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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, 
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Izglītības iestādes, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības 
programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmas un 
profesionālās tālākizglītības programmas. 

Pedagogi, prakses vadītāji, amata meistari, darba vidē balstītu 
mācību vadītāji, direktori, to vietnieki un citi administrācijas 
pārstāvji, nozaru un konventu pārstāvji.

SAM 853  ”Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 
personāla kompetences pilnveide” 

māca vadīt pārmaiņas un sadzīvot ar tām, atrast pozitīvo, 
pilnveidot sevi un pieņemt izaicinājumus 



SADARBĪBA PIEAUGUŠO 
IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ

• Profesionālās izglītības iestāžu starpā

• Ar uzņēmējiem

• Ar pašvaldības pārstāvjiem

• Ar valsts (NVA) un nevalstiskajām organizācijām

• Ar pamatskolām, augstskolām

• Ar privātajām izglītības iestādēm

• Starptautiskā līmenī



KO SAM 853 PROJEKTS PIEDĀVĀ?

Metodiskais materiāls “Praktisks ceļvedis 
darbam ar pieaugušajiem profesionālās 
izglītības iestādēs” – elastīgs un ilgtspējīgs 
mācību piedāvājums, tirgus analīze, 
mārketings, pašizmaksas un pakalpojumu 
cenas aprēķins, ERAF ieguldījumu  
infrastruktūras modernizēšanā izmantošana 
(modernas tehnoloģijas, mūsdienīgs 
aprīkojums).
Aprobācijas semināri un pieredzes pārnese



KO SAM 853 PROJEKTS PIEDĀVĀS?

Andragoģija – prasme vadīt pieaugušo 
mācību procesu, pieaugušo mācīšanās 
specifika, metodes un līdzekļi.
Pieaugušie zina, ko vēlas (iekšējā motivācija) 
un ko sagaida no mācībām. Viņiem 
nepieciešams elastīgs mācību grafiks un 
interaktīvas mācību metodes.



KO SAM 853 PROJEKTS PIEDĀVĀS 
PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM?

KONVENTU un NOZARU pārstāvjiem – pārmaiņu 
vadība, eksaminācijas un profesionālās izglītības 
satura novērtēšanas ekspertu mācības (darbs ar 
vienotas kvalifikācijas piešķiršanas sistēmu, 
eksāmenu un pārbaudījumu metodēm),  mentori 
jaunajiem pedagogiem, pašvaldības deleģēti 
uzņēmumu prakšu vadītāji nozaru semināriem

Konvents ir koleģiāla padomdevēju institūcija ar mērķi  veicināt PII attīstību 
atbilstoši darba tirgus prasībām
Konventa sastāvā ir 5 – 7 padomnieki – PII vadītājs, ministrijas pārstāvis, 
pašvaldības pārstāvis, darba devēju un to apvienību pārstāvis



PAŠVALDĪBAS UN PII SADARBĪBA

• Ieteikumi uzņēmējiem sadarboties ar PII darba 
vidē balstītu mācību ieviešanai;

• Prakses vietu piedāvāšana;

• Aktīva līdzdalība skolas konventu sastāvā;

• Pārstāvju deleģēšana profesionālās kvalifikācijas 
eksāmeniem (eksaminācijas ekspertu 
mācībām);

• PII iesaiste pašvaldības pasākumos;

• SADARBĪBA inovāciju ieviešanā
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