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02.06.2015. 

 
Pāvilostas vidusskolas skolotāji tiek iepazīstināti ar skolā atbalstītiem 

projektiem:  
1) Nordplus apstiprināto projektu, “Small Smart School” ,tā mērķiem. 
2) ERASMUS+KA1 skolotāju mobilitāšu projekts „Wind of change!”, 

mērķiem, uzdevumiem, plānotām aktivitātēm. 
Projektu vadītāja izsniedza skolotājiem aptaujas anketas, lai noskaidrotu 

skolotāju gatavību un ieinteresētību projektu darbā un skolas attīstībā. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pāvilostas vidusskolas pedagogu aptauja  

02.06.2015 

Pedagoga vārds, uzvārds…………………………… 

1- min          5-max 

 

1. Cik lielā mērā esi gatavs/-a strādāt uz skolas izglītības mērķu sasniegšanu 
vērstā sadarbības komandā, lai attīstītu skolu par modernu izglītības un 
kompetenču centru? 

1 2 3 4 5 
     

 

2. Cik lielā mērā esi gatavs/-a ieguldīt darbu skolas starptautiskajos projektos? 

1 2 3 4 5 
     

3. Cik lielā mērā Tevi interesē Eiropas modernās izglītības tendences? 

1 2 3 4 5 
     

 

4. Cik lielā mērā Tevi interesē apgūt starptautisku pieredzi pedagogu kursos, 
apmācībās, darba vērošanā, u.c.? 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Cik lielā mērā Tevi interesē Neformālās izglītības metožu apgūšana un 
ieviešana Formālā skolas vidē? 

1 2 3 4 5 
     

 

6.  Cik lielā mērā esi gatavs/-a dalīties ar savu pieredzi (arī starptautiskā vidē)? 

1 2 3 4 5 
     

 



7. Cik lielā mērā esi gatavs/-a sagatavot un vadīt seminārus, diskusijas? 

1 2 3 4 5 
     

 

8.  Cik lielā mērā esi gatavs/-a izstrādāt pieredzes materiālus un publicēt masu 
medijos  starptautisko pieredzi (laikrakstos, web lapās,utt.)? 

1 2 3 4 5 
     

 

9.  Cik lielā mērā esi gatavs/-a piedalīties Skype konferencēs ar projektu 
partneriem? 

1 2 3 4 5 
     

 

10.  Cik lielā mērā esi gatavs/-a darboties e-Twinning vidē skolotāju platformā? 

1 2 3 4 5 
     

 

11. Lūdzu, izvērtē savas angļu valodas zināšanas: 

1 2 3 4 5 
     

 

12. Lūdzu, izvērtē savas citu svešvalodu prasmes: 

                            ……………………………………………… 

1 2 3 4 5 
     

 

                           ……………………………………………… 

1 2 3 4 5 
     

 

                         ………………………………………………… 

1 2 3 4 5 
     

 



 

13. Cik lielā mērā esi gatavs/-a veltīt laiku angļu valodas apguvei? 

1 2 3 4 5 
     

 

 

 

Komentāri: 

(talanti, īpašas spējas, dotumi, cita pieredze starptautiskā sadarbībā izglītības jomā, 
utt.) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………... 

 

 

 

 

Paldies! Uz sadarbību! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Projekta vadītāji – skolotāja I. Vīgante un skolas direktore I. Griškēviča 

izvērtē skolotāju anketas. 
 

 

Pēc aptaujas datiem tika izveidota apkopojoša prezentācija. 
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08.09.2015. 

 
 
Direktore I. Griškēviča iepazīstina skolotāju kolektīvu ar izvērtēto anketu rezultātiem.  
Tiek aicināti dalībnieki piedalīties projekta aktivitātēs.  
Tiek apspriests, ka nepieciešams izveidot prezentācijas par skolu, par izglītības 
sistēmu Latvijā, iepazīt projekta valstis, to izglītības sistēmas. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiek apspriests jautājums par angļu valodas kursu organizēšanu skolotājiem un 
darbiniekiem. Atsaucība liela un tika nolemts 16.septembrī uzsākt mācības. Kursus 
vadīs Pāvilostas vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Ozoliņa. 

 

 

 

  



                       

 
KA1-Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 
Project „Wind of change!” 

Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” 
Projekts „Pārmaiņu vēji!” 

Proj.nr. 2015-1-LV01-KA101-013217            01.06.2015-01.06.2017 

 

16.09.2015. 

 

 
Skolā sākas angļu valodas kursi. Aktivitāte liela. Noorganizētas divas grupas sadalot 
kursantus pa valodas apguves līmeņiem. 

Kursu programma: 

 

Angļu valodas kursu plāns 2015. gads. 

Datums 

 

Tēma Piezīmes 

16. – 17. septembris (3h) Iepazīšanās. Iepazīstināšana ar sevi, savu 
profesiju, tautību, dzimteni. 

23. – 24. septembris (3h) Laiks. Datumi, mēneši, gadi, darba laiki. 

30. – septembris – 1. oktobris 

(3h) 

Ikdiena. Ikdiena darbā un ārpus tā, 
pienākumi, darba grafiks. 

7. – 8. oktobris (3h) Darbs skolā. Stundu plāni, darba laiks, 
pienākumi. 

14. – 15. oktobris (3h) Skolu daudzveidība. Internātskolas, privātskolas, 
valsts skolas. 

21.- 22. oktobris (3h) Skolu daudzveidība. Ārzemju skolas salīdzinājumā ar 
skolām Latvijā. 

 

 

Izmantotie mācību materiāli: 

• www.youtube.com. 

• www.busyteacher.com.  

Lektore: Ilze Ozoliņa - Pāvilostas vidusskolas angļu valodas skolotāja 
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26.11.2015. 

 
Projektu vadītāja apmeklē semināru Kuldīgā par ERASMUS+KA1 projektu vadību 

no VIAA B.Sermuliņu un Z.Gailīti. 
Projektu realizētāji dalījās projektu vadība pieredzē un atbildēja uz jautājumiem. 
 
Semināra programma: 
 

 
 
 
Erasmus+ programmas  
Pamatdarbības Nr. 1 Mācību mobilitāte un pamatdarbības Nr. 2 Stratēģiskās 

partnerības projektu reģionālais uzraudzības seminārs  
 
2015. gada 26.  novembrī 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 
Piltenes iela 25, Kuldīga, LV-3301 
 
Darba kārtība 
 
10:45 – 11:00   Reģistrācija 
 
11:00 – 11:40  Aktuālā informācija par 2016. gada Erasmus+ programmas konkursu. 
             VIAA ES Izglītības programmu departamenta 

Stratēģisko partnerību      
                        nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa 
  
  
11:40 – 12:00  Kafijas pauze 
 
12:00 – 14:00  Darbs grupās (projekta īstenošanas jautājumi, līguma finanšu 

noteikumi, starpvalstu sanāksmju un mācību/mācīšanos 



aktivitāšu īstenošana, izplatīšanas aktivitātes, projektu 
īstenotāju pieredze)  

 
 Darba grupa nr. 1 Erasmus+ pamatdarbība nr.1 Mācību 

mobilitāte Profesionālās izglītības sektorā  
VIAA ES Izglītības programmu departamenta skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas 

vecākā programmas speciāliste D. Straume  
 
 Darba grupa nr. 2 Mācību mobilitāte Skolu izglītības sektorā 
VIAA ES Izglītības programmu departamenta skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas 

vadītāja Z. Gailīte  
 
 Darba grupa nr. 3 Stratēģiskās starpskolu partnerības 
VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību      
                        nodaļas vecākā programmas speciāliste  Jana Meržvinska 
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21.12.2015. 

 
Pedagoģiskās sēdes ietvaros projektu vadītāja I.Vīgante prezentēja skolotāju aptaujas 

rezultātus par interesi un motivāciju iesaistīties skolas attīstībā 
un projektu darbā. 

 
 
Skatīt prezentāciju  http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/projekti-110623/project-

„wind-of-change!”  
 
 
Skolotāji tiek aicināti iesniegt nākotnes projektu idejas, iepazīstināti ar projektu 

pieteikumu veidlapām, interneta vietnēm. 
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12.01.2016. 

 
Projektu vadītāja I.Vīgante ir sagatavojusi prezentāciju par projektu „Wind of 
change”, izsmeļoši skaidro kolēģiem par iespēju piedalīties kursos. Lai noteiktu 
potenciālos kursantus, skolotāji tiek aicināti iesniegt dažādas idejas, priekšlikumus 
skolas attīstībai, ieskatīties projektu (arī Erasmus+KA2) pieteikumu veidlapās, 
apzināties iespējas. 
 
Skatīt prezentāciju: http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/projekti-110623/project-
„wind-of-change!”  
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26.01.2016. 

 
Projektu vadītāja I.Vīgante atkārtoti informē par projektu „Wind of change” un  
skaidro kolēģiem par iespēju piedalīties kursos. Lai noteiktu potenciālos kursantus, 
skolotāji, kuri ir ieinteresēti iesniedz Europass CV un valodu pasi.  
 
Pašlaik notiek sarakste ar kursu organizatoriem Dominou Asociāciju. 
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27.01.2016. 

 
27.janvārī grupa skolotāju: Daiga Jēkabsone, Alla Lācīte, Baiba Arāja, Dace Bunka 
un Inta Vīgante piedalījās e-Twinnig rīkotajā vebinārā ”School Education Gateway” 
portāla iespējas Latvijas izglītības iestādēm.  

Šāds vebinārs ir jauna darba forma, kas paver neierobežotas iespējas mācību darba 
aktivizēšanai.  

 

 

 



 

Diskusija pēc vebināra. 
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02.03.2016. 
 

 
Skolotāja Daiga Jēkabsone ieinteresējusi 10. un 11. klases skolēnus un kopīgi, 
izmantojot partneru meklēšanas portālus, iedziļinās dažādu projektu piedāvājumos un 
kopīgi izlemj par dalību Erasmus+KA2 projektā ” Developing entrepreneurial and 
language competences during the Mathematics classes”.  Tālāk seko nepieciešamā 
komunikācija un dokumentu noformēšana 
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Izvērtējot skolotāju iesniegtos materiālus, idejas projektiem un ieinteresētību dalībai 
starptautiskajos kursos, tika izvēlēti dalībnieki un iepazīstināti ar kursu organizētāju 
sniegto sagatavošanās informāciju un nepieciešamajiem dokumentiem.
bija vairāki pedagogi, taču bailes par zemajām angļu valodas zināšanām atturēja 
piekrist dalībai kursos. 
Tika sagatavoti arī mājas darbi:
 
 
 
 

 

 

Dear participant, please take few minutes to reflect on your educational activity and share with 
us an educational conflict situation in 
course during one facilitation exercise for Culture and interculturality in classroom settings. According 
to this, all the personal data of the actors involved are going to be protected and in t
not use real names. 
 

REFLECT ON YOUR OWN WORK EXPERIENCE AND REMEMBER 
CONFLICT SITUATION IN AN INTERCULTURAL SETTING IN WHICH YOU WERE 
INVOLVED/ YOU HAVE ASSITED OR YOU HAVE BEEN INFORMED.  PLEASE 
DESCRIBE THE CONTEXT OF THE
I have experienced an educational conflict situation during international youth exchange project that 
happened in Latvia. There were participants from 3 different countries and different cultures. The aim 
of the project was to make participants
them was an adventure hiking with the maximum walking distance of 7km. This is a distance that 
normally is performed by children of our school together with their classmates. But as the project 
participants from Hungary and Turkey were unable to walk even 1km from camp to the beach, 
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15.03.2016. 

 
Izvērtējot skolotāju iesniegtos materiālus, idejas projektiem un ieinteresētību dalībai 
starptautiskajos kursos, tika izvēlēti dalībnieki un iepazīstināti ar kursu organizētāju 
sniegto sagatavošanās informāciju un nepieciešamajiem dokumentiem. 
bija vairāki pedagogi, taču bailes par zemajām angļu valodas zināšanām atturēja 

Tika sagatavoti arī mājas darbi: 

 

Erasmus Plus KA1 Staff Mobility Training 

course 
CASE STUDY SCENARIO 

 

Dear participant, please take few minutes to reflect on your educational activity and share with 
an educational conflict situation in intercultural settings. This case scenario will be use in our 

course during one facilitation exercise for Culture and interculturality in classroom settings. According 
to this, all the personal data of the actors involved are going to be protected and in t

REFLECT ON YOUR OWN WORK EXPERIENCE AND REMEMBER  A CLASSROOM 
CONFLICT SITUATION IN AN INTERCULTURAL SETTING IN WHICH YOU WERE 
INVOLVED/ YOU HAVE ASSITED OR YOU HAVE BEEN INFORMED.  PLEASE 
DESCRIBE THE CONTEXT OF THE CONFLICT. 
I have experienced an educational conflict situation during international youth exchange project that 
happened in Latvia. There were participants from 3 different countries and different cultures. The aim 
of the project was to make participants discover their values through outside activities and one of 
them was an adventure hiking with the maximum walking distance of 7km. This is a distance that 
normally is performed by children of our school together with their classmates. But as the project 

articipants from Hungary and Turkey were unable to walk even 1km from camp to the beach, 

     

Izvērtējot skolotāju iesniegtos materiālus, idejas projektiem un ieinteresētību dalībai 
starptautiskajos kursos, tika izvēlēti dalībnieki un iepazīstināti ar kursu organizētāju 

 Ieinteresēti 
bija vairāki pedagogi, taču bailes par zemajām angļu valodas zināšanām atturēja 

Erasmus Plus KA1 Staff Mobility Training 

 

Dear participant, please take few minutes to reflect on your educational activity and share with 
. This case scenario will be use in our 

course during one facilitation exercise for Culture and interculturality in classroom settings. According 
to this, all the personal data of the actors involved are going to be protected and in this case please do 

A CLASSROOM 
CONFLICT SITUATION IN AN INTERCULTURAL SETTING IN WHICH YOU WERE 
INVOLVED/ YOU HAVE ASSITED OR YOU HAVE BEEN INFORMED.  PLEASE 

I have experienced an educational conflict situation during international youth exchange project that 
happened in Latvia. There were participants from 3 different countries and different cultures. The aim 

discover their values through outside activities and one of 
them was an adventure hiking with the maximum walking distance of 7km. This is a distance that 
normally is performed by children of our school together with their classmates. But as the project 

articipants from Hungary and Turkey were unable to walk even 1km from camp to the beach, 



realized that there is a huge difference between participants from difference cultures. Their abilities 
and physical capacity is much lower than children from Latvia.  
 

 
 

WHO WERE THE ACTORS INVOLVED IN THE CONFLICT? 
Children (age 13-16) from three countries – Latvia, Hungary and Turkey.  
 

 
WHAT GENERATED THE CONFLICT? 
The difference of physical capacity between participants.  
 

 
HOW WAS THE CONFLICT SOLVED? 
The activity plan was changed completety in order to be able to reach the project aim.  
 

 
 
Please fill in electronically and send to international.course_dominou@yahoo.com before 5 th of 

April 2016  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 KA1 Mobility Project Harmony and learning!– Promoting harmony through class management and 
mediation techniques to reduce early school leaving Creativity and interculturality– Harness the power of 
creativity through intercultural exchange in the classroom! April session, Portugal 2016  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Preparatory activity – course related  
1.Bring the description of a local, regional or national project that you 

encountered/participated in. You can present it in a non-formal way (theatre, mime, 

drawing etc.), in an experiential session (demonstrating one short activity related to the 

project with your fellow learners – no more than 5 minutes) or in a formal ppt 

presentation/prezi etc.  
2. Make a short presentation about your national education system.  
3. Present your country/institution/activities. You can present it using video format ( max 

5 min) or ppt/ prezi presentation.  
Preparatory activities – intercultural  
Intercultural competence is the ability to communicate effectively and appropriately with 

people of other cultures:  
-Appropriately. Valued rules, norms, and expectations of the relationship are not violated 

significantly.  
-Effectively. Valued goals or rewards (relative to costs and alternatives) are 

accomplished. In interactions with people from foreign cultures, a person who is 

intercultural competent understands the culture-specific concepts of perception, thinking, 

feeling, and acting. Intercultural competence is also called "cross-cultural competence"  
Examples of intercultural differences:  
http://www.cicb.net/en/home/examples  
You can test your knowledge and your research capacities with the following test:  
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-intercultural-competence  
We strongly encourage you to read about differences between your culture and the 

Portuguese culture. Find at least one difference here and phrase it in a “good” and in a 

“bad” way.  



On the 18th of April you will have an intercultural evening (terrace from Cristal Hotel). 

This event do not includes the dinner, so the hour will be decided together.  
In order to share your intercultural background:  
1. Please prepare a traditional story and an object related to the story  
2. Please bring some traditional food and drinks  
3. Please bring your national flag  
4. Also, don’t forget about some promotional materials about your institution.  
It could be a perfect context to build-up future partnerships. 
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Kursi 15.-23.04.2016 
 

 
Pēc izvērtēšanas, uz kursiem tika nosūtīti trīs skolas pedagogi: 
  
1. kursi "Kvalitatīva ES projektu vadība - Erasmus+ (kvalitāte un efektivitāte 
starptautiskajos projektos)"- I.Griškēviča. 
 
2. kursi "Neformālās izglītības metodes, aktivitātes un instrumenti formālā vidē" 
(skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšana) - D.Jēkabsone. 
 
3. kursi "Radošums un starpkultūru mijiedarbība klasē" - I.Vīgante. 
 
Visas trīs mācību mobilitātes nodrošināja Dominou Asociācija, PIC nr.948731296 
 
 
 
 

 
 



 
Pārmaiņu vēji pūš! 

 
Noslēdzies pirmais gads Pāvilostas vidusskolas realizētajā Erasmus+ 

programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” projektā „Pārmaiņu vēji!” no 
2015. līdz 2017.gadam, kura mērķi ir paaugstināt projektu vadības kompetences, 
veidot radošu, atvērtu skolas vidi, ieviešot neformālās izglītības metodes, veicināt 
skolotāju radošumu un motivēt izglītojamos ES piedāvāto iespēju izmantošanai, lai 
attīstītu skolu par modernu izglītības un kompetenču centru novadā.  

Sagatavošanas posmā tika izstrādāta aptaujas anketa, noorganizēti angļu 
valodas kursi skolā, izsludināta pieteikšanās dalībai projektā, sanāksmēs tika sniegta 
informācija par projektu un iespējām. 

2016.gada aprīlī tika īstenots viens no projekta mērķiem - nosūtīt uz deviņu 
dienu ilgiem personāla apmācību kursiem trīs skolas pedagogus. Skolas direktore 
Ingūna Griškēviča apmeklēja kursus "Kvalitatīva ES projektu vadība - Erasmus+ 
(kvalitāte un efektivitāte starptautiskajos projektos)", projektu koordinatore un 
skolotāja Inta Vīgante - kursus "Radošums un starpkultūru mijiedarbība klasē", un 
skolotāja Daiga Jēkabsone apmeklēja kursus "Neformālās izglītības metodes, 
aktivitātes un instrumenti formālā vidē" (skolēnu mācīšanās motivācijas 
paaugstināšana). 

Visus trīs kursus vadīja Rumānijas Dominou Asociācija, tās notika Portugālē. 
Pēc portugāļu ieskatiem - nelielā pilsētiņā Caldas da Rainha (Portugālē dzīvo vairāk 
nekā 10 700 000 iedzīvotāju, tādēļ pašsaprotami, ka Liepājas izmēra pilsēta šķiet 
maziņa). Šeit radās iespēja satikt kolēģus no Rumānijas, Ungārijas, Turcijas,  
Lietuvas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas.  

Pirmās kursu nodarbības tika organizētas visiem dalībniekiem kopā. Tā bija 
lieliska iespēja ievingrināt valodas uztveri un iepazīt pārējos dalībniekus. Nav 
noslēpums, ka, uzturoties kopā vairākas dienas lielam skaitam svešu cilvēku, svarīgi 
atrast sev līdzīgi domājošus un saprotošus kolēģus. Jau pirmajās dienās brīnišķīgs 
kontakts mums izveidojās ar rumāņu, ungāru un spāņu kolēģiem.  

Ingūnas kursi par ES projektu vadību notika divās izglītības iestādēs, kas 
radīja iespēju ne tikai apgūt kursu tēmu, bet arī apskatīt un salīdzināt skolas Portugālē. 
Lektore Silvija kursu laikā atklāja dažādus noteikumus, kas jāievēro, veidojot 
projektus, pievērsa uzmanību dažādu institūciju prasībām un lika aizdomāties par 
niansēm. Apmācības notika ļoti intensīvi, kursu izskaņā pārējie grupas biedri tika 
iepazīstināti ar prezentāciju par  gatavošanos šim projektam. Veidojot atskaites, tika 
secināts, ka ir uzlabojušās pedagoģiskās prasmes  vadīt un organizēt kvalitatīvu ES 
projektu  Erasmus + ietvaros. 

Intai kursi risinājās grupās multikulturālā vidē, apgūstot plašu programmu. 
Tika izmantotas neskaitāmas, radošas neformālas mācību metodes, tika apgūta 
konfliktu risināšanas pieredze citās Eiropas valstīs, cik lielu lomu spēlē konkrētās 
tautas tradīcijas un vēsture, komunikācijas kompetences, radošums un inovācijas, 
metodes skolēnu motivēšanai, diskutēts jautājums - kā paaugstināt 21.gs. skolotāja 
kompetences. Skolotāja  prezentēja projektu „Pārmaiņu vēji!”, Pāvilostas vidusskolu 
un Latvijas izglītības sistēmu. Pēc prezentācijām izvērtās diskusijas par kopīgo un 
atšķirīgo katras valsts izglītības sistēmā.  

Kursi par neformālo izglītību risinājās privātā vidusskolā (līdzīgi 
tehnikumam). Lai arī Daigas kursi virspusēji šķita visvieglākie – vairāk spēļu, darbs 
komandās, skolēnu vērošana… – šīs grupas dalībniekiem tika uzdoti arī mājas darbi. 



Nodarbībās tika apgūtas un labāk izprastas metodes, kā tiek organizēts darbs ar 
neformālās izglītības metodēm formālajā vidē.  

Vakaros diskutējām par ES piedāvāto iespēju izmantošanu kvalifikācijas 
celšanai, par kursu laikā attīstītajām angļu valodas prasmēm, par dažādu starpkultūru 
saprašanos, toleranci un cieņu pret citām ES kultūrām un līdzāspastāvēšanu. 
Viennozīmīgi tika secināts, ka aktuāla ir angļu valodas apguve, kas iedrošinātu arī 
citus kolēģus startēt starptautiskajos projektos. Jau pašlaik arvien aktīvāk skolotāji ir 
gatavi starppriekšmetu sadarbībai, piemēram, mājturības un tehnoloģiju stundās tiek 
integrēta angļu valoda, E-Twinning projektā - krievu valoda. 

Projekta ietekmē ar inovatīvām idejām un degsmi tiek rīkotas vēl nebijušas 
aktivitātes, lēnām mainās kopējā skolas vide, skolēni ir motivētāki svešvalodu 
apguvē, drošāki dalībai citos projektos starptautiskā vidē. Pašlaik vēl notiek darbs pie 
pieredzes apkopošanas un informācijas sniegšanas.  

Secinājums, ka tieši starptautiskā vide attīsta gan personīgās, profesionālās, 
starpkultūru, svešvalodu, radošuma kompetences, kas tik ļoti nepieciešamas pedagoga 
darbā, lai motivētu skolēnus mācību un projektu darbam. 

 

Daiga Jēkabsone 

http://www.pavilosta.lv/upload/avize/Pavilosta_2016_07_MJ.pdf  
 
 

 
 
 



 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Sertifikātu saņemšana. 



 
 
 
Kursu dalībnieki. 
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05.05.2016 

Līdzpārvaldes forums. 

     5. maijā skolā notika Pāvilostas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes forums, ko 
organizēja Skolas projektu darba grupa pēc skolas direktores I.Griškēvičas 
ierosinājuma. Tas bija ļoti interesants un visaptverošs pasākums, kā skolēniem 
darboties skolēnu līdzpārvaldē. Ventspils augstskolas studenti mūs iepazīstināja ar 
studentu padomes struktūru. Viņi ieteica kā mums labāk veidot savu līdzpārvaldi un 
arī palīdzēja to izveidot. Tajā ir vairāki nodalījumi -  prezidents, vietnieks, kultūras, 
sociālās, sporta un ārējo sakaru nodaļu vadītāji un dalībnieki. Katra amata kandidātu 
ievēlēja ar aizklātu balsojumu, bet pirms tam katram, kurš piekrita kandidēt, bija 
jāprezentē sevi, kāpēc tieši viņš derētu šim amatam. Katra amata pārstāvim ir ļoti 
atbildīgs darbs un vienmēr jālūko, vai viss skolā ir kārtībā viņa dotajā sfērā.  

Līdzpārvaldē darbojas apmēram 20 skolēnu. Lai darbs ritētu, visiem jābūt kā vienai 
lielai komandai, jāuzklausa vienam otra idejas un jāsastrādājas. Lai veicinātu 
sadarbību starp mums, mēs spēlējām saliedēšanās spēli, kurā mēs visi kā komanda 
kļuvām spēcīgāki. Mēs apspriedām, kādas problēmas ir skolā un kā tās mēs varētu 
risināt. Mēs izdomājām, kas ir tuvākie uzdevumi, kas mums jādara, un izveidojām 
aktuālāko problēmu sarakstu.       

Es domāju ka tas ir ļoti noderīgi un ļoti jauki, ka skola nāk pretī skolēniem un ir 
ieinteresēta, kā padarīt skolas dzīvi labāku. Mēs ļoti novērtējam to, ka skolas vadība ir 
gatava atbalstīt padomes ierosinājumus, ir gatava dot finansējumu pasākumu 
veidošanai un ideju īstenošanai.       

Mēs priecājamies, ka skolas direktore un citi pedagogi ir pretimnākoši un gatavi 
ieviest ko jaunu un iet ārpus ierastā standarta rāmjiem. Tikai šādi, ar kopēju darbu un 
sadarbību, viss skolā ies uz augšu! 

Pāvilostas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja  

Annija Ansone 

http://www.pavilosta.lv/lv/notikusie-pasakumi/2016gads/maijs/get/nid/34  
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06.05.2016. 
 
6. maijā Mātes dienas pasākumu ietvaros Pāvilostas vidusskolā ieradās skolēnu vecāki un 
bijušie skolas pedagogi un darbinieki. 
Vecākiem bija iespēja vērot un piedalīties mācību stundās.  
 
Pēc tam tika organizēta tikšanās ar skolas vadību. Direktore Ingūna Griškēviča iepazīstināja 
klātesošos ar jauninājumiem, kas ienāk mācību procesā, skolā realizētiem starptautiskajiem 
projektiem „Pārmaiņu vēji!” un Nordplus. Izskaidroja projektu ietekmi  skolas attīstībā, 
skolotāju un skolēnu aktivitāti, radošumu, izglītības un kompetenču paaugstināšanos. Dalījās 
pieredzē ar ieguvumiem projektu laikā, ieskicēja tālāku skolas attīstību  un iespējamo 
tālākizglītības piedāvājumu pieaugušajiem skolā.  
 
Skolas aktu zālē norisinājās pavasara koncerts, kurā tika gaidīti visi vecāki, agrāk strādājošie 
pedagogi un tehniskie darbinieki, kas šobrīd jau pelnītā atpūtā 
Bijušie skolas darbinieki turpinājumā tika aicināti uz svētku torti, lai sarunās ar šā brīža 
skolotājiem dalītos pieredzē un uzzinātu aktualitātes par mūsdienu mācību procesu, tā 
virzību. 
 

Marita Rolmane, Inta Vīgante 
 

 
 

http://www.pavilosta.lv/upload/avize/1-16_2016_Pavilosta_06_MJ_%20(1).pdf   (7.lpp) 
http://www.pavilosta.lv/lv/notikusie-pasakumi/2016gads/maijs/get/nid/6  
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09.05.2016. 
 

 
 

Eiropas diena „es = ES” 
 
 

2015.gada 9. maijā Pāvilostas vidusskolā tika atzīmēta Eiropas diena ar 
nosaukumu „es = ES”.  

Pasākumu ierosināja skolotāja Baiba Arāja no iespaidiem, apmeklējot skolas 
Dānijā. Ieceri atbalstīja skolas skolotāju izveidotā aktivitāšu darba komanda, tika 
izveidots dienas plāns, sagādāti materiāli, informēti klašu audzinātāji un priekšmetu 
skolotāji.  
  Viss darbs tika balstīts uz trīs galvenajām aktivitātēm. Katras klases skolēni 
veidoja plakātu pār kādu Eiropas valsti. Paralēli tam tika kārtots Eiropas eksāmens un 
atstāts savas plaukstas nospiedums ar krāsām skolas kāpņu telpā. Plaukstas 
nospiedums bija simbolisks vēstījums tam, ka katrs skolēns ir piederīgs savai skolai, 
skola piederīga Latvijai, bet Latvija ir Eiropas valsts. 

 Pasākuma noslēgumā katra klase prezentēja savu plakātu, pastāstot svarīgāko 
informāciju par šo valsti.  

Bija jautri, aizraujoši un interesanti. Bija teātris, smiekli un konfektes. 
 
Esam ļoti gandarīti, ka skolā ne tikai informējam par gūto pieredzi 

starptautiskajos kursos, stāstām par katra skolotāja iespējām tajos piedalīties, bet, 
visiem sadarbojoties, varam interesantās idejas arī realizēt savā skolā. 

 
Baiba Arāja 



Foto I.Vīgante 
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11.05.2016. 

„Kafija ar politiķiem” 
 
11. maijā „Jauniešu istabā” Pāvilostā norisinājās ilgi gaidīts un lolots pasākums 
„Kafija ar politiķiem”, kurš tika organizēts sadarbībā ar Kurzemes NVO centru, 
Pāvilostas novada pašvaldību un Pāvilostas vidusskolu. „Kafija ar politiķiem” tiek 
rīkota organizēti visā Latvijas teritorijā ik pēc 1,5 gada kā neformālas vietējo jauniešu 
un lēmumu pieņēmēju tikšanās Eiropas Savienības jaunatnes politikas veidošanas jeb 
Strukturētā dialoga ietvaros.  

Šīs tikšanās mērķis ir apzināt un izdiskutēt jauniešiem aktuālas tēmas gan vietējā, gan 
valsts, gan Eiropas līmenī. Uz tikšanos ieradās Pāvilostas vidusskolas 8.-12.kl. 
skolēnu pārstāvji, skolas direktore I.Griškēviča, projektu vadītāja I.Vīgante, mācību 
pārzine A.Jakovļeva, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U.Kristapsons, 
Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītāja I.Balode,  izpilddirektors A. Magone un 
Pāvilostas novada deputātes V.Cielava un A. Bunka. 

Strukturētā dialoga tikšanās reizē tika izvirzīti sekojoši priekšlikumi:  

• Veidot pašvaldības atbalstītu „Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu”, kurā tiktu 
atbalstītas tikai jauniešu izvirzītas projektu idejas;  

• Ierīkot apskaņošanas sistēmu Pāvilostas sporta hallē;  

• Paplašināt un popularizēt informāciju un iespēju jauniešiem piedalīties 
starptautiskos projektos;  

• Izveidot Jaunatnes darbinieka štata vietu Vērgales pagastā.  

 Nodarbību vadīja Kurzemes NVO centra lektores Santa Birzniece un Rudīte 
Muraševa. Aktīvā grupu darbā izkristalizējās jauniešiem aktuālie jautājumi, tika 
meklēti risinājumu ceļi un atbildes, ieskicētas tendences nākotnē jauniešu darbībā, 
meklētas iespējas aktivizēt vairāk jauniešu. 

I.Vīgante, S Spriņģe 



http://www.pavilosta.lv/upload/avize/1-16_2016_Pavilosta_06_MJ_%20(1).pdf  
(4.lpp) 

http://www.pavilosta.lv/lv/notikusie-pasakumi/2016gads/maijs/get/nid/14  

 

Foto I.Vīgante 
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19.05.2016 

 

Skolas padomes sēdē piedalījās arī skolotāji, kuri piedalās projektos un iniciē vairākas 
aktivitātes skolā. Viens no sēdes punktiem bija informēt vecākus, skolēnu padomi par 
projektu aktivitātēm skolā. Skolotāja D.Jēkabsone iepazīstināja ar projekta 
„Pārmaiņu vēji!” norisi, aktivitātēm, ietekmi. Projekta ietvaros trīs skolotāji 
apmeklēja starptautiskus kursus, pēc kursiem informēja skolas kolektīvu, vecākus, 
pašvaldību par ieguvumiem. Aktīvi tika iesaistīti 10. un 11. klases skolēni jaunu 
projekta partneru meklēšanā, iepazīstināti ar iespējām projektu darbā, tālākizglītības 
iespējām, lai sajustos kā pilnvērtīgi ES pilsoņi, motivēt skolēnus svešvalodu apguvei.  
 Projektos iesaistītie skolotāji  piedāvā un ievieš jauninājumus un izmaiņas – skolotāja 
B.Arāja ierosināja veikt grozījumus skolas iekšējās kārtības noteikumos un mainīt tos 
uz Pozitīvās uzvedības noteikumiem, ierosināja Eiropas dienas aktivitātes skolā, ar 
direktores ierosmi skolā tika izveidota skolēnu līdzpārvalde.  

Kopīgi skolas padomē tika pieņemti lēmumi par skolas attīstības plānu un izvirzīja 
prioritātes:  

- svešvalodu un starpkultūru komunikāciju prasmju attīstīšana; 
- IT apmācība, arī skolotājiem; 
- IT tehnoloģiju integrēšana mācību procesā; 
- Patriotiskā audzināšana, gatavošanās Latvijas 100-gadei; 
- Akcentēt esošo projektu un jaunu ieviešanu; utt. 

 
 

I.Vīgante 
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03.06.2016 

 
Pedagoģiskās sēdes laikā, tika izvērtēti organizētie pasākumi mācību gada 
laikā, analizēts projektu darbs un to ietekme uz skolas darbu un atbilstību 
mērķiem. 
Projektu vadītāja informē skolotājus par iespējām dalībai kursos, semināros, 
arī starptautiskā vidē, aicina būt aktīviem. Pēc skolotāju ierosinājuma, skolā 
tika izveidotas jaunas metodiskās komisijas: humanitārā, eksaktā, sākumskolas 
un neformālā. Katrs skolotājs varēja brīvprātīgi izvēlēties, kurā komisijā 
darboties. Tad sekoja darbs grupās – jauno komisiju sastāvā, kur dalībnieki 
izvirzīja prioritātes, nepieciešamības tuvākam un ilgākam laika periodam. 
 
 

 
Darbs sēdē, jaunizveidotās metodiskās komisijas un prezentācija. 

I.Vīgante 

 



 

 

Metodisko komisiju izvirzītās prioritātes un ierosinājumi. 
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Augusts 2016. 

24.08.16 skolotāju - I.Griškēvičas, A.Jakovļevas un I.Vīgantes dalība izglītības 

forumā “Iespēju Tilts, lai mācītos jebkurā laikā un vietā”, Liepājā,  kur vienkopus 

pulcējās vairāk kā 1000 inovatīvas izglītības interesenti un eksperti no visas Latvijas un 
Lielbritānijas. 

 Forums Liepājā bija veltīts aktuālajai mobilas mācīšanās tēmai kompetencēs balstīta 
mācību satura kontekstā. Foruma trīs daļās dalībniekiem bija iespēja sekot līdzi 

aizraujošām Latvijas un ārvalstu lektoru prezentācijām par novitātēm izglītības jomā, 
tai skaitā izglītības tehnoloģiju sniegtajām iespējām, lai jau šobrīd skolotāji un skolēni kopā 

īstenotu mūsdienīgu mācīšanos jebkurā laikā un jebkurā vietā. 
  
Šī bija lieliska iespēja uzzināt pasaules izglītības tendences un aktualitātes, aplūkot un 
izmēģināt jaunākos risinājumus izglītības tehnoloģijās, tikties un dalīties pieredzē ar 

kolēģiem, lai pozitīvi noskaņotos jaunajam mācību cēlienam! 

 Interneta vietnē www.iespejutilts.lv  plašāka informācija par foruma norisi . 
 

 



 

I.Vīgante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.08.16  

Liepājas pilsētas un apkārtnes novadu skolu metodiskā diena pirms mācību gada sākuma. 

Kopējā tikšanās un atsevišķas mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmes: atskaites 

par padarīto, darba plānu izveide labās prakses piemēri. I.Vīgante dalījās ar gūto pieredzi 

starptautiskajos kursos iedrošināja kolēģus piedalīties, kā arī stāstīja par kursos gūtās 

pieredzes izmantošanu mācību stundu darbā un projektu darbā skolā. Ar savu pieredzi 

dalījās  Liepājas 6.vsk. direktors un projektu vadītāja Laura Katkeviča, kas iezīmēja jaunas 

idejas turpmākam darbam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29.08.16 Pedagoģiskā sēde 

 Sēdes sākumā direktore prezentēja un analizēja aptaujas „Ko mēs viens no otra sagaidām?” 

rezultātus, kas pārsteidza ar skolēnu un skolotāju pretējiem viedokļiem, atšķirīgām gaidām 

no skolas , mācību procesa. 

 

Tika apzināti skolēnu, skolotāju un vecāku viedokļi par četriem jautājumiem: 

Jautājums Skolēnu viedoklis Skolotāju viedoklis Vecāku viedoklis 

1. Kādam vajadzētu būt 

skolotājam? 

 

Draudzīgs 
Humora izjūta 
Pozitīvs 

Organizēts 
Pozitīvs  
Izskaidro, ko un 
kāpēc mācās  

Draudzīgs  
Organizēts  
Humora izjūta 

2. Kāds ir skolotājs? 
 

Pieklājīgs 
Organizēts 
Draudzīgs  

Rūpes 
Pieklājīgs  
Pozitīvs  

Organizēts  
Pieklājīgs 
Draudzīgs  

3. Kādam vajadzētu būt 
skolēnam? 

 

Gribasspēks 
Tic saviem spēkiem 
Disciplinēts  

Zinātkāre  
Izprot, kāpēc mācās  
Gribasspēks 

Gribasspēks 
Zinātkārs 
Apzinīgs  

4. Kāds ir skolēns? 

 

Mērķis 
Tic saviem spēkiem 

Brīvs 
Tic saviem spēkiem 

Tic saviem spēkiem 
Apzinīgs 



Brīvs  Drosme kļūdīties  Pieklājīgs  

 

### Sakrīt skolēnu, skolotāju un vecāku viedokļi 
2 sakritības 
 

Pedagoģiskās sēdes ietvaros notika jauno metodisko komisiju apstiprināšana. Pēc jūnija sēdē  

iesniegtajiem priekšlikumiem izveidots kopsavilkums par skolas darba prioritātēm 

2016./17. mācību gadam.  

 

Pēc diskusijas priekšplānā izvirzījās trīs prioritātes: 

• Izpratnes un problēmrisināšanas kompetences attīstīšana; 

• Caurviju kompetenču attīstība- attieksmju un vērtību izglītība; 

• Informētība un sadarbība ar sabiedrību. 

Priekšlikums jaunizveidotajām metodiskām komisijām līdz 30. Septembrim iesniegt darba 

plānus pēc sekojoša parauga: 
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Septembris 2016. 

 

13.09.16. Skolotāju apspriede 

Skolotāju apspriedē projektu vadītāja I.Vīgante sniedza informāciju par gatavošanos 
Izglītības konferencei Pāvilostas vidusskolā 28.09.16. Projektu darba komanda 
sadalīja pienākumus un tika nolemts izveidot planšetes par aktuāliem projektiem 
skolā, sagatavot dienas programmu un ielūgumus dalībniekiem. 

  

Skola pāriet no sistēmas Mykoob uz E-klasi 09.09.16 - apmācība 

 



 

28.09.16. Skolā tiek parakstīta vienošanās ar Dānijas Ulkebol, Sonderborgā skolu 
par 7.un 8.klašu skolēnu sadarbību visa mācību gada garumā. Tika sastādīts aktivitāšu 
plāns. Dānijas skolas skolotājas iepazinās ar Pāvilostas vidusskolas 7.,8.kl.skolēniem, 
vēroja mācību stundas un sarunājās. Valdīja pozitīva noskaņa un tie, kuriem labākas 
zināšanas angļu valodā, labprāt iesaistījās sarunās. Vēlāk jau katrs vēlējas izteikties 
par sevi, savu ģimeni un vaļaspriekiem. 

 

 



28.08.16 Izglītības konference Pāvilostas vidusskolā 

 

Konferencē piedalījās Pāvilostas vidusskolas skolotāji, Pāvilostas novada izglītības 
iestāžu  un pašvaldības pārstāvji, starptautisko projektu partneri no Lietuvas, Igaunijas 
un Dānijas. 

Konferenci atklāja Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča, kura 
klātesošajiem nedaudz pastāstīja par skolā aktīviem projektiem, mērķiem un 
veicamajiem uzdevumiem, kā arī nelielā prezentācijā pastāstīja par Pāvilostas 
vidusskolu, veiktajām aktivitātēm projekta “SmartSmallSchool” ietvaros un pieredzes 
apmaiņas braucieniem pie projekta sadarbības partneriem Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un 
Latvijā – Liepājas 6.vsk. un Ezeres pamatskolā.  
 
Skolas direktore un projektu vadītāja vērsa uzmanību un izklāstīja arī par Erasmus + 
KA1 starptautisko projektu „Pārmaiņu vēji!”(„Wind of change”) un  projekta ietvaros 
īstenotajām aktivitātēm – skolotāju iespēju mācīties starptautiskajos kursos Portugālē. 
Tā rezultātā skolā tika izveidota sadarbības komanda, kas ierosina, aktivizē un īsteno 
aktivitātes un pasākumus skolā.  
 
Abi projekti organiski papildina viens otru  un ir vērsti uz skolas attīstību, skolēnu 
mācīšanās motivācijas celšanu. Direktore pateicās projekta dalībniekiem par atsaucību 
un izteica cerību par turpmāku sadarbību starptautiskā līmenī, projektos iesaistot ne 
tikai pedagogus, bet arī pašus skolēnus. 
Turpinājumā konferencē savu skolu prezentēja Igaunijas – Pērnavas brīvās skolas 
kolektīvs skolas direktore un skolas pedagogi Marga un Raivo.  
Konferenci turpināja Lietuvas Kriukai skolas pārstāvji Elena, Margarita un Tomas, 
savu skolu prezentējot ar vizuālu planšeti un nelielu izklāstu par skolas darbību. 
Savukārt konferences noslēgumā ar savu pieredzi par skolas mācību procesa 
dažādošanu un izmaiņu ieviešanu skolā dalījās Dānijas Sonderskov vidusskolas 
projektu vadītājs Soren Qist Levring, Helle, Bianka un Marie. Soren stāstīja par savu 
pieredzi, skolā ieviešot pirms četriem gadiem Kanādā iepazīto Vivianas Robinsones 
radīto mācīšanās modeli “Uz skolēnu centrēta uzskatāmā mācīšanās”. Šī apmācības 
modeļa primārais uzdevums ir izvērtējums, kādas prasmes un zināšanas 
nepieciešamas skolotājiem, lai veicinātu skolēnu zināšanu paaugstinājumu, kāds 
sadarbības modelis starp skolnieku un skolotāju nepieciešams, lai vieglāk apgūtu 
vielu. Svarīga loma modeļa īstenošanā ir arī vecākiem, kuri tiek iesaistīti mācību 
procesā.  



 

 

Septembrī, atskatoties uz paveikto, secinām, ka projekta darbības laikā norisinājušies 

izplatīšanas pasākumi, iezīmējas projekta ilgtspēja. Aktīvi strādā ne tikai projekta komanda, 

bet iesaistās arvien vairāk skolotāju un vecāku. No skolotājiem saņemam priekšlikumus par 

mācību un metodiskā darba uzlabošanu, dažādošanu. 

Izveidota neformāla izglītības metodiskā komisija „Zibrats”, iknedēļas vadības sanāksmēs 

piedalās arī projektu vadītāja un sociālais pedagogs, tas paplašina jautājumu apjomu, 

diskusijas. 

Skolotāji aktīvi iesaistās citos projektos „eTwinning” , vada skolotāja A.Jakovļeva ar 9.klases 

skolēniem. Skolotāja I.Vīgante ierosinājusi 2.pusgadā realizēt projektu „vESels” 5.klasei, 

skolotāji piedalās kursos, kas saistīti ar jauno kompetenču izglītību, jaunu metožu apgūšanu 

– CLIL.   
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Oktobris 2016. 

 

12.oktobrī notika skolotāju darba sanāksme par jaunajām algām, darba laiku, 
tarifikāciju. Secinām, ka saspringtā situācija vislabākais ir komunicēt, kopīgi risināt 
un izprast radušos situāciju. Atklātība un skaidrojumi rada mierīgāku darba vidi, 
savstarpējo sapratni kolektīvā. 

 

 

 

 

 



Projektu vadītāja I.Vīgante iepazīstina ar skolā notiekošiem dažāda apjoma 
projektiem. Aktīvi darbojas jaunizveidotās metodiskās komisijas.  

Neformālā metodiskā komisija „Zibrats” apsprieda jautājumu par projektu nedēļas 
darba organizēšanu Pāvilostas vidusskolā šajā mācību gadā un nolēma iesniegt skolas 
vadībai sekojošus priekšlikumus: 

1. Atsevišķu projektu nedēļu nerīkot, jo skolā māc.g. laikā tiek/tiks realizēti 
vairāki projekti dažādās jomās, kur būs redzami rezultāti un iespējams veikt 
izvērtēšanu: 

� Pāvilostas vsk. un Dānijas Ulkebol skolas skolēnu un skolotāju 
sadarbības projekts no okt.2016-apr./maijs 2017; iesaistīti 7.,8.,9.kl. 
skolēni, skolotāji un vecāki 

� „ZibRats” iniciētais projekts „vESels” 5.klasei; iesaistīti 5.kl.pr-metu 
skolot., kl.audz, vecāki. 

� Gatavošanās Ziemassvētku pasākumam un dalība, ko uzskatām par 
nozīmīgu projektu kl.audz. un skolēnu sadarbībā. 

� Skolēnu līdzpārvaldes un „ZibRats” kopīgais projekts par skolas logo 
izveidošanu, iesaistīta visa skolas saime pēc vēlēšanās piedalīties 
konkursā. 

� ZPD - vidusskolai, iesaistīti ZPD vadītāji, u.c. 
� Atsevišķi, mazāki projekti sākumskolā, iesaistīti kl.audz. vecāki, 

sabiedrība. 
2. Būtu lietderīgi visu metodisko komisiju iesniegtos priekšlikumus apspriest 

kādā no tuvākajām darba apspriedēm, lai izrunātu viedokļus, pieņemtu 
konkrētus lēmumus un katrs skolotājs varētu plānot savu turpmāko darbu. 

3. Ļoti ieteicams par projektu nedēļas darba organizēšanu izlemt  jau mācību 
gada noslēgumā (par nākošo māc.gadu), vai, vēlākais, augusta apspriedē pirms 
mācību gada sākuma. 

 

Skolotāja D.Bunka informēja par 7.,8.kl.projektu ar Dānijas Ulkebol skolu, tā gaitu un 
plānotām aktivitātēm. Skolēni gatavoja prezentāciju par Pāvilostu. 

 



 

12. oktobrī notika 7.klases un 13. oktobrī – 8.klases vecāku sapulce, kurā projektu 
vadītāja I.Vīgante kopā ar klases audzinātāju D.Bunku informēja vecākus par noslēgto 
vienošanos ar Dānijas skolu un iepazīstināja ar sadarbības projekta plānu.  Projektu 
vadītāja stāstīja par pieredzi no līdzīgu projektu realizēšanas, iedrošināja vecākus 
atbalstīt savus bērnus, kā arī prognozēja iespējamos ieguvumus no darbošanās 
projektā. Skolēnu vecāki tika iepazīstināti ar projektiem, kuri tiek realizēti šajā 
mācību gadā skolā, kā rezultātā arī tagad notiek sadarbības projekts ar Dānijas skolu 
un  apskatīja projektu planšetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. un 26.oktobrī tika sasaukta skolotāju komanda dalībai 5.kl.projektā „vESels”. 
Projektu vadītāja iepazīstināja skolotājus ar projekta mērķiem, uzdevumiem un 
pieejamiem materiāliem. Tika izveidots projekta realizēšanas grafiks 2017.gada 
janvārī un februārī. 
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Novembris 2016. 

03.11.16 – trīs skolotāju- I.Griškēvičas, A.Jakovļevas un I.Vīgantes dalība IZM reģionālajā 
konferencē TAGAD!, kuras mērķis bija sākt kompetenču pieejas izglītības saturā kvalitatīvu, 

sistēmisku un līdzatbildīgu īstenošanu. Konferences laikā katram bija iespēja klausīties, 
darboties domnīcās, meklēt atbildes uz jautājumiem: -kādi ir pašreizējie izaicinājumi, lai katrs 
no mums tos pieņemtu un attiecinātu uz sevi? –kā mēs tos tagad saskatām risināmus? –
kādus uzdevumus mēs uzdodam katrs pats sev? –kādas atbildes mēs sagaidām katrs pats no 
sevis? 
Skolotājas piedalījās sekojošās domnīcās: 

• Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? 

• Kā ieraudzīt ar ko sākt īstenot kompetenču pieeju skolā? 

• Digitālās kompetences visiem- no mītiem uz realitāti. 
Secinājums, ka vairums skolotāju jau tagad īsteno aktivitātes, kas balstītas uz kompetenču 
pieeju izglītības saturā un katrs skolotājs jau tagad var aktīvi iesaistīties un īstenot uz 
kompetencēm balstītas izglītības realizēšanas aktivitātes savā ikdienas darbā. 

 I.Vīgante 

 



 

15.novembrī notika Skolas padomes sēde par aktuāliem jautājumiem, to risināšanas 
iespējām sadarbībā ar vecākiem. Tika izskatīti viedokļi par skolas misiju, vīziju un 
vērtībām nākotnē. Skolas padomes sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar jauno, uz 
kompetencēm balstīto izglītības sistēmas maiņu, par kompetenču pieeju mācību 
saturā. 

 Direktore iepazīstināja sēdes dalībniekus ar aktualitātēm skolā, informēja par 
projektu gaitu un iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem. Arī par starptautisko 
projektu realizācijas gaitu skolā, par sadarbību ar Liepājas 6.vsk. skolotājiem jaunu 
tehnoloģiju un mācību metožu pielietošanā mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.novembrī – skolotāju darba sanāksme projektu nedēļas organizēšanu skolā, par 
skolas iesaistīšanos mācību satura aprobācijā, u.c. aktuāliem jautājumiem.  

 

 

Skolas direktore I.Griškēviča prezentē konferencē un kursos gūtās atziņas un 
informāciju par jauno izglītības sistēmu, tās ieviešanas posmiem. 

 

 

 

 

Kompetence - ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 

attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTA MĀCĪBU SATURA IEVIEŠANA 

 
2018./2019.m.g.   1. un 4. klasē  
2019./2021.m.g.   2.,5.,7.,10. klasē 
2020./2021.m.g.   3.,6.,8., 11. klasē 
2021./2022.m.g.   9., 12. klasē  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektu vadītāja un skolas direktore iepazīstināja skolotājus par skolas iespējām 
piedalīties jaunā, uz kompetencēm balstītā mācību satura aprobācijā skolā. 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma 
"Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" 
īstenošanas noteikumi. 
http://news.lv/Latvijas_Vestnesis/2015/12/02/ministru-kabineta-noteikumi-nr-670 

Mērķis: 
� Samazināt mācību satura sadrumstalotību 
� Dziļas izpratnes veidošana 
� Prasmju attīstība 

 
Kā notiks aprobācijas process? 

1. Piedalīsies profesionālās pilnveides mācībās gan klātienē, gan attālināti, 
katram aprobācijas  dalībniekam plānotas regulāras mācības divu gadu laikā. 

2. Saņems atbalstu no projekta komandas, lai kopīgi plānotu mācību darbu 
saviem skolēniem. 

3. Izmēģinās gan jaunas sadarbības, gan mācību darba organizācijas formas, lai 
ieviestu kompetenču pieeju mācībām visas skolas mērogā. 

4. Kopīgi meklēs piemērotākās skolēnu snieguma vērtēšanas formas. 
5. Sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura 

dokumentiem, mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides kvalitāti. 
6. Dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses 

piemēriem. 
 

Plāns:  
• tiks izveidots 61 mācību un metodiskais līdzeklis, aptverot visus mācību 

priekšmetus 
• 22 mācību un metodiskie līdzekļi 
• Eiropas valodu portfelis  
•  Mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu 

apguvei – CLIL 
• 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem  

 
Izvērtās diskusija un skolotāji nolēma atbalstīt skolas pieteikuma izstrādi un 
pieteikšanos aprobācijai. 

 

 

 

 

 



 

 

Oktobrī  un novembrī  trīs skolotāji mācās tiešsaistes kursos „Google rīki izglītībā”, 
turpinās CLIL (Content and Language Integration Learning)  kursi, kur šo metodi 
apgūst divi skolotāji: I.Vīgante un I.Ozoliņa. 

 

 

Sadarbībā ar Liepājas 6. vsk. skolas skolotāju L.Katkēviču, 24. novembrī skolotāji 
tiek apmācīti strādāt ar programmu „Kahoot!”. 

 

 



                       

KA1-Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 
Project „Wind of change!” 

Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” 
Projekts „Pārmaiņu vēji!” 

Proj.nr. 2015-1-LV01-KA101-013217            01.06.2015-01.06.2017 

 

Decembris 2016. 

1.decembrī kopā sanāca Skolas padome un apsprieda vairākus jautājumus - par skolas 
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu arī skolai pieguļošajā teritorijā. Lai 
nodrošinātu uzraudzību un kārtību, tika lemts iegādāties video novērošanas kameras. 
Vēl notika diskusija par labdarības iespējām, par Ziemassvētku pasākumu, kur vecāki 
labprāt piekrita piedalīties gan ar priekšnesumu, gan organizēt aktivitātes deju 
starplaikos, gan dežūrēt skolā pasākuma norises laikā. Interesants izvirzījās jautājums 
par jaunām aktivitātēm: direktore izklāstīja par piedāvājumu no Liepājas – veidot 
robotikas pulciņu, vecāki ierosināja uzsākt sarunas par florbola pulciņa izveidi skolā. 

Līdz 6.decembrim tika veidots pieteikums aprobācijai, apzināti jauninājumi mācību 
procesā, izvirzīti labās prakses piemēri, spriest, kas ir tās lietas, ko skola iegūs no 
piedalīšanās aprobācijā. Ieskats pieteikumā: 

Izglītības iestādes pieteikums dalībai mācību satura aprobācijā projektā 
Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

Motivācija dalībai aprobācijā 

Aprakstiet nozīmīgāko uzlabojumu mācību darbā, kādu esat veikuši savā izglītības 
iestādē pēdējo trīs gadu laikā. 

Skolotāju sadarbības komandu izveidošana ar mērķi ieviest komandas darba principus 
mācību procesa organizēšanā. Ar Nordplus Junior projekta "SmallSmartSchool" un 
Erasmus+K1 projekta "Wind of Change" palīdzību tika organizētas 4 skolotāju komandas, kas 
devās nedēļas garā pieredzes apmaiņā uz Dāniju, Igauniju un Lietuvu. Katra komanda 
izstrādāja inovācijas plānu skolas mācību procesa pilnveidošanai. Rezultātā tika izveidotas 4 
jaunas metodiskās apvienības, kas turpina iesāktos procesus. Neformālās izglītības 
metodiskā apvienība strādā ar Skolēnu līdzpārvaldi un skolas Vecāku padomi. Sadarbība ar 
sabiedrību ir mācību gada prioritāte. Mācību procesā ir palielinājies skolotāju savstarpējās 
sadarbības, vecāku un skolēnu līdziesaistes īpatsvars. Pierādījums ir skolēnu un vecāku 
regulāra līdzdarbība mācību un audzināšanas pasākumu organizēšanā. Visi pieteikumā 
iekļautie pedagogi iesaistījās uzlabojumu īstenošanā. 

Aprakstiet vienu konkrētu piemēru, kā pedagogi jūsu skolā sadarbojušies mācību 
procesa plānošanā vai īstenošanā. 

Skolā neformālās izglītības metodiskās apvienības vadībā šobrīd tiek realizēts starp-
priekšmetu saiknes projekts "vESels" 5. klasē pēc "Iespējamās misijas", Latvijas Olimpiskās 
komitejas un Swedbankas kopprojektā izstrādātiem materiāliem. Ar mērķi skolēnos veidot 
zināšanas, prasmes un motivāciju veselīgam dzīves veidam, starp-priekšmetu saikne tiek 



veidota starp 5 priekšmetiem: angļu valodu, dabas zinībām, sociālām zinībām, sportu un 
audzināšanas stundu. Projektā papildus brīvprātīgi iesaistījušies vēl 3 pedagogi: mājturības, 
latviešu valodas un mūzikas skolotāji, kopā veidojot 8 pedagogu komandu.  

  
Nosauciet ne vairāk kā trīs iecerētos nozīmīgākos ieguvumus darbā ar skolēniem no 
jūsu izglītības iestādes iesaistīšanās kompetenču pieejas mācību saturā aprobācijā. 

1. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide. Pedagogi vēlas izveidot pilnīgāku 
priekšstatu par kompetenču pieejas kritērijiem. 2. Skolēnu mācību motivācijas un sasniegumu 
pilnveidošana tieši analītisko prasmju un izpratnes jomā, jo mainīsies pedagogu mācīšanas 
pieejas. Pilnveidosies skolēnu spēja pielietot zināšanas mainīgās dzīves situācijās. 
3.Pedagogu savstarpējā sadarbība, īstenojot plānveidīgu mācību procesu.  

Kādas izmaiņas, jūsuprāt, jums būs jāveic jūsu izglītības iestādes darba organizācijā, 
ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā? Kādus jūs redzat lielākos izaicinājumus? 
Kāds atbalsts jums varētu būt nepieciešams? 

Izglītības iestādei būs jāmācās elastīgāk organizēt mācību un skolotāju savstarpējās 
sadarbība procesu stundu plānošanas jomā. Lielākais izaicinājums varētu būt pedagogu 
spēja elastīgi piemēroties izmaiņām gan laika, gan psiholoģiskā izpratnē, respektīvi, gatavība 
apgūt jaunas prasmes pašiem un ieguldīt papildus personīgo laiku. Atbalsts būtu 
nepieciešama iespēja sadarboties ar kompetenču programmas autoriem, iespēja diskutēt un 
pašiem ietekmēt izmaiņas procesā, supervīzija, labi izstrādāti atbalsta materiāli un praktiskas 
formas tālākizglītības kursi, kas ļauj apgūt pedagoģiskās prasmes reālajā skolas vidē.  

  
Kā jūs plānojat nodrošināt to, ka aprobācijas laikā iegūtā pieredze un labās prakses 
piemēri tiek izmantoti jūsu izglītības iestādē arī pēc aprobācijas posma beigām un 
nodota tālāk citām novada un plānošanas reģiona izglītības iestādēm? 

Pāvilostas vidusskola ir maza skola. Aprobācijas pieredzes gadījumā, praktiski, iesaistīti būs 
visi pedagogi. Tas nodrošina, ka skola strādā ar vienotu izpratni par mācību procesa norisi. 
Tāpēc skolai ir resurss kalpot par pilota modeli kā kompetenču pieeja izglītībā var tikt īstenota 
visas skolas mērogā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.decembrī turpinājās skolotāju apmācība mācību procesa pilnveidei, izmantojot e-
netu, jaunas lietotnes. Šoreiz darbu ar lietotni „Payposit!” māca skolotāja Laura 
Katkēviča. 

 

 

Arī decembrī turpinās 7.,8.kl.kopprojekts ar Dānijas Ulkebol skolu. Skolēni 
apmainījās ar ēdienu receptēm un katrs savā skolā gatavoja draugu skolēnu atsūtītās 
ēdienu receptes. Te darbiņš nopietnāks gan tulkojot receptes, gan specifisko vai 
aizstājamo produktu meklējumi un pati gatavošana. 

 



 

20.decembrī Pedagoģiskā sēde „Pieejas maiņa kompetenču izglītībā” par pusgada 

noslēgumu: paveiktais, analīze, ierosinājumi. Skolas sadarbības komanda rezumējusi, ka 

pusgada laikā salīdzinoši daudz pedagogu apmeklējuši tālākizglītības kursus par skolotāju 

prasmēm izglītības sistēmas maiņas periodā. Ko varam darīt jau tagad, pievēršot uzmanību 

atgriezeniskajai saitei, stundas izvērtēšanai, starppriekšmetu saiknei, savstarpējai stundu 

vērošanai un analīzei ceļā uz kompetenču izglītību. 

A.Jakovļeva apkopojusi prezentācijā skolēnu mācību sasniegumus un veikusi analīzi. Skolotāji 

– Ā.Paipa, S.Ansone un M.Rolmane dalījās ar saviem labās prakses piemēriem.  

Secinājumi:  

o skolotāji strādā radoši, dalās pieredzē (labās prakses piemēri), 

o ir attaisnojusies jauno, pēc brīvprātības principa veidoto metodisko komisiju izveide, 

o lielākā daļa skolotāju jau tagad mācību procesā pielieto kompetenču pieeju. 

Projektu vadītāja I.Vīgante pateicas visiem skolotājiem par atbalstu un aktīvu dalību projektu 

darbā skolā. Skolotāji tiek lūgti aizpildīt aptaujas anketas par gatavību turpināt iesaistīšanos 

projektu darbā un skolas turpmākā attīstībā. 

 

 

 

 



Mācību pusgada noslēguma diena skolā tika organizēta kā alternatīvās stundas neformālā 

gaisotnē: lekcija par veselīgu uzturu un fitnesa treniņš, Ghetto games filma un treniņš. 

 

 

22.decembrī neformālā metodiskā apvienība „Zibrats” rīkoja kolektīva saliedēšanās 

pasākumu- darbnīcu „Ceļš uz Ziemassvētku gardumiem”, kur kopīgi gatavojām kurzemnieku 

sklandraušus, un izspēlējām „Dāvanu spēli”. Abas aktivitātes ieteicamas klases vakariem un 

skolēnu radošajiem darbiem. 
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Starptautisks skolu sadarbības projekts: Pāvilostas vidusskola LV un 

Ulkebolskool DK 

28.09.16. Skolā tiek parakstīta vienošanās ar Dānijas Ulkebol, Sonderborgā skolu par 
7.un 8.klašu skolēnu sadarbību visa mācību gada garumā. Tika sastādīts aktivitāšu 
plāns. Dānijas skolas skolotājas iepazinās ar Pāvilostas vidusskolas 7.,8.kl.skolēniem, 
vēroja mācību stundas un sarunājās. Valdīja pozitīva noskaņa un tie, kuriem labākas 
zināšanas angļu valodā, labprāt iesaistījās sarunās. Vēlāk jau katrs vēlējas izteikties 
par sevi, savu ģimeni un vaļaspriekiem. 

 

 



12.oktobrī skolotāja D.Bunka informēja par 7.,8.kl.projektu ar Dānijas Ulkebol skolu, 
tā gaitu un plānotām aktivitātēm. Skolēni gatavoja prezentāciju par Pāvilostu. 

 

12. oktobrī notika 7.klases un 13. oktobrī – 8.klases vecāku sapulce, kurā projektu 
vadītāja I.Vīgante kopā ar klases audzinātāju D.Bunku informēja vecākus par noslēgto 
vienošanos ar Dānijas skolu un iepazīstināja ar sadarbības projekta plānu.  Projektu 
vadītāja stāstīja par pieredzi no līdzīgu projektu realizēšanas, iedrošināja vecākus 
atbalstīt savus bērnus, kā arī prognozēja iespējamos ieguvumus no darbošanās 
projektā. Skolēnu vecāki tika iepazīstināti ar projektiem, kuri tiek realizēti šajā 
mācību gadā skolā, kā rezultātā arī tagad notiek sadarbības projekts ar Dānijas skolu 
un  apskatīja projektu planšetes. 

 

 

 



Publikācija novada avīzē „Pāvilostas novada ziņas” un  
Pāvilostas novada mājas lapā www,pavilosta.lv  
 
 
 

Starptautisks sadarbības projekts Pāvilostas vidusskolā 

 

Iepazīstam, mācāmies, apzināmies! 

Mēs Pāvilostas vidusskolas 7.,8.klašu skolēni šajā mācību gadā piedalāmies 
starptautiskā skolu sadarbības projektā ar Dānijas Ulkebolskole 7.klases skolēniem. 

Sadarbības līguma slēgšana bija dabīgs un pamatots turpinājums iepriekšējā mācību 
gadā realizētajam starptautiskajam Nordplus Junior projektam „Mazās gudrās skolas” 
(„SmallSmartSchool”).  

28.09.16., projekta noslēguma tikšanās vizītes laikā, tika parakstīta vienošanās ar 
Dānijas Ulkebol, Sonderborgā skolu par 7.un 8.klašu skolēnu sadarbību visa mācību 
gada garumā. Tika sastādīts aktivitāšu plāns. Dānijas skolas skolotājas iepazinās ar 
Pāvilostas vidusskolas 7.,8.kl.skolēniem, vēroja mācību stundas un sarunājās. Valdīja 
pozitīva noskaņa un tie, kuriem labākas zināšanas angļu valodā, labprāt iesaistījās 
sarunās. Vēlāk jau katrs vēlējas izteikties par sevi, savu ģimeni un vaļaspriekiem. 

Pats pirmais uzdevums oktobrī - jāuzfilmē 3 minūšu video materiāls par katru 
dalībnieku. Video materiālos katrs dalībnieks pastāstīja par Pāvilostas novadu un 
iepazīstināja ar sevi. Uzdevumus veicām angļu valodā. 

Decembrī mums bija jāgatavo Ziemassvētku tradicionālie ēdieni pēc dāņu skolēnu 
iesūtītajām receptēm. Mēs gatavojām Dānijas tradicionālos ēdienus, bet dāņu skolēni - 
Latvijas tradicionālos ēdienus. Skolēni apmainījās ar ēdienu receptēm un katrs savā 
skolā gatavoja draugu skolēnu atsūtītās ēdienu receptes. Te darbiņš nopietnāks gan 
tulkojot receptes, gan specifisko vai aizstājamo produktu meklējumi un pati 
gatavošana. 



 

Visi projektā iesaistītie skolēni darbojās skolas mācību virtuvē un gatavoja dāņu 
tradicionālos Ziemassvētku ēdienus pēc iesūtītajām receptēm:  „Ris alamande”, 
ābolmaize. Emocijas bija ļoti pozitīvas, ēdiens gards un izrādās, ka ēdot rīsu-mandeļu 
biezputru, tajā var atrast vienu veselu mandeli un saņemt dāvanu!  

Janvāra uzdevums bija katru piektdienu online tikšanās Skype. Sākumā, protams, 
lielākā daļa gan latviešu, gan dāņu skolēnu bija uztraukušies, taču ar katru nākamo 
reizi skolēnu vēlme parunāt ar citas tautības skolēniem pieauga. Šīs stundas, ko 
pavadījām runājot ar dāņu skolēniem bija ļoti pozitīvas. Vienmēr ir jauki iegūt jaunus 
draugus, izmantot angļu valodu, pilveidot runāt prasmi un iepazīt citas valsts skolēnu 
ikdienu. Secinājām, ka tik atšķirīgi nemaz mēs neesam!   

Februārī ir paredzēta komunikācija Whatsapp vides grupā. Janvārī uzsākām 
komunikāciju lietotnē Snapchat un turpmāk izmatosim arī šo lietotni. 

Pašlaik visa uzmanība veltīta gatavojoties dāņu skolēnu uzņemšanai Pāvilostas 
vidusskolā un skolēnu ģimenēs. 

Ar nepacietību gaidām dāņu skolēnus Pāvilostā! 

Projekta dalībnieces - Sanija Bērziņa, Keita Šakina, proj. vad. I.Vīgante 

 



Projekts „vESels” Pāvilostas vidusskolā 

No 2017.gada janvārī-februārī  Pāvilostas vidusskolā tiek realizēts projekts 
5.klases skolēniem, kura mērķis ir palīdzēt  skolēniem apgūt zināšanas un iegūt 
prasmes un motivāciju dzīvot veselīgi. Projekts tiek realizēts pēc Iespējamās 
misijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Swedbank izveidotā parauga, kurā 
skolotāji izstrādājuši un aprobējuši mācību materiālus 5. klašu skolēniem par 
tēmām, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu.  

Šoreiz izvēlējāmies skolēniem un vecākiem aktuālo tēmu „Uzturs”. Projektā 
paredzēta starppriekšmetu saikne, kas nozīmē, ka par veselīgu dzīvesveidu 
skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, māca angļu valodas, dabaszinību, sociālo 
zinību, mājturības, latviešu valodas, sporta un klases stundās. Paredzēta arī 
vecāku un ģimenes iesaiste, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu. 

Skolotāji brīvprātīgi pieteicās projekta realizēšanā, decembrī notika vairākas 
skolotāju apspriedes, lai vienotos, ko kurā priekšmetā un kādā griezumā mācām, 
ko pilnveidojam, lai skolēniem veidotos kopsakarīga izpratne.  

Klases audzinātāja B.Arāja informēja vecākus vecāku sapulcē. Projekta sākumā 
katrs vecāks saņēma informāciju e-klasē, lai varētu iesaistīties projektā kopā ar 
savu bērnu.  

Katram skolēnam ir iekārtota burtnīca, kur katru dienu jāieraksta, ko skolēns apēd 
un cik daudz? 

Pēc tam darba lapās „Uztura dienasgrāmata” tiks veikts izvērtējums un analīze. 

 

Projekta materiāli: ej.uz/projektsvesels 
Video par projektu: https://youtu.be/m970jeD1tJk  
Projekta Facebook lapa: facebook.com/projektsvesels 
 

Projektu vadītāja: I.Vīgante

 

http://www.pareizs-uzturs.com/public/uztura-piramida-nepazud-vitamini.php 
 



 

24.01.2017- projekta „vESels” ietvaros skolotāja Inta Vīgante vada mājturības stundu 
visiem 5.klases skolēniem par tēmu „Uzturs” – pārtikas produktu grupas, ūdens 
nozīme, ar produktiem uzņemtās enerģijas daudzums un enerģijas patēriņš. 

 



 

23.janvārī skolotāju darba sanāksmē: 

� notika diskusija par dalību VISC izsludinātajā projektā „Kompetenču 

pieeja mācību saturā”, kur tika nolemts piedalīties. Vadības komanda 
apņēmās sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu. 

� Skolotāja Aina Jakovļeva aktīvi seko līdzi un mudina skolotājus piedalīties e-
Twinnig rīkotajos kursos, apmācībās, pasākumos. Tāpat ierosina portālā 
www.uzdevumi.lv gūt informāciju par mūsdienīgu mācību stundu vadīšanu 

� Skolas direktore Ingūna Griškēviča ir iepazinusies ar skolotājas Lauras 
Katkevičas metodisko darbu, vadot latviešu valodas un literatūras stundas 
vidusskolas klasēs un apmeklējusi mācību stundas visās klasēs no 10.-
12.klasei, lai salīdzinātu mācību metodiku, kā tā atšķiras no ikdienišķi 
ierastajām mācību stundām. 

Vērojumi:  Stundas atšķirīgas, balstītas uz kompetenču attīstību un pielietojamību, 
taču acīm redzama ir sadursme starp diviem domāšanas veidiem: jauno un veco, 
tradicionālo un nākotnes. Skolotājai ir moderns mācīšanas stils, izmantojot IT, vadot 
stundas tiešsaistē, kur skolotājs pārredz katra skolēna darbu stundā, ir pieejams 
ikvienam skolēnam. Mācību procesā netiek teikts priekšā, kas jādara, bet katram 
maksimāli jāstrādā, jāatrod atbildes. Tas skolēniem rada papildu slodzi/grūtības, ko 
viņi nav gatavi pārvarēt, tāpēc izrāda neapmierinātību. Tas vien liecina, ka katrs 
jauninājums patiesībā nāk ar milzīgu pretestību un neapmierinātību. 

Tradicionāli mācību stundā aktīvākais ir skolotājs(90%), tikai 10% - skolēns. Pēc 
jaunām, uz kompetenču attīstību balstītām mācību metodēm, 90% strādā skolēns un 
10% skolotājs kā konsultants. 

Direktore aicina skolotājus iet vērot Lauras Katkevičas stundas – tas ir jauns veids kā 
mācīties, tas ir pietiekami unikāli, jo nav nemaz tik daudz skolu, kur šādi strādā. 
Aicina skolotājus motivēt skolēnus par šādu iespēju – kaut arī grūti, tomēr mācīties 
„pa jaunam”! 

� Projektu vadītāja Inta Vīgante iepazīstina skolotājus par ideju piedalīties 2017. 
Gada Nordplus projektu konkursā – mērķauditorijas izvēle, sadarbības formas, 
utt. 

� Projektu vadītāja iepazīstina ar ieguldīto darbu turpinot saraksti ar 
Erasmus+KA2 potenciāliem projektu partneriem, lai izvēlētos projektu, 
piedalītos kopā ar partneriem projektu konkursā un apstiprinātu dalību 
projektā. 

 

 

 

 



 

 

31.janvārī metodiskajā sanāksmē Aina Jakovļeva izziņo februāri-martu par atklāto 

stundu mēnešiem un aicina skolotājus vadīt atklātās stundas savos mācību 
priekšmetos un ārpusklases nodarbībās/ interešu pulciņos. 

A.Jakovļeva iepazīstina ar mācību pārziņu semināra tēmām – par vērtēšanas 
kritērijiem, skolēnu attīstības dinamiku, mācīšanās stiliem. Uzsver, ka galvenais ir 
attieksme, sadarbība. Katram skolotājam jāpārzina sava mācību priekšmeta standarti. 
Ierosina strādāt pa grupām, jo, piem., sociālo zinību standarts vijas cauri visiem 
mācību priekšmetiem, kl.audz. sākumskolā sadarboties ar nākošo audz. 5.klasē un 
pārējiem priekšmetu skolotājiem. 

 

 

  



                       

KA1-Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 
Project „Wind of change!” 

Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” 
Projekts „Pārmaiņu vēji!” 

Proj.nr. 2015-1-LV01-KA101-013217            01.06.2015-01.06.2017 

 

 

Februāris 2017. 

20.februārī D. Jēkabsone iepazīstina skolotājus ar Skolas padomes lēmumiem: 

• Lai darbs būtu produktīvāks, talku rīkot pēc skolā noteikta grafika, bet ne 
vienā dienā 

• Vsk. piesaistei, lūgt izstrādāt un akreditēt multimediju programmu 
• Lemj par novērošanas kameru uzstādīšanu pie skolas 

 

A Jakovļeva aicina pieteikties uz e-Twinnig semināriem un ņemt dalību vebināros. 

Iepazīšanās ar Liepājas katoļu skolu. 

A.Jakovļeva pēc semināra informē par iegūto pieredzi un izsaka savus 
secinājumus un iepazīstina ar labās prakses piemēriem: 

- mērķis – skolēnu patstāvīgo prasmju veidošana skolā  

- par kompetenču izglītību 

- par interešu izglītību 

- Labi aprīkota skola, dzirkstoša darbinieku komanda 

- atvērtība, sadarbība, kvalitāte 

- saturīga skolas mājas lapa 

- mācību stundas vada arī vecāki, atklātās stundas 

- projektu dienās stacijas sagatavo vecāki, aktivitātes starpbrīžos 

- skolā strādā 2 brīvprātīgie 

- eksperimentu izstādes, dažādi projekti no dabaszinību stundām un pašu iniciēti 



- priekšmets – dziļmācība 6.-8.kl.grupā, veido grupas no dažādu kl. skolēniem, 
viena māc.st.nedēļā kopīga grupai 

- pētniecisko darbu dienasgrāmata 

- sauklis: „Izvēlies, ko vēlies, dari to, ko izvēlējies!” 

- lasītprieks, lasīšanas minūtes, kopīga grāmatu lasīšana 

 

Projekts „vESels” turpinās 

02.februārī - projekta „vESels” ietvaros skolotājs Zintis Vīgulis sadarbībā ar 
5.kl.audz. B.Arāju un projektu vadītāju I. Vīganti vada sporta stundu visiem 
5.klases skolēniem par tēmu „Uzturs un kustība” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

07.februārī - projekta „vESels” ietvaros 5.kl.audz. B.Arāja un projektu vadītāja I. 
Vīgante vada kulinārijas stundu visiem 5.klases skolēniem par tēmu „Veselīgas 
brokastis”. 

Kulinārija
“Veselīgas brokastis”
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Marts 2017. 

01.martā skolotāju apspriedes tēma ir par Talkas organizēšanu. Skolotāja I.Vīgante 
ierosina izmainīt ierasto Talkas organizēšanas kārtību, jo skolas rīcībā nav tik daudz 
pieejamu darbarīku vienlaicīgi, un ierosina talkot pa klasēm individuāli izvēlētos 
laikos, pēc nepieciešamības, skolas apkārtnē vai pilsētas objektos un, ja to atļaij 
skolas mācību plāns.  Izvēršas diskusija, kuras rezultātā nolemj: 

• Veikt izglītojošu darbu skolā klases stundās, mācību stundās par Vislatvijas 
talkas ideju – talkot kopā ģimenēm 

• Skolēni fotogrāfē un ierosina, kuras vietas novadā jākopj 
• Pēc padarītā darba ievieto foto skolas mājas lapā un sociālajos tīklos 

 



13.martā kopīgā sanāksmē tiekas projektā „vESels” 5.klasei iesaistītie skolotāji: 
I.Ozoliņa, D.Jēkabsone, Z.Vīgulis, B.Arāja, Ā.Paipa un I.Vīgante. Skolotāji izsaka 
secinājumus par šāda projekta ieguvumiem, mērķiem un starppriekšmetu saites 
aktivizēšanu reālā skolas darbā. 

 

15.martā skolotāju sanāksmē projektu vadītāja I.Vīgante informēja kolektīvu par: 

• iesniegto Nordplus projektu, kas paredz turpināt sadarbību ar Ziemeļvalstu 
skolām skolotāju un skolēnu līmenī; 

• par projekta Erasmus+KA2 ”Simply green - Mobile games for green skills 

development” mērķiem un paredzamajiem rezultātiem. Tas ir horizontālais 
multidisciplinārais projekts ar dažādu institūciju partneriem, kur iekļauta 
„zaļās izglītības” programmu kolekcija un aktivitātes skolēniem no 7-18 
gadiem. Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt jauniešu kompetences par 
zaļās enerģijas izmantošanu, klimata pārmaiņām, atkritumu 
apsaimniekošanu, ūdens kvalitāti, utt. Projekta rezultātā tiks apkopotas un 
no jauna izveidotas interaktīvās mobilās spēles un 3D simulācijas. Projekta 
laikā tās tiks aprobētas uzklausītas lietotāju atsauksmes, viedokļi, veiktas 
aptaujas. Kolektīvs piekrīt dalībai projektā kā partneriem un nolemj: 

Griškēvičai un I.Vīgantei iesniegt apstiprinājumu dalībai kā partneriem 
Erasmus+KA2 projektā ”Simply green - Mobile games for green skills 
development”; 
• par projekta „vESels” skolotāju komandas apspriedi, rezultātu 

izvērtēšanu. Tika izveidots ziņojums par projekta rezultātiem un izdarīti 
secinājumi.  

Pozitīvās lietas: 
Paraugprogramma iedvesmai; 
Angļu valodā liels jauno vārdiņu apjoms; 
Skolēni domā, tas ir pozitīvs process; 
Sociālās zinībās filmiņas, spēles sniedz padziļinātas zināšanas; 
Sportā – stafete, apļa treniņš, uzturlīdzekļu kartītes, diskusija – labs komplekts; 
Klases stundā – skolēniem zināšanas, apzinās veselīgo un neveselīgo, notiek 
aizdomāšanās; 
Labi materiāli, bet ļoti jāpārdomā, kā tos pielietot; 
Atklātā stunda mājturībā – kulinārija - aktīva, izglītojoša. Skolēni strādā pēc darba 
kartēm, mācās galda kultūru. 
Negatīvās lietas: 
Paraugprogrammas ieteikumi rūpīgi jāpārdomā; 
Angļu val. par lielu vārdiņu apjoms; 
Sociālās zinībās teorija apnīk; 
Klases stundā – skolēni ir par jaunu, nesaskata vajadzību iegūtās zināšanas pielietot 
praksē, ēd to, ko pagatavo vecāki, vacāku uzskati ir primārie; 
Skolēniem ir zināšanas, bet nesaliek kopā ar reālo dzīvi; 
Uzmanības nenoturība, ātri apnīk; 
Ēd vienalga neveselīgi, taču – saprot un apzinās. 

 



Secinājumi: 

1) Lai realizētu integrētas stundas un starppriekšmetu saikni, skolotājiem grūti 
atrast laiku, lai satiktos un plānotu darbu. Tam der skolēnu brīvdienas – ziemā 
plānojām, pavasarī noslēdzām. 

2) Ņemot vienu tēmu integrēti, tiek sniegtas daudzpusējas zināšanas, no 
dažādiem pedagogiem un dažādiem redzespunktiem. 

3) Skolotājiem ļoti jāpārdomā ieteiktās paraugprogrammas izmantošana, lai 
konkrētā klasē sasniegtu vislabākos rezultātus. 

4) Klases audzinātājai jāiegulda liels darbs ar vecākiem s informējot, izglītojot. 
 
Lēmumi: 

1) Turpināt atkārtot tēmu „Uzturs”, padziļināti apgūt zināšanas par veselīgu 
uzturu attiecīgi saistītos mācību priekšmetos. 

2) Klases audz. informēt skolēnu vecākus par projekta rezultātiem, aicināt 
vecākus ieviest mājās tradīciju ēst brokastis, kontrolēt skolēnu ēšanu skolas 
pusdienās. 

 
 



 
 
 
Skolotāja D.Bunka aicina pieteikties skolotājus, kuri būtu gatavi uzņemties 
viesģimenes funkcijas dāņu skolēniem un skolotājiem, kuri ieradīsies Pāvilostā aprīļa 
beigās.  
 

 



Skolotāja A.Jakovļeva uzteic skolotājas A.Lācīti un D.Jēkabsoni par izrādīto iniciatīvu 
un pieteikšanos e-Twinnig kursiem „3D” marta beigās Rīgā. 
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Aprīlis 2017. 

 

04.aprīlī skolotājas dalījās iegūtajā pieredzē e-Twinning kursos „3D tehnoloģiju 

izmantošana eTwinning projektos” 

 

 

 

 

 



 

Dabaszinību metodiskā komisija, kuru pārstāvēja skolotājas: S.Ansone, M.Rolmane, 
A.Jakovļeva 05.aprīlī rīkoja eksakto pēcpusdienu skolā 7.-12.kl.skolēniem. Tās 
laikā katram bija iespēja darboties, izzināt, eksperimentēt, saprast un secināt. Visu 
pasākumu vēroja un vērtēja žūrija. Skolēni ļoti pozitīvi novērtēja par šādu mācīšanās 
alternatīvu ierastajām mācību stundām. Arī citi skolotāji varēja vērot pasākumu un 
smelties idejas savam darbam. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06.aprīlī skolotāji I.Griškēviča, L.Katkeviča, I.Vīgante, D.Jēkabsone, A.Lācīte devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Druvas vidusskolu ar mērķi iepazīt skolas darbu, 
organizatoriskos jautājumus, ieraudzīt saistošas idejas, ko ieviest mūsu skolā. 

Rezultātā arī secinājumi: daudz lietas darām tāpat, bet bija arī par ko aizdomāties:” 
Vai tikai nepamēģināt nākošajā mācību gadā?” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.aprīlī D.Bunka kopā ar Dānijas projektā iesaistītiem skolotājiem organizēja 
viesģimeņu vecāku sapulci, kur skaidroja skolēnu uzņemšanas loģistiku, nedēļas 
darba plānojumu, atbildēja uz vecāku jautājumiem, parakstīja direktores sagatavotos 
sadarbības līgumus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāja D.Jēkabsone iedziļinājusies Vislatvijas talkas idejā un piedāvā citādu, 
alternatīvu risinājumu konkrēti mūsu skolai: esam iecerējuši īpaši uzrunāt skolēnus, 
lai viņi kopā ar vecākiem apzinātu vietas, kuras nepieciešams sakopt. Skolēni talkā 
dosies atšķirīgos laikos, skatoties pēc nepieciešamības, laika apstākļiem, darba rīku 
nodrošināšanas iespējām. Jau zināms, ka 13.aprīlī 5.-6.kl. skolēni ar audzinātājiem 
piedalīsies AS”Valsts meži” organizētā mežu sakopšanas pasākumā. 

 

 



 

 

 

No 24.-28.aprīlim mūsu skolā Pāvilostas un Ulkeboskole sadarbības līguma rezultātā 
ieradās 11 dāņu skolēni un 2 skolotājas. Kā jau iepriekš informējām, skolēni virtuāli 
sazinājās un veica dažādus uzdevumus interneta vidē. Tagad nu pienāca reālā 
tikšanās. Nobijušies bija visi, taču skolēni atrada kopēju valodu. Protams neiztika arī 
bez kurioziem, kas parasti gadās starptautiskā vidē, esot kultūras atšķirībām. 
Pāvilostas skolēni iepazīstināja viesus arī ar ārpusskolas pulciņiem un kopīgi veidoja 
klases pasākumus. 

 

Trešdien dāņu skolotājas vadīja alternatīvās stundas 7.un 8.klasei, kas aizņēma visu 
mācību dienu. Skolēni bija sajūsmā, arī reāli dzīva angļu valoda, daži pat sasparojās 
un centās sevi motivēt pievērst lielāku uzmanību svešvalodas apguvei. 



 

 

 

 



Aktivitātes pēc skolas – klases vakars 

 

Ceturtdien skolēni un skolotāji devās mācību ekskursijā uz Ventspils Demo centru, 
bibliotēku un planetāriju, kur notika izzinošs mācību process, radošas aktivitātes un 
spraiga angļu valodas lietošana. 
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Maijs 2017. 

 

03.maijā skolotāju biedrības „ Izzināt Saprast Uzdrīkstēties” komanda Dace Bunka un 
Baiba Arāja ar atbalstītājiem realizēja ilgi iecerēto projektu: Pāvilostas himnas autoru 
Guntara Rača autorvakaru un Ulda Marhilēviča koncertu. Pirms tam tika rakstīts un 
iesniegts projekts pašvaldības projektu konkursam, koncertprogrammā iesaistīti 
dziedošie skolēni un skolotāji, pilsētas pašdarbības kolektīvi. 

 

 

 



 

09.05. Eiropas dienas ietvaros skolēni kārtoja Eiropas eksāmenu un tikās ar Ārlietu 
ministrijas pārstāvēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lai popularizētu Pāvilostas vidusskolu kā veselīga dzīvesveida atbalstošu skolu, 
20.maijā Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros skolotāju, skolēnu un skolas personāla 
komanda vārīja veselīgo nātru - skābeņu zupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pirms tam skolēni mājturības stundās iepazinās ar ēdamajiem augiem pavasarī un 
palīdzēja salasīt skābenes zupai. 

 

 

 

 



 

Maijā sagatavots  pieteikums dalībai starptautiskajā Erasmus+KA3 pamatdarbībā 
„Sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā”. No 04.-
05.maijam skolotāja L.Katkeviča tiešsaistē piedalījās tikšanās sarunās, izmantojot 
Skype,  kas norisinājās Roskildē, Dānijā. 

 

 

 

Mācību gada otrajā pusgadā skolotāji sarosījušies un vada alternatīvās stundas, 
mācību stundas ārpusklases un skolas telpām, par ko sajūsmā skolēni un viņu vecāki. 
Sīkāku info var smelties skolas Facebook lapā „Pāvilostas vidusskola” 

 

 

 

 

 



Mājturības stundas Pāvilostas pilsētas bibliotēkā 5.-9.kl. 
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Jūnijs 2017. 

06.jūnijā gada noslēguma pedagoģiskā sēdē skolotāji atskaitījās par paveikto. Skolas 
direktore prezentācijā uzskaitīja skolā realizētās inovācijas mācību gada laikā, 
akcentējot skolas un Eiropas projektu realizēšanas gaitā sasniegtos rezultātus, par ko 
projektu vadītāja I.Vīgante turpināja sīkāk savā prezentācijā. Katrs varēja ielūkoties 
projekta dienasgrāmatā, atsaukt atmiņā divu gadu notikumus un izdarīt secinājumus 
par paveikto. 

 

Stundās tika izmantotas jaunas mācību metodes: „Blended learning”, CLIL, stundas 
online, akcentēta skolotāju sadarbība starppriekšmetu saiknes veidošanā 



Labi strādā jaunizveidotā skolas mājas lapa, kura izveidota interaktīvi un atspoguļo 
skolas darbu, sasniedz vecākus, sniedz atgriezenisko saiti, informē sabiedrību un ceļ 
skolas prestižu. 

Aktuāls joprojām jautājums par vidusskolas saglabāšanu: -kam vsk. vajadzīga? –kuri 
ir ieinteresēti? –kurš ir gatavs strādāt pie idejām, jaunām programmām un to 
licencēšanu? 

Lai nākotnē nodrošinātu, ka zināšanas (inovācijas), ko skolotājs gūst tālākizglītības 
kursos, tiek integrētas visā skolas pedagogu kolektīvā un skolā tiktu ieviestas 
inovācijas, direktorē lūdza skolotājus aizpildīt anketu. 

A.Jakovļeva – jūtamas jaunas vēsmas, pateicoties skolotāju iesaistei dažādos 
projektos un ES rīkotajos semināros. Skolotāji ļoti aktīvi apmeklē kursus, ir interese 
par jauno, tver jauno un paši piesakās. Arī Metodisko komisiju darbs izvērties jēgpilns 
un produktīvs, jo skolotāji strādā komisijās pēc pašu izvēles. 

D.Jēkabsone – nevis skolēnam jābūt gatavam skolai, bet skolotājam jābūt gatavam 
mācīt jebkuru bērnu. 

B.Arāja – viss ir nepārtrauktā kustībā, tik mainīgs un dinamisks, ka plānot ir ļoti grūti. 
Par projektu darbu - loti labi, ka skolēniem un skolotājiem ir iespējas būt ārpusskolas, 
mācīties no citu pieredzes, redzēt, kā dzīve rit citur. 

 



 Metodisko apvienību vadītāji dalījās ar labās prakses piemēriem: sākumskolas 
matemātiskā bumba; humanitāro zinību – 8.kl. skolēni apmāca 7.kl.skolēnus, dalās 
pieredzē; tehnoloģiju un zinātņu - nākošajā gadā iesaistīt skolēnus dabaszinību 
pēcpusdienas organizēšanā, par IT izmantošanas iespējām mācību darbā. M.Rolmane 
ierosina padomāt par otru klasi, kas aprīkota e-netu un datoriem un secina, ka mūsu 
skolēni ir konkurētspējīgāki nekā citu valstu skolēni (pēc dāņu skolēnu vizītes 
Pāvilostā).  Alternatīvā metodiskā komisija „Zibrats” – aicina pievienoties, jo 
skolotājs var darboties vairākās metodiskās komisijās skolā, aicina katram piedomāt 
par kolektīva tālāku saliedēšanu, lai turpmākais darbs balstītos uz savstarpējo sapratni, 
koleģialitāti, virzītos mērķtiecīgi un produktīvi. 

„Nevajag ravēt nezāles, bet starp nezālēm jāsēj graudi, lai tie pārņem un aug”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta dienasgrāmatu veidoja I.Vīgante, tajā izmantoti: 
 

              foto no I.Vīgantes, I.Giškēvičas, D.Jēkabsones, M.Rolmanes, 
A.Lācītes foto arhīviem; 

                                             materiāli no Pāvilostas vidusskolas mājas lapas   
http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/projekti-110623;      

materiāli no Pāvilostas vidusskolas Facebook vietnes 
https://www.facebook.com/pavilostasvidusskola/?fref=ts  

 

 

 

 


