
SKOLOTĀJU SĀKOTNĒJĀS IZGLĪTĪBAS RESTARTS
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9/05 - 31/10

2017

Liepājas 
Universitāte

Latvijas 
Universitāte

Daugavpils 
Universitāte

Kultūras ministrijas 
Latvijas Nacionālais 

kultūras centrs

Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija

Latvijas Sporta 
pedagoģijas 

akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija

nodibinājums 
“Iespējamā misija”

Augstākās 
izglītības padome

Latvijas Studentu 
apvienība

Izglītības nozares 
eksperti



Studiju programmu veidošanas pamatprincipi 
skolotāja profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai

Pedagogs ir reglamentēta profesija, kuras iegūšana un kvalifikācijas 

pilnveide tiek nodrošināta atbilstoši profesijas standartam un skaidriem 

kritērijiem. 
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Skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanas veidi:

 pēc iegūtas augstākās izglītības sev interesējošā 
jomā un ar skaidru motivāciju 

 pēc vidējās izglītības iegūšanas ar skaidru
motivāciju apgūt pedagoga profesiju

https://www.youtube.com/watch?v=y9cIuPh4fLo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR187qccQyZIwRwOd5RIQZ3NRnsiv7lh-__kQLCK6CqmuLOYQN9TYyLn6P0
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Studiju programmu satura 

veidošanas pamatprincipi
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KOMPETENČU
PIEEJA

PRAKSEATTĪSTĪBA

SPECIĀLĀ
PEDAGOĢIJA

TEHNOLOĢIJAS

VĒRTĪBAS

Pētniecībā balstīta 
integrācija ar jauno 
izglītības saturu un 
kompetenču jomām

Mērķvirzīta prakses un 
studiju un pētniecības
mija, mentoru un 
atbalsta sistēma 

Cilvēkdrošības, zināšanu 
un zinātnes kultūras un 
vērtībizglītības 
jautājumi, sadarbības 
programmas un saturs 
ar AiM, u.c. 

Bērna, ģimenes, skolas, 
sabiedrības vajadzību 

modelēšanā balstīti 
profesionālās attīstības 

plāni 

Iekļaujošas izglītības 
un speciālās izglītības  

pamatkompetences
visiem topošajiem 

skolotājiem

Integrēti veidots studiju 
process (t.sk. saturs)
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Skolotāju sagatavošanas izglītības restarts
2

0
2

3

projektu
iesniegšana

maijs

projektu
iesniegšana

maijs

Projektu 
īstenošanas 
uzsākšana

Augstskolu 
pārvaldība 

(SAM 
8.2.3.)

Personāla 
kompetenču 

pilnveide
(SAM 

8.2.2.)

Studiju 
programmu 

saturs
(SAM 

8.2.1.)

2018

projektu
Iesniegšana

aprīlis

oktobris

Studiju 
programmu

attīstības plānu 
sagatavošana

2017.gada 
novembris -
2018. gada 
februāris

Skolotāju sagatavošanas izglītības restarts

26
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Viengadīgā studiju programma

Jaunā pieeja 01

Sadarbība 02

Vienota pieeja studiju 
programmas īstenošanai
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• Pilotprojekts  darba 

vidē balstītām 

mācībām 

augstākajā izglītībā

• Stratēģiska 

prioritāte skolotāja 

tēla veidošanai 

1

• LU

• DU

• LiepU

• Iespējamā misija
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• Piesaistes komunikācija

• Atlases sistēma

• Sadarbības skolas 

• Atbalsta sistēma
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Programmas īstenošanas posmi
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I posms

Vienota 
programmas 

komunikācijas 
kampaņa

skolu atlase
pretendentu atlase

II posms

Studijas:

• mentori (+ 
mācības)

• prakses vadītājs

• vasaras mācības

• mācību grupas

• kvalitātes 
monitorings

• mērķstipendijas

• budžeta vietas

III posms

Indukcijas gads:

• mācīšanās 
grupas

• personīgā un 
profesionālā 
izaugsme

• stundu vērošana

• mērķstipendijas

I posms II posms



Jauno studiju programmu skolotāju 
sagatavošanai izstrādes un ieviešanas 
process

No 2020. g. tiek 
pārtraukta 
uzņemšana 
vecajās studiju 
programmās

Studiju programmu satura 
izstrāde atbilstoši jaunajiem 
izglītības standartiem, 
sagatavošana licencēšana

2019 2020 2022

Studiju programmu 
licencēšana, īstenošanas 
uzsākšana, aprobācija 

Studiju virzienu akreditācija



Informatīvais ziņojums “Darba
vidē balstīta studiju programma
skolotāju sagatavošanai: 
īstenošana un attīstība”

Izsludināts VSS 2019.gada 15.augustā (VSS-807) 



Paldies par uzmanību!



Pedagogu snieguma finansējums 
augstskolām

Izglītības 
programmu 

grupas 

ABSOLVENTI

Gada laikā 
uzsāk vai 
turpina 

PEDAGOGA
darbu

Snieguma 

finansējums 

augstskolai

Mērķis: sniegt papildu stimulu 
augstskolām rūpīgi atlasīt un 
sagatavot topošos pedagogus

Pedagogu snieguma finansējums 
pirmoreiz tika piešķirts 2018.gadā
7 augstskolām, balstoties VIIS

datos par 2017.gada absolventiem

Gada laikā pedagoga darbu skolās uzsāka vai 
turpināja 418 izglītības programmu absolventi; 
piešķirtā finansējuma kopsumma – € 78 137



Darba vidē balstīta SP skolotāju 
sagatavošanai: variants C – ilgtermiņa

242 282 EUR

2020. gads 

2019. gads 

2021. gads 

2022. gads 

791 501 EUR 1 194 989 EUR 1 357 951 EUR

Jaunās SP īstenošanas izmaksas 2022. kalendārajā 
gadā un turpmākajos gados plānotas indikatīvi 1 357 
951 EUR apmērā no valsts budžeta (mentoru atlīdzību 
skolās 55 000 EUR gadā nodrošinātu pašvaldības).

2019./20., 2020./21., 2021./22., ak. g. – jaunās SP aprobācijas un pilotēšanas gadi


