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PROJEKTA MĒRĶIS UN FINANSĒJUMS

Projekta mērķis- nodrošināt profesionālajā izglītībā 
iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 
pedagogu, iestāžu vadītāju un viņu vietnieku 
vispārējās, tai skaitā svešvalodas un IKT, un 
specifiskās kompetences paaugstināšanu, izveidojot 
mācību jeb atbalsta materiālus un aprobējot tos 
mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē.

Projekta īstenošanas laiks- 2010.gada janvāris- 2013.gada 
decembris. 

Plānotais projekta finansējums- 932756,00 LVL no tā:

ESF finansējums- 792842,00 LVL (85%) 

valsts budžets- 139914,00 LVL (15%)



Daugavpils 

Universitāte

Liepājas

Universitāte

Rēzeknes 

Augstskola

SADARBĪBAS PARTNERI



Aktivitātes

Katram pedagogam projekta 6 aktivitāšu ietvaros bija iespēja pilnveidot savu 
kompetenci 4 virzienos:

 e-izglītības sistēmas MOODLE, e-žurnāla Mykoob izmantošanas prasmju 
pilnveidošanā un IKT pamatprasmju pilnveidošanā- 1013 prdagogi

 vispārējās kompetences pilnveidošanā- 854 pedagogi

 svešvalodu prasmju pilnveidošanā- 629 pedagogi

 specifiskās (mācību priekšmeta) kompetences pilnveidošanā, kā arī 
zināšanu automatizētas novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS 
izmantošanas prasmju pilnveidošanā- 610 pedagogi,

Kopējais projektā plānotais uzraudzības rādītājs ir 900 pedagogi.

Projekta gaitā savu kompetenci pilnveidojuši vairāk kā 1200 pedagogi no

60 profesionālās izglītības iestādēm.



Programmas

Ar IZM saskaņotas 25 pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmas, t.sk.:

• Pedagogu vispārējās kopetences pilnveidošanai- 2A programmas un 1B 

programma (36h, 54h, 72h).

• Pedagogu specifiskās kompetences pilnveidošanai- 14A programmas 

(42h). 

• Pedagogu kompetences pilnveidošanai e-mācību vides MOODLE 

izmantošanai pedagoģiskajā procesā- 4A programmas (18h, 36h) 

• Pedagogu svešvalodu prsmju pilnveidošanai- 4A programmas (32h, 64h)



Darba grupas

Darba grupas joma Grupas vadītājs

E-izglītības sistēmas MOODLE, e-žurnāla 

MMykoob izmantošanas prasmju 

pilnveidošana un IKT pamatprasmju 

pilnveidošana

Imants Gorbāns

Vispārējās kompetences pilnveide 

pedagogiem,

izglītības iestāžu vadītājiem

Daiga Kalniņa

Dainuvīte Blūma

Svešvalodu prasmju pilnveide

angļu valodā,

vācu valodā

Indra Odiņa

Ilze Kangro



Darba grupas

Specifiskās kompetences 

pilnveide(mācību priekšmets) Grupas vadītājs

Ekonomika Roberts Škapars

Latviešu valoda un latviešu literatūra Anna Vulāne

Informātika Viesturs Vēzis

Matemātika Jānis Mencis

Vēsture Ilze Šēnberga

Ķīmija Dagnija Cēdere

Kulturoloģija Austra Avotiņa

Fizika Andris Broks

Bioloģija Rita Birziņa

Psiholoģija Anda Upmane

Angļu valoda kā svešvaloda Indra Odiņa

Vācu valoda kā svešvaloda Īlze Kangro

Krievu valoda kā svešvaloda Elvīra Isajeva



Atbalsta materiālu, profesionālās 

pilnveides programmu un projekta 

pasniedzēju darba kvalitātes vērtēšana.

Nozares ekspertu vērtējums.

Saskaņojums ar IZM.

Kursu klausītāju vērtējums:

• izvērtējuma anketa 

• anketu apkopojums par katru programmu

• anketu apkopojums par visām programmām



Tālākizglītības kursu īstenošanas nodrošināšana

• Alsviķu Profesionālā vidusskola

• Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

• Barkavas Profesionālā vidusskola

• Bulduru Dārzkopības vidusskola

• Cēsu Profesionālā vidusskola

• Cīravas Profesionāla vidusskola

• Daugavpils Profesionālā vidusskola

• Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola

• Jelgavas Amatu vidusskola

• Jelgavas Tehnikums

• Jēkabpils Agrobiznesa koledža

• Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma prof.vidusskola

• Liepājas Jūrniecības koledža



Tālākizglītības kursu īstenošanas nodrošināšana

• Liepājas Valsts tehnikums

• Malnavas koledža

• Mālpils Profesionālā vidusskola

• Ogres Valsts tehnikums

• Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas koledža

• Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums

• Rīgas Tirdzniecības Profesionālā vidusskola

• Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

• Rīgas Valsts tehnikums

• Saldus Profesionālā vidusskola

• Smiltenes Valsts tehnikums

• Ventspils Tehnikums

• Viduslatgales Profesionālā vidusskola



Publicitāte

• Izveidota tīmekļa vietne http://profizgl.lu.lv ar publisko un 
autorizēto daļu;

• Veikta informēšana plašsaziņas līdzekļos:

raksti laikrakstā „ Izglītība un kultūra” un žurnālā “
Skolotājs”,

izveidots sižets LTV7 raidījumu ciklā "Darbs. Izglītība. 
Karjera." 

• Noorganizēti projekta atklāšanas un izvērtēšanas semināri.

• Izveidoti reklāmas bukleti un posteri par :

projekta mērķi, realizējamajām aktivitātēm, sadarbības 
partneriem un projekta gados paveikto.

http://profizgl.lu.lv/


Nākotnes atslēga

Pārmaiņas cilvēces vēsturē.

Pārmaiņu tempa palielināšanās- tehnoloģiskās 
inovācijas.

Tuvāko 50 gadu izaicinājumi.

Nākotnes atslēga- izglītība un kultūra.

Uzdevums-

veicināt audzēkņiem elastīgumu, pielāgošanās spējas 
pārmaiņām,

attīstīt radošumu,atbildību par savu darbu. 



• Paldies par uzmanību!


