
 

Konference 

KUR TU ESI, SKOLOTĀJ? 

 
2021. gada 10.decembrī 

platformā Zoom | www.lsm.lv | www.lu.lv | www.lps.lv  

 

Moderators: Santa Dreimane, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste 

  

10:00 – 10:10 Ievadvārdi 

Anita Muižniece, izglītības un zinātnes ministre 

 

10:10 – 10:15 Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors, profesors 

 

10:15 – 10:20 Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

 

10:20 – 10:50 

 

 

 

10.50 – 11.10 

Pedagoga portrets - mīti un realitāte. Datos balstīta analīze par 

pedagogu trūkumu un slodzēm.  

Dr.sc.admin.Ināra Dundure, Latvijas pašvaldību savienības padomniece 

 

Skaudrā patiesība jeb aktuālie dati par skolotāju sagatavošanu Latvijas 

Universitātē 

Prof. Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes dekāne 

 

11.10-11.30 LIZDA pētījums par aktuālajām vakancēm izglītības iestādēs 

Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

priekšsēdētāja 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

11:30 – 11.40 

 

11.40 - 12.00 

 

 

 

 

12.00 – 12.10 

 

 

12.10 – 12.25 

 

 

 

12.25 - 12.40  

 

 

 

Pārtraukums 

 

Iespējamie risinājumi: 

LU – piedāvātās iespējas  

Prof. Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes dekāne 

 

IZM redzējums par skolotāju sagatavošanas programmu attīstību 

Dace Jansone, IZM Direktora vietniece augstākās izglītības jomā 

 

LU skolu tīkls  

Santa Dreimane, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste ??  

 

Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm: aktuālie izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas pasākumi 

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas 

departamenta direktors  

http://www.lsm.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.lps.lv/


 

 

12.40 -13.50 

 

1. Rīgas valstspilsētas skolu pieredze mācību procesa organizācijā 

drošības protokola prasību un mācību nepārtrauktības 

nodrošināšanā 

Anita Pēterkopa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības 

pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas  vadītāja (15 min) 

 

2. Kā motivēt jauniešus izvēlēties pedagoga profesiju 

Marina Isupova, Daugavpils valstspilsētas Izglītības pārvaldes 

vadītāja (15 min) 

 

3. Mācību procesa organizācija - balstoties uz  mācību priekšmetu 

programmu apguvi atbilstoši bloku-moduļu pedagoģiskās 

tehnoloģijas prasībām, kas atbilst mācību priekšmetu 

standartiem 

Romans Alijevs, Rīgas Klasiskās ģimnāzija direktors, filozofijas 

skolotājs, pedagoģijas doktors (20 min) 

 

4. Sadarbība kā nepieciešamība un pozitīvs aspekts mācību 

procesa organizēšanā 

Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors (20 min) 

 

  

13.50 -14.00  Pasākuma noslēgums 
 


