	aprobācijas	jautājumos
Inese	Tone	(inese.tone@853.visc.gov.lv)


