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Šis ir informatīvā biļetena speciāls izdevums, kurā apkopota aktuālā informācija par profesionālo izglītību!
Nākamais VISC elektroniskā izdevuma numurs iznāks šā gada 22.septembrī.
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PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA – VIENA NO VISC DARBA PRIORITĀTĒM
Kopš 2010. gada 1.jūlija profesionālās izglītības satura nodrošināšana un centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu organizēšana ir VISC pārziņā. VISC šo darbu veic sadarbībā gan ar Izglītības un
zinātnes ministriju, gan nozaru asociācijām, uzņēmējiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, sabiedriskajām
organizācijām un citiem. Profesionālās izglītības pieejamības un apguves kvalitātes uzlabošana ir viena no
VISC darba prioritātēm.
Šo un nākamo nedēļu visā Latvijā notiek reģionālie profesionālās izglītības forumi. To mērķis ir informēt
par Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu un tā nodrošinātajām iespējām profesionālajā izglītībā, tajā
skaitā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda veiktajiem un plānotajiem ieguldījumiem profesionālās
izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanā. Forumu laikā būs iespēja uzzināt par profesionālās
izglītības iestāžu projektiem, to īstenošanas plānotajiem rezultātiem un ietekmi uz profesionālās izglītības
kvalitāti, nozaru, reģionu un kopējo valsts tautsaimniecības attīstību.
>> Uz sākumu

CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU REZULTĀTI

skaits

2009./2010.mācību gadā VISC sagatavojis saturu 56 centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas
eksāmeniem un organizējis to norisi 80 profesionālās izglītības iestādēs. Šos eksāmenus kārtoja apmēram
6000 izglītojamie.
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160 centralizētie profesionālās kvalifikācijas
eksāmeni 100 kvalifikācijās ar pašu izglītības
1400
iestāžu izstrādāto saturu. Šos eksāmenus
1200
kārtojuši aptuveni 2000 izglītojamo.
1000
800
skaits 2008./2009.
Eksāmenu
rezultātus
raksturo
Valsts
600
skaits 2009./2010.
pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas vadītājas
400
vietniece Ruta Ančupāne: „Esam gandarīti, ka
200
veiksmīgi ir noslēgusies iepriekšējā gada
0
centralizēto
profesionālās
kvalifikācijas
4
5
6
7
8
9
10
eksāmenu sesija. Profesionālo izglītības iestāžu
vērtējums ballēs
audzēkņi uzrādīja labus rezultātus, nav

vērojamas būtiskas atšķirības no iepriekšējiem gadiem. To jauniešu skaits, kuriem nebūtu izdevies nokārtot
pārbaudījumus, ir neliels. Īpaši esam gandarīti par tām izglītības iestādēm, kuru audzēkņi eksāmenu
rezultātu kopvērtējumā uzrādīja augstus rezultātus, vidējā atzīme ir virs 8 ballēm.
Veiksmīgi izdevās īstenot arī centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko daļu 6
kvalifikācijām kārtošanu elektroniski. Turpmāk šādu iespēju piedāvāsim daudz vairāk kvalifikācijām, jo
šāda sistēma ļauj taupīt gan finanses, gan laiku, gan arī cilvēkresursus.”
Plašāka informācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem:
http://visc.gov.lv/eksameni/profizgl/statistika.shtml.
>> Uz sākumu

NOZARU AKTUALITĀTES

Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozares aktualitātes
2010.gadā VISC turpina veiksmīgo sadarbību ar ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarēm
izglītības attīstības veicināšanā. 2010.gada pirmajā pusgadā ir norisinājušies nozīmīgi pasākumi.
2010.gada 1.februārī notika tikšanās, kuras slaikā tika pārrunāti jautājumi par Ķīmijas, farmācijas,
biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas un eksaminācijas centra izveidi uz Olaines mehānikas un
tehnoloģijas koledžas bāzes. Tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, VISC,
Olaines novada domes, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Biotehnoloģijas
asociācijas, AS „Grindeks”, SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars”” un Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas. Tikšanās mērķis bija risināt jautājumus par ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un
vides nozaru kvalifikācijas un eksaminācijas centra izveides nepieciešamību veiksmīgai nozaru attīstības
nodrošināšanai Latvijā.
2010.gada 20.aprīlī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā notika pirmās bezdarbnieku
pārkvalifikācijas programmas noslēguma svinīgais pasākums – izlaidums 12 jaunajiem speciālistiem.
Profesionālās tālākizglītības programma ar kvalifikāciju ķīmisko procesu tehniķis deva iespēju 12 bez darba
palikušajiem cilvēkiem pārkvalificēties un iegūt jaunu profesiju, tādējādi veiksmīgi iekļaujoties darba tirgū.
Programma tika izstrādāta, sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, VISC, AS „Grindeks”,
Nodarbinātības valsts aģentūrai, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai un Olaines novada domei.
Nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, jaunie speciālisti saņēma profesionālās kvalifikācijas
apliecību. Pateicoties veiksmīgai darba devēju un izglītības iestādes sadarbībai, šīs programmas apguves
rezultātā ir sagatavoti izglītoti un kvalificēti speciālisti ar darba tirgum nepieciešamajām zināšanām,
prasmēm un kompetencēm. Noslēguma pasākumā AS „Grindeks” Aktīvo farmaceitisko vielu biznesa
struktūras direktors Andris Jegorovs uzsvēra, ka jau nākamajā dienā pēc izlaiduma jaunie ķīmisko procesu
tehniķi ir gaidīti darbā – AS „Grindeks”.
2010.gada 1.jūnijā notika konference „Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru attīstības
iespējas. Kvalificētu darbinieku sagatavošana nozaru specifikai”. Konferenci organizēja Nozaru
kvalifikācijas centrs. Konferences mērķis: ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana Latvijā, Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļu piesaistīšana nozaru inovatīviem
projektiem, kvalificēta personāla sagatavošana nozarēm nepieciešamajās specialitātēs.
Konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības
departamenta direktors Jānis Gaigals un direktora vietniece - Profesionālās izglītības nodaļas vadītāja Ilze
Brante, Nozaru kvalifikācijas centra valdes priekšsēdētāja Dace Šaitere un valdes locekle Gunta Rača,
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica un Rīgas reģiona vadītāja Vija Račinska, Latvijas
Ķīmijas un farmācijas asociācijas valdes loceklis Andris Jegorovs, Olaines novada domes priekšsēdētājs
Jānis Pavlovičs, AS „Rīgas Piena kombināts” padomes priekšsēdētājs Ivars Strautiņš, ekonomikas ministra
padomnieks Vitālijs Skrīvelis, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktors Valērijs Krupskis,
VISC speciālisti u.c. Konferences rezultātā tika sagatavota rezolūcija iesniegšanai Ministru kabinetam,
Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai.
2010.gada 9.jūnijā notika VISC speciālistu tikšanās ar Nozaru kvalifikācijas centra valdes priekšsēdētāju

Daci Šaiteri par ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarēm nepieciešamajām jaunām profesijām.
Tikšanās rezultātā tika definētas nozaru darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas un
izveidots jauno profesionālās izglītības programmu un profesiju standartu izstrādes darba grafiks.
2010.gada 12.jūlijā sabiedrības informēšanai tika organizēta
preses konference par jauno speciālistu sagatavošanu ķīmijas,
farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarēs. Preses
konferenci organizēja Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledža. Tajā piedalījās VISC Izglītības satura departamenta
vadītāja Sarmīte Valaine un Profesionālās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas nozares speciāliste Dace Vīgante,
Nozaru kvalifikācijas centra valdes priekšsēdētāja Dace
Šaitere, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba
Paševica un Rīgas reģiona vadītāja Vija Račinska, Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktors Valērijs
Krupskis un direktora vietnieks Juris Gerasimovs, nozaru uzņēmumu vadītāji u.c.
2010.gada 12.augustā mācības uzsāka trešā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas „Ķīmisko procesu
tehniķis” grupa. Izglītojamajiem būs iespējas iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gan Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, gan tieši pie darba devēja – ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un
vides nozaru uzņēmumos, piemēram, AS „Grindeks”, SIA „Olaines ķīmiskajā rūpnīcā „Biolars””, AS
„Olainfarm”, SIA „Silvanols”. Pēc programmas apguves jaunajiem speciālistiem būs iespēja veiksmīgi
iekļauties nozaru darba tirgū.
Foto: Preses konference par jauno speciālistu sagatavošanu. Pirmā no kreisās puses: VISC Izglītības
satura departamenta vadītāja Sarmīte Valaine.

Aktualitātes poligrāfijas nozarē
VISC sadarbībā ar nozaru asociāciju apzina poligrāfijas nozares vajadzības un attīstības tendences,
nepieciešamās jaunās kvalifikācijas un izstrādā šīm profesionālajām kvalifikācijām profesionālās
kompetences. Ir sniegts metodiskais atbalstu poligrāfijas nozares izveidotajai ekspertu darba grupai,
izstrādājot nozarei darba tirgū nepieciešamu jaunu profesionālo kvalifikāciju – Iespieddarbu digitālā
noformējuma speciālists, kurš iesniegts saskaņošanai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās
sadarbības apakšpadomē.
Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pedagogi un pieaicinātie nozares speciālisti atbilstoši jaunā
standarta prasībām veido jaunu profesionālās izglītības programmu jauniešiem ar vispārējo vidējo izglītību.
Audzēkņiem jau šoruden no 2010.gada oktobra 1,5 gadu laikā būs iespēja apgūt jauno – Iespieddarbu
digitālā noformējuma speciālista – profesiju.
Biedrība „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija”, kura pārstāv poligrāfijas nozares nozīmīgākos
uzņēmumus, vienmēr par savu uzdevumu ir uzskatījusi sadarbību ar nozares vienīgo mācību iestādi – Rīgas
Valsts tehnikuma Poligrāfijas centru. Apliecinot savu ieinteresētību mūsdienīgas ražošanas pieprasījumam
atbilstošu kadru sagatavošanā, asociācija piedalās profesiju standartu izstrādē, deleģē savus pārstāvjus
kvalifikācijas eksāmenu komisijās, veicina mācību iestādes sadarbību ar uzņēmumiem audzēkņu prakšu
vietu nodrošināšanā. Tā kā poligrāfijas uzņēmumos tiek izmantotas ļoti modernas un tehniski sarežģītas
iekārtas, asociācijas dalībuzņēmumi ir gatavi nodrošināt Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra
profesionālo mācību priekšmetu pedagogu apmācību.

Meža nozares aktualitātes
Kopš 2010.gada maija beigām VISC piedalās Meža mašīnu operatoru profesionālās izglītības programmas
ieviešanas darba grupā. Darba grupas mērķis ir palīdzēt Ogres Meža tehnikumam realizēt iespēju tuvākajā
nākotnē uzsākt meža mašīnu operatoru profesionālu sagatavošanu nozares vajadzībām gan 4-gadīgās, gan
1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmu ietvaros.
Darbs tika uzsākts 2010.gada 18.maijā ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Luua Meža koledžu Igaunijā.
SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Mācību centrs sadarbībā ar AS „Latvijas
valsts meži” un SIA „Konekesko”, noorganizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Luua Meža koledžu

Igaunijā, lai iepazītos ar koledžas pieredzi meža nozares profesionālajā izglītībā, Eiropas finansējuma
piesaistē koledžai, pieaugušo izglītošanā un pārkvalifikācijā, kā arī rastu risinājumus turpmāk veicamajam
Latvijas meža nozares izglītības attīstīšanai un tuvināšanā nozares vajadzībām.
Luua Meža koledžā notiek izglītošana ar meža nozari saistītās profesijās, t.sk. arī meža mašīnu operatoriem.
Koledža ir ieguldījusi lielu un rezultatīvu darbu ES struktūrfondu un valsts naudas piesaistē, par šo
finansējumu iegādājusies 3 dažādu ražotāju meža mašīnas un 2 meža mašīnu simulatorus, vairāku gadu
laikā veikusi veco ēku rekonstrukciju un iegādājusies modernu mācību aprīkojumu mācību procesu
nodrošināšanai. Gan jauniešu, gan pieaugušo apmācības finansē valsts. Luua Meža koledžai ir ļoti liels
nozares atbalsts. Tās rīcībā ir aptuveni 3800ha mežu un 5 meža mašīnas. Gadā meža mašīnu operatoru
apmācību laikā izstrādā 15000m3 kokmateriālu.
Darbs turpinājās vairākās darba grupas sanāksmēs (26.05.2010., 8.06.2010., 11.06.2010., 1.07.2010.,
12.07.2010., 28.07.2010. u.c.) sadarbībā ar meža nozares darba devēju organizācijām, lai uzsāka „Meža
mašīnu operatora” profesijas standarta izstrādi, kā arī pārstrādātu „Mežsaimniecības tehnikas mehāniķa” un
„Mežsaimniecības tehniķa” profesijas standartus.
2010.gada 18.augustā tika saskaņots izstrādātais jaunais profesiju standarts „Meža mašīnu operators”,
aktualizēts Mežsaimniecības tehnikas mehāniķa profesijas standarts, mainot profesijas nosaukumu,
saskaņots profesiju standarts „Meža mašīnu mehāniķis”, sagatavots aktualizācijai profesiju standarta
„Mežsaimniecības tehniķis” projekts, kas nosūtīts ekspertiem izvērtēšanai.
2010.gada 19.augustā notika meža mašīnu operatoru profesionālās izglītības programmas ieviešanas
ieinteresēto pušu pārstāvju darba grupas tikšanās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, lai iepazītos
ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas mācību un tehnisko bāzi, kā arī iepazītos ar Olaines
koledžas un nozares sadarbības modeli. Tikšanās laikā darba grupa iepazinās ar Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas vadības pārstāvjiem, Nozaru kvalifikācijas centra valdes priekšsēdētāju Daci Šaiteri
un Olaines koledžas un nozares sadarbības modeli.
Šobrīd tiek izstrādāta jauna profesionālās vidējās izglītības programma (īstenošanas ilgums 1,5 gads) ar
kvalifikāciju „Meža mašīnu operators”.
>> Uz sākumu

AKTUALIZĒTI PROFESIJAS STANDARTI
VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa sadarbībā ar nozaru asociāciju apzina nozarei
vajadzības un attīstības tendences, jaunās kvalifikācijas un izstrādā šīm profesionālajām kvalifikācijām
nepieciešamās profesionālās kompetences. No 2009.gada septembra līdz 2010.gada septembrim ir aktualizēti
un saskaņoti šādi profesijas standarti:
- ķīmisko procesu tehniķis;
- analītiskās ķīmijas tehniķis;
- SPA meistars;
- būvizstrādājumu galdnieks (aktualizācija);
- meža mašīnu operators;
- meža mašīnu mehāniķis ((mežsaimniecības tehnikas mehāniķis) aktualizācija);
- kokapstrādes operators (aktualizācija);
- viesnīcas istabenis ((istabenis) aktualizācija);
- dispečers (iekšlietu jomā).
No 2009.gada septembra līdz 2010.gada septembrim ir izstrādāti jauni un aktualizēti profesijas standarti,
kuriem šobrīd tiek gaidīti ekspertu atzinumi, lai virzītu saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu noteiktajā
kārtībā:
- iespieddarbu digitālās noformēšanas speciālists;
- tirdzniecības zāles darbinieks;
- frizieris (aktualizācija);
- autoatslēdznieks (aktualizācija);
- automehāniķis (aktualizācija);

- viesu uzņemšanas dienesta speciālists (aktualizācija);
- sekretārs (aktualizācija);
- lietvedis (aktualizācija);
- mežsaimniecības tehniķis (aktualizācija);
- ceļojumu konsultants (aktualizācija).
Saskaņotie
Profesijas
standarti
ir
pieejami
VISC
mājaslapā
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml un Labklājības ministrijas mājāslapā kā Profesiju
klasifikatora pielikumi http://www.lm.gov.lv/text/80.
>> Uz sākumu

VISC SAZIŅAS VIDE AR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
2010.gada pavasarī VISC sagatavoja elektronisku vidi (turpmāk tekstā – e-vide) saziņai ar profesionālās
izglītības iestādēm. E-videi profesionālās izglītības iestādes var piekļūt izvēlnē „Reģistrētiem lietotājiem”
VISC interneta mājaslapā. E-vidē pieejama aktuālā informācija (pieteikumu anketas, grafiki utt.)
profesionālajām izglītības iestādēm.
Šovasar pirmo reizi paralēli tradicionālajam papīra formātam tika izmēģināta eksāmenu piegāde
elektroniski. Jūnija eksāmenu sesijā e-vidē tika ievietots profesionālo kvalifikāciju eksāmenu teorētiskās
daļas saturs. Lielākā daļa skolu bija veiksmīgi izmantojušas e-vidi eksāmenu saņemšanai. Lai labāk
saplānotu darbu un laicīgi sagatavotos eksāmeniem, e-vidē ir ievietota anketa eksāmenu pieteikumiem.
Informāciju par e-vidi, tās lietošanas iespējām sniedz VISC speciālists Māris Dukurs, tālrunis 67814353, epasts: maris.dukurs@visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

PROJEKTS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIEM

Projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu
un praktisko kompetenču paaugstināšana”
VISC 2010.gada 3.augustā ir uzsācis Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”
aktivitāšu īstenošanu. Projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu
un
praktisko
kompetenču
paaugstināšana”
(vienošanās
Nr.
2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09.IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) plānots īstenot līdz 2012.gada
30.septembrim. Projekta mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo
kompetenču paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības
pedagogiem un prakses vadītājiem.
Lai veidotu ilglaicīgu un nepārtrauktu sadarbību starp
profesionālās izglītības iestādēm, sociālajiem un sadarbības
partneriem un darba tirgu visā Latvijas teritorijā, projektā iesaistīti
vairāki sadarbības partneri: Latvijas Darba devēju konfederācija,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Universitāte, Rīgas
Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes
Augstskola un Liepājas Universitāte. Kā sadarbības partneri ir
piesaistītas arī 16 nozares (prioritāri ERAF atbalstāmās un Latvijas
tautsaimniecības un sabiedrības svarīgākās): mehānika un
mehatronika, metālapstrāde, enerģētika, elektronika un automātika,
transports, būvniecība, kokapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, tekstilapstrāde, skaistumkopšanas pakalpojumi,

komercdarbība, komercpakalpojumi, informācija un tehnoloģija, poligrāfija, veselība un sociālā aprūpe un
ceļu būve. Šī sadarbība nepieciešama, lai saturiski pilnvērtīgi īstenotu projekta mērķi un uzdevumus:
izstrādātu tālmācības programmas e-vidē, kas atbilstu un būtu saistītas ar modernizēto profesionālās
izglītības saturu, inovācijām tautsaimniecībā, ievērojot ražošanas tehnoloģiju nepārtrauktu attīstību.
2010.gada 3.augustā uzsākts pirmais projekta aktivitāšu īstenošanas posms.
Darbu uzsākušas:
1. Moduļu programmas izstrādes grupas:
- teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē un/vai profesijā moduļa programmas
izstrādes ekspertu darba grupa;
- pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču paaugstināšanas moduļa programmas
izstrādes ekspertu darba grupa;
- informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču paaugstināšanas moduļa programmas izstrādes ekspertu
darba grupa;
- svešvalodas prasmju kompetenču paaugstināšanas moduļa programmas izstrādes ekspertu darba grupa;
- uzņēmējdarbības spēju attīstības kompetenču paaugstināšanas moduļa programmas izstrādes ekspertu
darba grupa;
- darba tiesisko attiecību, darba vides drošības un darba aizsardzības profesionālo kompetenču
paaugstināšanas moduļa programmas izstrādes ekspertu darba grupa.
2. Metodiskā līdzekļa pedagogiem mācību materiālu izveidei un īstenošanai e-vidē izstrādes ekspertu darba
grupa.
3. Atbalsta materiāla prakses vadītājiem un pedagogiem prakses un kvalifikācijas prakses nodrošināšanai
izstrādes ekspertu darba grupa.
4. Latvijas reģionu (Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, Latgales) Projekta aktivitāšu satura izstrādes
vecākie eksperti.
5. Projekta profesionālo nozaru satura eksperti.
Kopā projekta īstenošanā iesaistījušies un darbu uzsākuši 61 eksperti.
2010.gada 25.–26.augustā jau norisinājās pirmais projekta mācību seminārs, kurā projektā iesaistītie
eksperti ieguva un papildināja zināšanas par pedagogu tālākizglītības moduļu programmu izstrādi, to
noformējumu projektam un moduļprogrammu īstenošanas e-vidē iespējām. 2010.gada 10.novembrī notiks
projekta ievadkonference, kuras mērķis ir iepazīstināt profesionālās izglītības iestāžu vadību un visus
interesentus ar projekta īstenošanas gaitu un plānotajiem rezultātiem. Projekta aktivitāšu satura izstrādes
vecākie eksperti, profesionālo nozaru satura eksperti un moduļu programmu izstrādes darba grupu eksperti
prezentēs izstrādāto moduļu skices un uzklausīs ieteikumus programmu satura papildināšanai, struktūras
pilnveidošanai un aktualizēšanai atbilstoši pašreizējai situācijai profesionālajā izglītībā, konkrētajā izglītības
iestādē, atbilstošajā nozarē un valstī kopumā.
Plašāk par projektu: http://visc.gov.lv/talakizglitiba/profizgl/projekti.shtml.
Foto: Teorētisko zināšanu pilnveides ekspertu darba grupas vecākais eksperts Ritvars Stepanovs prezentē
programmas moduļa skici.
>> Uz sākumu

MĒRĶSTIPENDIJAS PEDAGOGIEM

Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”
Projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” mērķis
ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības
iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem
un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes
uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Projektā, kuru kopš 2008.gada īsteno Studiju un zinātnes administrācija, VISC ir viens no sadarbības
partneriem. VISC izveidota projekta vadības vienība, kura projekta ietvaros koordinē Rīgas pilsētas
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu – mērķstipendiātu darbu. 2009./2010.mācību gadā mērķstipendiju
saņēma 96 projektā noteikto prioritāro mācību priekšmetu skolotāji.
Katra mācību pusgada beigās pedagogi sagatavo un iesniedz
projekta vadības vienībai pārskatus par plānoto darbu izpildi, kurus
papildina ar veiktā darba apliecinājumiem. Projekta koordinatora
asistentes vairākas reizes mācību gadā apmeklē pedagogus viņu
darba vietās, lai iepazītos ar projekta ietvaros veikto darbu,
konsultētu par plānoto darbu veiksmīgāku izpildi un palīdzētu
skolotājiem sagatavot pārskatus par līgumos noteikto uzdevumu
izpildi. Tiek sniegts arī metodisks atbalsts izstrādāto materiālu
noformēšanā un pārskatu veidošanā.
Tikšanās ar pedagogiem notikušas gan individuāli, gan kopējās
sanāksmēs. Vairākās izglītības iestādēs pārrunās ar pedagogiem
piedalās arī administrācijas pārstāvji – direktori, direktoru vietnieki un metodiķi, kuri seko pedagogu
darbam. Tas liecina par administrācijas ieinteresētību un atbalstu pedagogiem. Projekta vadības vienība ir
gandarīta par izveidojušos veiksmīgo sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, augstu novērtē
izglītības iestāžu atsaucību un sniegto atbalstu projekta realizācijā.
Projekta ietvaros pedagogi papildus veikuši metodisko, konsultatīvo un pētniecisko darbību, vadījuši
skolēnu pētniecisko darbu, organizējuši interesantus pasākumus (vietējās olimpiādes, ekskursijas,
konkursus, diskusijas u.c.). Pedagogiem ir gandarījums gan par paveikto darbu, gan saņemto finansiālo
atbalstu mērķstipendijas formā.
Apmeklējot skolas, projekta koordinatora asistentēm ir izdevība aprunāties gan ar mērķstipendiātiem, gan ar
viņu kolēģiem un administrāciju, gan ar viņu skolēniem. Patīkami uzzināt, ka arī skolēni atbalsta
organizētos pasākumus un lepojas, ka viņu skolotāji piedalās projektā; viņi labprāt stāsta par notikušajiem
pasākumiem, kuri bijuši īpaši interesanti.
2010.gada augustā VISC izsludināja pieteikšanos mērķstipendijām 2010./2011.mācību gadam. Saņemti
iesniegumi un izvērstie darba plāni no 97 pedagogiem, un ekspertu komanda tos ir nopietni izvērtējusi.
Daudzu pedagogu plāni liecināja par nopietnu pieeju mācību un audzināšanas procesam un gatavību
radošam darbam. 2010.gada 1.septembrī ir izsludināta pieteikšanās mērķstipendiju piešķiršanai otrajai
kārtai. Aicinām Rīgas pilsētas profesionālās izglītības iestāžu prioritāro priekšmetu pedagogus, kuri vēl nav
mērķstipendiāti, piedalīties projektā.
Plašāk par projektu: http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/info_esf.shtml.
Foto: Tiek konsultēti stipendiāti Rīgas celtniecības koledžā. Pirmā no kreisās puses – VISC speciāliste Ruta
Ančupāne.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Informācija pedagogu profesionālās pilnveides programmu iesniedzējiem
29.septembrī notiks drošības diena
Precizēta informācija par vācu valodas olimpiādi
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
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