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ANOTĀCIJA 
 

Kalniľa I. (2010). Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums 

neformālās komercizglītības vidē. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 187 lpp., 18 tab., 

18 att., 459 bibliogrāfijas avoti latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, atsevišķā sējumā 17 pielikumi.  

Autore ir beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības 

institūta pedagoģijas doktora studiju programmu. Desmit gadus strādā par izglītības psihologu (Mg. 

psych.), jo ir iegūtas šādas psihologa kvalifikācijas: izglītības psihologs, organizāciju psihologs. Ir 

uzkrāta vērtīga darba pieredze, trīs gadus vadot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 

(RPIVA) filiāli Bauskā. Ir ilggadīga RPIVA un Biznesa vadības koledţas (BVK) lektore. Kopš 

2005. gada ir Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekta „Esi līderis!‖ 

vadītāja. Autore ir īstenojusi savu ieceri Latvijā atvērt pirmo tālmācības vidusskolu: kopš 2009. gada 

viľa ir Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja un direktore.  

Promocijas darbs sastāv no: ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, ieteikumiem, 

bibliogrāfijas un 18 pielikumiem. Promocijas darba struktūras izveide tika pakļauta veikto pētījumu 

loģikai un pētījuma posmiem.  

Pirmajā nodaļā ir pamatota konkurētspēja kā pedagoģiska kategorija, lielu uzmanību veltot 

personības konkurētspējas paradigmu maiľas pamatojumam. Ir konstatētas divas tendences 

pedagoģijas zinātnē konkurētspējas pamatošanā un raksturošanā: 1) no sociālajām zinātnēm, t.sk. 

ekonomikas zinātnes, tiek izmantotas pārneses; 2) konkurētspēja tiek pamatota pedagoģijas zinātnes 

skatījumā. Cilvēka (personības, speciālista) konkurētspējas pētījumu metodoloģijā mūsdienās pastāv 

trīs pieejas: konkurētspējas izpausmju pamatojums darbībā; konkurētspēja kā personības kvalitāšu 

kopums; konkurētspēja kā sareţģīta daudzkomponentu struktūra. Katrai no šīm pieejām ir veltīta 

apakšnodaļa. Saistībā ar konkurētspēju kā pedagoģisko kategoriju un šī jēdziena nozīmes maiľu 

mūsdienās tika veikts empīriskais pētījums ar mērķi pētīt mūsdienu skolu jauniešu viedokli par 

konkurētspējīgu personību. Šī pētījuma apraksts un iegūtie rezultāti veido pirmās nodaļas pēdējo 

apakšnodaļu.  

Otrā nodaļa ir veltīta personības konkurētspējas struktūras modeļa pamatojumam. 

Konkurētspējas struktūrā teorētisko pētījumu rezultātā ir izdalīti četri komponenti: personības 

virzības komponents (t.sk. vērtības, attieksmes, vajadzības un motīvi, intereses, nodomi dzīvē un 

mērķi u.c.); paškoncepcijas komponents (sevī iever personības paškoncepciju, t.sk. pašvērtējumu, 

pašcieľas, pašapziľas, refleksijas un pašnovērtējuma nozīmi); pašregulācijas komponents (sevī ietver 

gribas komponentu; uzvedību regulējošo mehānismu un funkcijas, t.sk. emociju regulatīvās 

funkcijas; personības emocionālo, intelektuālo un uzvedības elastīgumu); kompetenču komponents 

(kompetenču veidi, kompetenču struktūrelementi, kompetenču izvērtēšanas daudzie konteksti; 

kompetenču līmeľi), četras apakšnodaļas veltot katra komponenta pamatojumam. Atbilstoši 

konkurētspējas struktūras modelim tika izstrādāta konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma, 

vidusskolēnu aptaujas anketa, un abas izstrādnes tika ekspertētas piecu ekspertu vērtējumā. Šī 

empīriskā pētījuma apraksts un iegūtie rezultāti ir atrodami otrās nodaļas pēdējā apakšnodaļā.  

Trešā nodaļa ir veltīta neformālās komercizglītības vides koncepcijas, t.sk. tās ietvaros 

izveidoto trīs neformālās komercizglītības vides modeļu zinātniskajam pamatojumam: 

1) daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelis; 2) programmas „Komerczinības 

vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību kā mijiedarbības sistēmas modelis; 3) daudzdimensionālās un 

daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides modelis. Neformālās komercizglītības vides 

pamatojums balstās uz ekoloģisko pieeju, kas izpauţas: 1) sistēmiskajā pieejā; 

2) daudzdimensionālajā pieejā neformālās komercizglītības vides modeļu izstrādē. Neformālās 

komercizglītības vides specifika ir pamatota no: 1) neformālās komercizglītības satura aspekta, 

2) neformālās komercizglītības organizatoriskā aspekta, proti, problēmbalstīto mācību aspekta.  

Ceturtajā nodaļā detalizēti tika aprakstīts pedagoģiskais eksperiments, kurā piedalījās 

eksperimentālās grupas (kopā: 130 vidusskolēni no daţādām Latvijas skolām) un kontrolgrupas 

skolēni (kopā: 130 vidusskolēni no tām pašām Latvijas skolām, kurās mācās arī eksperimentālās 

grupas skolēni). Pedagoģiskā eksperimenta mērķis bija eksperimentālās grupas skolēnu 

konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtēšana salīdzinājumā ar kontrolgrupu. Pedagoģiskā 



 

eksperimenta laikā praksē tika aprobēta neformālās komercizglītības vides koncepcija, t.sk. visi trīs 

neformālās komercizglītības vides modeļi.  

Nozīmīgākie secinājumi. Mūsdienās mainās konkurētspējas paradigma, un mūsdienu skolu 

jaunieši personības konkurētspēju raksturo un izvērtē jau jaunās paradigmas kontekstā; 20.gs. beigās 

un 21.gs. sākumā konkurētspēja ir kļuvusi par pedagoģijas zinātnisko kategoriju, kas sevī ietver 

personības vairāku kvalitāšu kompleksu. Pētījuma ietvaros izstrādātā konkurētspējas izvērtēšanas 

indikatoru sistēma, kuras izstrādē izmantota kompleksā pieeja (konkurētspēja vērtēta kā sareţģīta 

daudzkomponentu struktūra), ir zinātniski pamatota un valīda, jo balstās uz personības 

konkurētspējas struktūras četru komponentu: personības virzības, paškoncepcijas, pašregulācijas un 

kompetenču komponenta pamatojumu, un tā ir izmantojama vidusskolēnu konkurētspējas pētniecībā, 

jo veiksmīgi tika aprobēta gan ekspertīzes, gan pedagoģiskā eksperimenta laikā. Izstrādātās 

neformālās komercizglītības vides koncepcijas eksperimentālā aprobācija, to ieviešot praksē, bija 

rezultatīva: 1) eksperimenta beigās eksperimentālās grupas vidusskolēnu konkurētspējas līmenis bija 

būtiski paaugstinājies salīdzinājuma ar eksperimenta sākumu, 2) eksperimenta beigās tas bija 

augstāks salīdzinājumā ar kontrolgrupas konkurētspējas līmeni.  

Tādējādi pētījumā izvirzītā hipotēze tika pārbaudīta, proti, vidusskolēnu konkurētspējas attīstība 

notiek sekmīgāk, ja: 

 skolēni brīvprātīgi un aktīvi iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir 

daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot 

daudzveidīgu dzīves pieredzi;  

 viľu zināšanas atbilst personības konkurētspējas jaunajai paradigmai; 

 viľi zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 

Pētījuma zinātniskais devums un novitāte 

Personības konkurētspēja pamatota kā pedagoģiska kategorija jaunās konkurētspējas 

paradigmas kontekstā.  

Tendenču līmenī konstatētas un formulētas metodoloģiskās pieejas personības konkurētspējas 

pētniecībā: personības konkurētspējas izpausmes pamatojums darbībā; konkurētspēja kā personības 

kvalitāšu kopums; personības konkurētspēja kā sareţģīta daudzkomponentu struktūra.  

Zinātniski pamatots autores izveidotais konkurētspējas struktūras modelis, izdalot personības 

virzības, paškoncepcijas, pašregulācijas un kompetenču komponentu. 

Izstrādāta, ekspertēta un eksperimentāli aprobēta konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru 

sistēma (66 indikatori, kas atbilstoši konkurētspējas struktūras komponentiem ir iedalīti četrās 

indikatoru grupās). 

Izstrādāta un eksperimentāli aprobēta neformālās komercizglītības vides koncepcija, kur, 

balstoties uz ekoloģisko pieeju (t.sk. sistēmisko un daudzdimensionālo pieeju), pamatota neformālās 

komercizglītības vide kā daudzlīmeņu vides sistēma (daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides 

modelis, programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā daudzlīmeľu 

neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modelis) ar vairākām dimensijām un funkcijām 

(daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides modelis). 

Pētījuma praktiskais devums un tā nozīmīgums 

Uz konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas bāzes izveidota, ekspertēta un 

eksperimentāli aprobēta vidusskolēniem piemērota aptaujas anketa, kā arī konkurētspējas līmeľu 

noteikšanas un iegūto rezultātu interpretācija metodika. 

Vairāku gadu garumā Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija veiksmīgi realizē 

Latvijas valsts mēroga projektu ―Esi līderis!‖, kura ietvaros tika eksperimentāli aprobēta neformālās 

komercizglītības vides koncepcija ar mērķi veicināt projektā iesaistīto vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstību. Pētījuma autore (Ilze Kalniľa) ir projekta idejas autore un vadītāja. Šobrīd projekta ietvaros 

notiekošajās, konkurētspēju veicinošajās aktivitātēs ir iesaistīti 2450 Latvijas jaunieši un 

140 skolotāji. Projekts „Esi līderis!‖ norisinās visos Latvijas reģionos, piedalās 127 Latvijas skolas: 

74 pilsētu skolas, 53 lauku skolas. Projekta ietvaros ir izstrādāta un dalībskolās sekmīgi īstenota 

programma „Komerczinības vidusskolā‖, kas ir LR IZM licencēta un akreditēta. 

Pateicoties veiktajiem pētījumiem un rezultatīvai projekta ―Esi līderis!‖ darbībai, jau 

2006. gadā Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijai tika uzticēts Eiropas Savienības 

struktūrfondu 75% un valsts budţeta 25% finansēts projekts „Profesionālās pilnveides programmas 



 

ekonomikas skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ ‖, kura ietvaros tika uzrakstītas 20 grāmatas 

(10 mācību grāmatas skolēniem un 10 metodiskās grāmatas skolotājiem). Tika īstenota arī 

„Profesionālās pilnveides programma skolotājiem nozarē „Karjera‖‖. Skolotāju profesionālā 

pilnveide notika vairāku semināru veidā. Projektu vadīja pētījuma autore (Ilze Kalniľa). 

Balstoties uz personīgās pieredzes refleksiju, t.sk. veikto pētījumu pieredzes refleksiju, autore 

nonāca pie atziľas par tālmācības vidusskolas dibināšanas nepieciešamību Latvijā. Tika reģistrēta un 

licencēta Rīgas Tālmācības vidusskola, kas savu mācību darbību uzsāka 2009. gada septembrī. 

Tālmācības vidusskolas viens no pamatmērķiem ir ar vidējās izglītības, t.sk. arī neformālās 

komercizglītības, individualizācijas piedāvājumu, veicināt mūsdienu sabiedrības dažāda vecuma 

indivīdu konkurētspēju. Rīgas Tālmācības vidusskolas mērķauditorija: 1) Latvijas un ārvalstu 

iedzīvotāji, kas daţādu iemeslu dēļ skolas gados nav varējuši iegūt vidējo izglītību un šobrīd vēlas to 

iegūt tieši Latvijā; 2) Latvijas jaunieši, kas daţādu iemeslu, t.sk. veselības stāvokļa dēļ, nevar 

iekļauties Latvijas vispārējās izglītības skolu vidē un iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību.  

Pētījuma ietvaros 2009./2010. mācību gadā tika organizēts Latvijas vidusskolēnu radošo darbu 

konkurss „Kādai jābūt konkurētspējīgai personībai mūsdienu Latvijā?‖. Savus darbus iesūtīja 

123 vidusskolēni no daţādām Latvijas skolām. Konkursa finālā (2010. gada 5. martā) tika organizēta 

skolēnu noslēguma konference un izdots konferences materiālu krājums (ISBN 978-9984-838-50-2), 

kurā tika iekļauti gan konkursa ekspertu raksti, gan skolēnu radošie darbi par konkurētspēju. 

Konkursa finālistu radošie darbi ir atrodami promocijas darba pielikumos.  
Izdota monogrāfija: Katane I., Kalniľa I. (2010) Skolēnu personības attīstība neformālās 

komercizglītības vidē. Jelgava: LLU, 331 lpp. ISBN 978-9984-48-028-2. 



 

SUMMARY 
 

Kalnina I. (2010). Promotion and Evaluation of the Development of Secondary School Pupils’ 

Competitiveness within the Environment of Non-Formal Commercial Education. Jelgava: Latvia 

University of Agriculture, 187 pages, 18 tables, 18 figures, 459 bibliography items in Latvian, 

English, German and Russian, , there are 17 additions in the separate issue.  

The author has graduated the doctoral study program in pedagogy at the Institute of Education 

and Home Economics at Latvia University of Agriculture. She has worked as an educational 

psychologist (Mg. psych.) for ten years, because she has acquired the following qualifications in 

psychology: educational psychologist, organizational psychologist. She has obtained valuable work 

experience by being the director of Riga Teacher Training and Educational Management Academy 

(RPIVA) branch in Bauska for three years. She has been a lecturer at RPIVA and College of 

Business Administration (BVK) for many years. Since 2005 she has been the administrator of the 

project ―Be a Leader!‖ implemented by Latvian Business and Management Academy. The author has 

implemented her plan to establish the first distance education secondary school: since 2009 she is the 

founder and principal of Riga Distance Education Secondary School. 

The doctoral thesis consists of: introduction, four chapters, conclusions, suggestions, 

bibliography and 18 additions in the separate volume. The structuring of Ph.D. thesis was based on 

the logic of research performed and on the research stages.   

The first chapter deals with the substantiation of competitiveness as a pedagogical category, 

paying particular attention to the substantiation of the change of paradigms of personality‘s 

competitiveness. There had been found two tendencies in pedagogy regarding the substantiation and 

characterization of competitiveness: 1) there are transfers used from social sciences, including 

economics; 2) competitiveness is substantiated from the point of view of pedagogy. There are three 

approaches in the research methodology of human (personality, specialist) competitiveness 

nowadays: the substantiation of the manifestation of competitiveness in an action; competitiveness as 

a totality of personality‘s qualities; competitiveness as a complex multi-component structure. Each of 

these approaches is viewed in a separate subchapter. There was the empirical research performed on 

competitiveness as a pedagogical category and the change of the meaning of this concept nowadays. 

The aim of research was to study the views of the youth from schools on the competitive personality. 

The description of this research and the obtained results are presented in the last subchapter of the 

first chapter.  

The second chapter presents the substantiation of the structural model of personality 

competitiveness. As a result of theoretical research, there had been four components identified in the 

structure of competitiveness: component of personality orientation (including values, attitudes, needs 

and motives, interests, objectives and aims for one‘s life, etc.); component of self-conception 

(comprises the personality‘s self-conception, including self-esteem, the significance of self-respect, 

self-confidence, reflection and self-assessment); component of self-regulation (comprises the 

component of volition; the mechanism and functions for the regulation of behavior, including the 

functions for the regulation of emotions; personality‘s emotional, intellectual and behavioral 

flexibility); component of competences (types of competences, structural elements of competences, 

diverse contexts of competence evaluation; levels of competences). The substantiation of each 

component is viewed in a separate subchapter. According to the structural model of competitiveness, 

there were developed the system of indicators for the evaluation of competitiveness and the 

questionnaire for secondary school pupils for survey purposes, which were evaluated by five experts. 

The description of this empirical research and the obtained results one can find in the last subchapter 

of the second chapter.  

The third chapter deals with the scientific substantiation of the conception of the environment 

of non-formal commercial education, including the scientific substantiation of the three 

environmental models of non-formal commercial education, developed within the above mentioned 

conception:  1) the multilevel environmental model of non-formal commercial education; 2) the 

model of problem-based studies as the interaction system within the program ―Commercial Studies at 

a Secondary School‖; 3) the multidimensional and multifunctional environmental model of non-

formal commercial education. The substantiation of non-formal commercial education is based on 

the ecological approach that manifests in: 1) the systems approach; 2) the multidimensional 



 

approach to the development of the environmental models of non-formal commercial education. The 

environmental specificity of non-formal commercial education is substantiated from: 1) the content 

aspect of non-formal commercial education; 2) the organizational aspect of non-formal commercial 

education, namely, the aspect of problem-based approach to the studies.  

The fourth chapter describes in details the pedagogical experiment with the participation of an 

experimental group (in total: 130 pupils from different schools of Latvia) and a control group (in 

total: 130 pupils from the same schools of Latvia, where the pupils from the experimental group 

studied). The aim of the pedagogical experiment was the facilitation and evaluation of the 

development of experimental group pupils‘ competitiveness in comparison to the control group. 

Within the pedagogical experiment, there was approbated in practice the environmental conception 

of non-formal commercial education, including all three environmental models of non-formal 

commercial education.  

The most important conclusions. Nowadays the paradigm of competitiveness changes, 

therefore the young people from modern schools characterize and evaluate the personality 

competitiveness already within the context of the new paradigm; at the end of the 20 th century and at 

the beginning of the 21st century competitiveness has become a scientific category of pedagogy, 

comprising a complex of several qualities of a personality. The system of indicators for the 

evaluation of competitiveness, which was developed within the research and for the development of 

which the complex approach was applied (the competitiveness was evaluated as a complex multi-

component structure), is scientifically substantiated and valid, because it is based on the 

substantiation of four components of the structure of personality competitiveness: the components of 

personality orientation, self-conception, self-regulation and competences, and it can be applied for 

the research on the secondary school pupils‘ competitiveness, because it has been successfully 

approbated during the pedagogical experiment. The experimental approbation of the developed 

environmental conception of non-formal commercial education, by introducing the conception into 

practice, was fruitful: 1) at the end of experiment, the competitiveness level of the secondary school 

pupils from the experimental group had significantly increased in comparison to their 

competitiveness level at the beginning of experiment; 2) at the end of experiment, the 

competitiveness level of the secondary school pupils from the experimental group was higher than 

the competitiveness level of the secondary school pupils from the control group. 

Thus the research hypothesis was proved, namely, the development of secondary school pupils‘ 

competitiveness is more successful, if: 

 the pupils voluntarily and actively integrate into the environment of non-formal commercial 

education, which is a system of multilevel environment with many dimensions and functions, 

thus obtaining varied experience;  

 their knowledge correspond to the new paradigm of personality competitiveness; 

 they know the indicators for the evaluation of competitiveness. 

Scientific contribution of research and novelty 

As a result of theoretical research, personality competitiveness is substantiated as a 

pedagogical category in the context of the new competitiveness paradigm. 

At the level of tendencies there had been identified and formulated the methodological 

approaches in the research of personality competitiveness: the substantiation of the manifestation of 

personality competitiveness in an action; competitiveness as a totality of personality‘s qualities; 

personality competitiveness as a complex multi-component structure.  

There had been scientifically substantiated the structural model of competitiveness, developed 

by the author, identifying the components of personality orientation, self-conception, self-regulation 

and competences. 

There had been developed and experimentally approbated the environmental conception of 

non-formal commercial education. On the base of the ecological approach (including systemic 

approach and multidimensional approach) there had been worked out the scientific substantiation of 

the non-formal commercial education environment as the environmental system (the multilevel 

environmental model of non-formal commercial education, the model of the problem-based studies 

environment as the subsystem of the multilevel non-formal commercial environment within the 

program ―Commercial Studies at a Secondary School‖)  with various dimensions and functions (the 

multidimensional and multifunctional environmental model of non-formal commercial education).  



 

There had been developed, evaluated by experts and experimentally approbated the system of 

indicators for the evaluation of competitiveness (66 indicators, which, according to the components 

of the structure of competitiveness, should be grouped into four groups of indicators). 

Practical contribution of research and its significance 

On the base of the indicators system for the evaluation of competitiveness (66 indicators) there 

had been developed, evaluated by experts and experimentally approbated a questionnaire, 

appropriate for the secondary school pupils.  

Latvian Business and Management Academy already for several years successfully implements 

the national scale project ―Be a Leader!‖, within the framework of which there was experimentally 

approbated the environmental conception of non-formal commercial education with the aim to 

facilitate of the competitiveness development of secondary school pupils involved in the project. The 

author of the research (Ilze Kalnina) is the author of the project idea and its administrator. At present 

there are 2450 pupils and 140 teachers from Latvia involved in the activities carried out within the 

project for the facilitation of competitiveness. The project ―Be a Leader!‖ takes place in all regions 

of Latvia, 127 Latvian schools participate in the project: 74 city schools, 53 rural schools. Within the 

framework of the project there had been developed and successfully implemented at the schools–

participants the program ―Commercial Studies at a Secondary School‖, which is licensed and 

accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia. 

Thanks to research performed and the fruitful implementation of the project ―Be a Leader!‖, 

Latvian Business and Management Academy already in 2006 was trusted the project ―Programs for 

the Improvement of Professional Skills for the Teacher of Economics Teaching ―Commercial Studies 

at a Secondary School‖‖, which was financed by the European Union Structural Funds - 75% and 

from the national budget - 25% and within the framework of which there were 20 books written 

(10 textbooks for pupils and 10 books on methodology for teachers). There was implemented also 

―Program for the Improvement of Professional Skills for the Teachers of ―Career‖‖. The teachers 

improved their professional skills by means of several seminars.  The project administrator was the 

author of research (Ilze Kalnina). 

On the basis of the reflection on her personal experience, including the reflection on the 

experience obtained as a result of research performed, the author drew a conclusion about the 

necessity to establish a distance education secondary school in Latvia. There was registered and 

licensed Riga Distance Education Secondary School, which at present is already preparing its 

teaching staff and enroll its students. The school started its first study-year in September of the year 

2009.  

One of the basic aims of Distance Education Secondary School is to facilitate the 

competitiveness of the individuals of different age — members of modern society - by offering them 

the individualization of secondary education, including non-formal commercial education. The target 

audience of Riga Distance Education Secondary School: 1) inhabitants of Latvia and other countries, 

which, due to different reasons have not acquired secondary education, when they were of school-

age, and who would like to acquire secondary education now in Latvia; 2) young people from Latvia, 

who, due to different reasons, including their state of health, cannot adapt to the environment of 

comprehensive education schools in Latvia and who would like to acquire qualitative secondary 

education.  

Within the research, during the study-year 2009/2010, there was organized the contest of 

creative works between the secondary school pupils of Latvia ―What a competitive personality 

should be in modern Latvia?‖ There were creative works sent by 123 secondary school pupils from 

different schools of Latvia. At the final of the contest (on March 5, 2010) there was a pupils‘ 

conference organized and the conference proceedings published (ISBN 978-9984-838-50-2), 

comprising the articles written by the experts of the contest and the pupils‘ creative works on 

competitiveness. The creative works of the finalists of the contest can be found in the appendices of 

the doctoral thesis.  
The published monograph: Katane I., Kalniľa I. (2010). Skolēnu personības attīstība 

neformālās komercizglītības vidē [Development of Pupils’ Competitiveness in the Environment 

of Non-Formal Commercial Education. In Latvian]. Jelgava: LLU, 331 lpp. ISBN 978-9984-48-

028-2. 
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IEVADS 
Mūsdienās sociāli ekonomisko aktivitāšu pieauguma problēmas globālais raksturs 

aktualizē sadarbības nepieciešamību daţādos līmeľos: starp valstīm, atsevišķām sabiedrības 

daļām, nelielām cilvēku grupām kā sociālām apakšstruktūrām, atsevišķām personībām, lai kopīgi 

varētu noturēt līdzsvaru starp sabiedrību, ekonomiku un dabas vidi, materiālajām un garīgajām 

vērtībām, kas ir sabiedrības, tās kultūras ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums. Tikai tai 

sabiedrībai ir nākotne, kas domā ne tikai par pašreizējiem labumiem, bet arī par to, ko tā vēlas un 

spēj atstāt mantojumā nākamajām paaudzēm.  

Zinātnes atklājumi, t.sk. jaunākās tehnoloģijas, ienāk cilvēku ikdienā ar mērķi celt cilvēku 

dzīves kvalitātes līmeni. Tajā pašā laikā globalizācijas un integrācijas procesu ietekmē veidojas 

patērnieciski orientēta sabiedrība, jo tās lielu daļu veido indivīdi, kas vēlas tikai izmantot, lietot, 

citiem vārdiem sakot, patērēt citu cilvēku darba augļus, bet paši nevēlas radīt paliekošas garīgās 

un materiālās vērtības savas paaudzes un nākamo paaudţu labā. Pragmatisms un racionālisms 

noved pie tā, ka mūsdienu sabiedrībā materiālās vērtības sāk dominēt pār garīgajām vērtībām. Ir 

izjaukts līdzsvars (!) starp Ego – un Eko- centrēto domāšanu un darbību, tas rada šķēršļus cilvēka 

pašattīstībai un pašrealizācijai viľa dzīves vidē, kā arī apdraud sabiedrības ilgtspējību. Ego- 

centrētā domāšana un darbība, kas mūsdienu sabiedrībā kļūst arvien raksturīgāka, rada daţāda 

veida pretrunas starp cilvēka kā sabiedrības indivīda vajadzībām un visas sabiedrības 

vajadzībām, kas noved pie tuvredzīgas un bezatbildīgas rīcības.  

Romas kluba dibinātājs, itāļu zinātnieks, ievērojams uzľēmējs A. Peccei (pēc Pauli, 1987) 

ir izteicis ļoti svarīgu atziľu, ka, lai varētu pārvaldīt pār pasaules mēroga ekonomiku, pirmām 

kārtām, cilvēkam jāiemācās pārvaldīt pašam pār sevi, jāapzinās un jāapgūst pašregulācijas 

mehānismi. A. Peccei uzsvēra vēl vienu nozīmīgu domu, ka cilvēks ir dilemmas priekšā: vai nu 

viľam ir jāmainās kā personībai, profesionālim, sabiedrības indivīdam, vai arī viľam ir jāpazūd 

no Zemes virsmas.  

Sociālajām, ekoloģiskajām, ekonomiskajām krīzēm, kas šobrīd tik ļoti uztrauc cilvēci, 

mūsdienās ir arvien globālāks raksturs. Arvien bieţāk izskan atziľas, ka daudzas valstis šobrīd 

pārdzīvo krīzi arī izglītībā. Visu šo krīţu cēlonis ir krīze cilvēka domāšanā, tāpēc mūsdienu 

sabiedrībā jānotiek daudzu lietu pārvērtēšanai, radikāli mainot uzskatus par šo lietu būtību. 

Cenšanās izvairīties no iepriekš pieļautajām kļūdām, analizējot un izvērtējot cilvēces, kādas 

konkrētas valsts sabiedrības vai arī indivīdu uzkrāto personisko pieredzi, radīja objektīvu 

nepieciešamību atteikties no mūsdienu sabiedrības attīstības līmenim, t.sk. mūsdienu zinātnei, 

neatbilstošiem pasaules uzskatiem, stereotipiem.  

Pētījumi liecina (Apressyan, 1997; Bramwell, Foreman, 1993; Cook, Hite, Epstein, 2004; 

Floren, 1998; Андреев, 2006; Митина, 2003; Широбоков, 2000 u.c.), ka pēdējo 10 gadu laikā 

zinātnisko un izglītības paradigmu maiľas rezultātā ir mainījusies arī personības konkurētspējas 

paradigma. Runājot metaforās, varam teikt, ka vecās konkurētspējas paradigmas kontekstā 

konkurētspējīga personība ir salīdzināma ar haizivs tēlu, kas sava mērķa sasniegšanas procesā ir 

spējīga „aprīt‖ jebkuru, kas stājas ceļā un viľai traucē. Saistībā ar jaunās konkurētspējas 

paradigmas rašanos mūsdienās ir radikāli mainījies un turpina mainīties priekšstatu kopums par 

konkurētspējīgu personību, ko simboliski varam salīdzināt ar delfīnu. Tas ir cilvēks, kurš spēj 

sadarboties, kurš ir izpalīdzīgs, kurš savos konkurentos saskata potenciālos sadarbības partnerus. 

Viľš spēj saglabāt līdzsvaru starp es- ego un es – eko savā domāšanā un darbībā. Delfīna tipa 

konkurētspējīga personība vienlaicīgi prot būt līderis un arī strādāt un sadarboties komandā. 

Jaunās paradigmas skatījumā konkurētspējīga personība savā attīstībā sacenšas pati ar sevi, nevis 

ar citiem, tā cīnās ar saviem netikumiem, trūkumiem, nevarēšanu vai negribēšanu kaut ko 

svarīgu vai ļoti nepieciešamu paveikt. Tā ir mērķtiecīga personība, kurai ir skaidri nākotnes 

mērķi. Jauna tipa konkurētspējīga personība ir radoša un elastīga savā domāšanā un darbībā, 

tāpēc tā ir spējīga risināt problēmas neierastās, nestandarta situācijās. Tā ir lemtspējīga un 

atbildīga personība, uz kuru var paļauties un kurai var uzticēties. Šādu cilvēku ciena citi, un arī 

viľš pats ciena sevi. Viľš ir gaidīts draugu un paziľu vidū, ir pieprasīts profesionālajā jomā. 
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Iepriekš minētā rezultātā jēdziens personības konkurētspēja arvien noteiktāk ienāk 

pedagoģijas zinātnē. Personības konkurētspēja kļūst par zinātnisku kategoriju pedagoģijā. Par to 

liecina kaut vai tāds fakts, ka Krievijā 20. gs. beigās tika izveidots pētījumu apakšvirziens, ko 

zinātnieki nosauca par konkurentoloģiju (Андреев, 2006). 

Pedagoģijas zinātnē personības konkurētspējas pētniecībai ir pievērsušies vairāki 

zinātnieki: 

 gan rietumvalstīs (piemēram, Altbach, 2004; Apressyan, 1997; Bramwell, Foreman, 

1993; Cook, Hite, Epstein, 2004; Epstein, Carroll, 2005; Floren, 1998; Johnson, Johnson, 

1974; Keith Olson, 2006; Mayhew, Keep, 1999; Mestenhauser, Ellingboe, 2005 u.c.); 

 gan Krievijā (piemēram, Андреев, 1998; 2004; 2006; Богдановa, 1992; Борисова, 1996; 

Гарафутдинова, 1998; Ионина, 2003; Митина, 2003; Холодцева, 2007; Шаповалов, 

2003; Широбоков, 2000; Фатхутдинов, 2000 u.c.). 

Līdz šim Latvijā nav pievērsta pietiekama uzmanība un veikti pētījumi konkurentoloģijas 

jomā. Personības konkurētspējas pētījumi ir nepieciešami un aktuāli, kas varētu kļūt par 

ieguldījumu Latvijas pedagoģijas zinātnes attīstībā, kam būtu arī starptautiska nozīme. Par to 

liecina fakts, ka pēdējos gados ne tikai zinātniskajās publikācijās, bet arī daudzos starptautiska 

mēroga dokumentos, kā arī Latvijas daţāda veida dokumentos arvien bieţāk parādās jēdziens 

konkurētspēja. Piemēram, Lisabonas stratēģijā (The Lisbon strategy .. , 2000) ir uzsvērta doma, 

ka Eiropas Savienībai (ES) jākļūst par viskonkurētspējīgāko un visdinamiskāko, uz zināšanām 

balstīto ekonomiku pasaulē, kas ir spējīga uz pastāvīgu ekonomisko kāpumu. Savukārt Izglītības 

attīstības koncepcijā 2006. – 2010. gadam (Pamatnostādnes .. , 2006) ir norādīts uz izglītības 

lomu Latvijas iedzīvotāju un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanas sekmēšanā 

globalizācijas un integrācijas procesa kontekstā. Tādējādi aktuāla kļūst atziľa, ka visas 

sabiedrības konkurētspēju var nodrošināt katra cilvēka kā sabiedrības indivīda konkurētspējas 

attīstība, ko var panākt, izvirzot jaunus izglītības mērķus un uzdevumus. 

Arvien bieţāk gan zinātnieku, gan izglītības vadītāju, gan pašu pedagogu vidū izskan 

atziľas, ka mūsdienās katram cilvēkam kā personībai un sabiedrībai kopumā ir jāiemācās dzīvot 

nepārtraukti mainīgā vidē, jāiemācās sadzīvot ar pārmaiľām visapkārt, kā arī jāspēj pašai 

mainīties. Dzīvotspēja un spēja atrast pašrealizācijas iespējas mainīgos apstākļos, nepārtraukti 

pašattīstot un pilnveidojot sevi, ir ļoti nozīmīgi konkurētspējas rādītāji.  

Pēc mūsu domām, arvien aktuālāka kļūst tieši skolu jaunatnes konkurētspējas attīstības 

veicināšanas problemātika pedagoģijā, jo: 

 tieši no jaunās paaudzes ir atkarīga mūsu sabiedrības nākotne; 

 arvien aktualizējas Latvijas izglītības konkurētspējas nodrošinājuma problemātika, kas 

Latvijā ir jārisina gan Eiropas Savienības, gan visas pasaules kontekstā; 

 pēdējā laikā svarīgi ir nodrošināt gan formālās, gan neformālās izglītības vidi 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstībai pilsētās un laukos, lai viľi spētu plānot savu 

karjeru un atbilstoši saviem dzīves mērķiem izvēlēties nākamo izglītības iestādi.  

Tādējādi bija radusies objektīva nepieciešamība, kas kļuva par ierosmi tam, ka 2005. gadā 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes (TF) Izglītības un 

mājsaimniecības institūtā (IMI) LLU TF IMI asoc. profesores, Dr. paed. Irēnas Katanes vadībā 

uzsākām šāda veida pētījumus. Lai varētu veikt vidusskolēnu konkurētspējas attīstības pētījumus 

neformālās komercizglītības vidē, pirmām kārtām, mums bija jāizstrādā šo pētījumu filozofiski 

metodoloģiskā bāze. 

Promocijas darba autores uzkrātā personiskā pieredze, attīstītās, pilnveidotās kompetences 

un iegūtās kvalifikācijas atbilda šāda veida pētījumiem: 

 izglītības psihologs - skolēnu un skolotāju konsultants daţādās Latvijas skolās,  

 lektore Biznesa vadības koledţā, 

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas filiāles Bauskā vadītāja, 

 kopš 2005. gada līdz pat šim brīdim Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!‖ un tā ietvaros 

skolotāju tālākizglītības programmu vadītāja.  
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Pētījuma temats 
Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības 

vidē  

Pētījuma objekts   

Vidusskolēnu neformālās komercizglītības vide 

Pētījuma priekšmets 

Vidusskolēnu konkurētspējas attīstība neformālās komercizglītības vidē 

Pētījuma mērķis 

Izvērtēt vidusskolēnu konkurētspējas attīstību un veicināt to, pateicoties: personības 

konkurētspējas kā pedagoģiskas kategorijas zinātniskajam pamatojumam jaunās konkurētspējas 

paradigmas kontekstā; izstrādātai un eksperimentāli aprobētai neformālās komercizglītības vides 

koncepcijai, kur neformālās komercizglītības vide ir daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām 

dimensijām un funkcijām, kā arī konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmai. 

Pētījuma hipotēze 
Vidusskolēnu konkurētspējas attīstība notiek sekmīgāk, ja: 

 skolēni brīvprātīgi un aktīvi iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir 

daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot 

daudzveidīgu dzīves pieredzi;  

 viľu zināšanas atbilst personības konkurētspējas jaunajai paradigmai; 

 viľi zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 

Pētījuma uzdevumi 

1. Pamatot konkurētspēju kā pedagoģijas zinātnes kategoriju jaunās konkurētspējas paradigmas 

kontekstā un atbilstoši teorētiskajiem pētījumiem pētīt mūsdienu vidusskolēnu viedokli par 

personības konkurētspēju. 

2. Zinātniski pamatot konkurētspējas struktūras modeli, atbilstoši tam izstrādāt un ekspertēt 

vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas metodiku:  konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru 

sistēmu, uz šīs konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas bāzes izstrādāt un 

eksperimentāli aprobēt vidusskolēniem piemērotu aptaujas anketu, konkurētspējas līmeľu 

noteikšanas un rezultātu interpretācijas metodiku. 

3. Izstrādāt neformālās komercizglītības vides koncepciju vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstības veicināšanai, kurā, balstoties uz ekoloģisko pieeju (t.sk. sistēmisko un 

daudzdimensionālo pieeju), pamatot neformālās komercizglītības vidi kā daudzlīmeņu vides 

sistēmu (daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelis, programmas 

„Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides apakšsistēmas modelis) ar daudzām dimensijām un funkcijām 

(daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides modelis).  

4. Veikt pedagoģisko eksperimentu, praksē aprobējot: izstrādāto neformālās komercizglītības 

vides koncepciju vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanai, vidusskolēnu 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmu, kā arī konkurētspējas līmeľu noteikšanas un 

rezultātu interpretācijas metodiku; veikt datu apkopošanu, matemātisko apstrādi, iegūto 

rezultātu analīzi, salīdzināšanu un izvērtēšanu.  

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido:  

1. Konkurētspējas kā jaunas kategorijas pamatojums mūsdienu izglītībā un pedagoģijas 

zinātnē (Altbach, 2004; Cook, Hite, Epstein, 2004; Epstein, Carroll, 2005; Keith Olson, 2006; 

Mestenhauser, Ellingboe, 2005; Андреев, 2006; Борисова, 1996; Гарафутдинова, 1998; 

Митина, 2003; Фатхутдинов, 2000; Холодцева, 2007; Широбоков, 2000; Шаповалов, 2003 

u.c.). 



16 

2. Metodoloģisko pieeju pamatojums personības konkurētspējas pētniecībā: 

 konkurētaspējas izpausmes pamatojums darbības kontekstā (Hansen, 2008; Muchinsky, 

2003; Peters, Waterman, 2004; Зеер, 2006; Кирсанов, 2000; Климов, 1996; Лаврентьев, 

Лаврентьева, Неудахина, 2002; Рачина,1999 u.c.); 

 konkurētspēja kā personības kvalitāšu kopums (Charron, Evers, Fenner, 1976; Андреев, 

1998; Земскова, 2007; Кураков A.A., 2004; Нохрина, 2000; Потемкина, 2004; 

Румянцева, 1996; Широбоков, 2000 u.c.); 

 personības struktūras komponentu pamatojums (Floren, 1998; Андреев, 2006; Борисова, 

1996; Гарафутдинова, 2007; Кирсанов и др., 1997; Митина, 2003; Парыгин, 1994; 

Тараканова, 2004; Шаповалов, 2005 u.c.).  

3. Vidusskolēna konkurētspējas struktūras modeļa pamatojums (Андреев, 2006; Floren, 1998; 

Митина, 2003; Парыгин, 1994; Шаповалов, 2003): 

 personības virzības komponents (Antonovsky, Adler, I., Sagy, 1990; Buber, 1993; Bracey, 

2001; Buhler,1968; Ēriksons,1998; Ginsburg, Axelrad, Herna, 1951; Goldstein, 1939; 

Heckhauzen,1985; Frankl,1962; Maslow, 1954;1968;1997; Rogers,1983; Бахтин, 1979; 

Митина, 2003 u.c.); 

 paškoncepcijas komponents (Adler, 1992; Boţoviča, 1975; Breakwell, 1986; Ēriksons, 1998; 

Goffman, 1959; Hardy , Orzek, Heistad,1984; Halamandaris, Power, 1997; Horny, 1966; 

Jungs, 1993, Markus, Wurf, 1987; Maslow, 1971; Pervin, 1996; Plotnieks, 1997; Rogers, 

1951; Ryan, Deci, 2001 Ryff, 1989; Waterman, 1989; Сатир, 2000 u.c.); 

 pašregulācijas komponents (Dollard, 1939; Berkowitz, 1978, Guilford, 1967; Schutz,1967; 

Tomkins, 1962; Zammuner, Galli, 2005; Eysenk, 1989; Cattel, 1971; Левин, 2001; Левитов, 

1967; Митина, 2003;  Шаповалов, 2003 u.c.); 

 kompetenču komponents  (Eickhorst, 1998; Briede, 2003; 2004; 2009; Cattel, 1971; Cottrell, 

2001; Guilford, 1967; Feuerstein, 1990; Hutmacher, 1997; Jensen, Schnack,1994; Winter, 

Maisch, 1996; Purcell, 2001; Митина, 2003 u.c.). 

4. Neformālā komercizglītības vides koncepcijas pamatojums vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstības veicināšanai: 

 ekoloģiskā pieeja mūsdienu izglītībā (Bronfenbrenner, 1996/1979; Disinger, 1993; Fulans, 

1999; Hirsto, 2001; Huitt, 2003/1995; Katane, 2007a; Katane, Pēks, 2006; Lakatos, 

Nyizsyánsky, Szabó, 2003; Naess, 1973; Palmer, 2001; Roberts, 2005; Sage, 1998; Salīte, 

2002; Schulz, 1980; Sessions, 1995; Sterling, 2001; Šmite, 2004; Teymur, 1982; Zīds, 2003; 

Гурьянова, 2005; Ильинский, 1995; Князева, Курдюмов, 2004; Подласый, 1999; 

Пригожин, 1991; Хакен, 2004; Штейнбах, Еленский, 2004 u.c.); 

 neformālā izglītība kā papildinājums un alternatīva formālajai izglītībai (Briede, Pēks, 2005; 

Colletta, 1996; Jarvis, 1999; Katane, 2005; Katane, 2007b; Kravale, 2006; Līduma, 2004; 

McIntosh, 1979; Rogers, 1992; Tuijnman, 1996; Venables, 1976; Волкова, 2008; 

Кулюткин, 2001; Кулюткин, 1983; Митина, 2004; Мошкин, 2004 u.c.); 

 neformālā komercizglītības vide kā vides sistēma (Broks, 2000; Bronfenbrenner, 1979/1996; 

Bronfenbrenner, Morris, 1988; Bubolz, Sontag, 1993; Hirsto, 2001; Huitt, 1995/2003; 

Katane, 2005; Katane, 2006a; Maslo, 1995; Sage, 1998; Schulz, 1980, Zelmenis, 2000; 

Ţogla, 2001 u.c.): 

 neformālās komercizglītības vides specifika: izglītības satura aspekts (Apressyan, 1997; 

Bikse, 2007; Bikse, 2008; Rifkins, 2004; Weber, 1968; Зомбарт, 2008; Зомбарт, 2009; 

Коно, 1987; Митина, 2003; Санталайнен и др., 1988; Шумпетер, 1982; Шумпетер, 

2007; Якокка, 1990 u.c.); 

 neformālās komercizglītības vides specifika: problēmbalstīto mācību organizatoriskais 

aspekts: 

- konstruktīvisms pedagoģiskā procesa organizācijā neformālās komercizglītības vidē 

(Daugiamas, 1998; Baacke, 1998; Briede, 2004; Brook and Brooks, 1993; Cobb, 1994; 

Cole and Wertsch, 1996; Genger, 1995; Gerstenmaier, Mandl, 1994; Müller, 2001; 

Glasersfeld, 1987, 1990; Harel and Papert, 1991; Koch, 1998; Koenig, 2000; Mandl, 
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Reinmann-Rothmeier, 1995; Piepho, 1998; Plourde, 2003; Salomon, Perkins, 1998; 

Saunders, 1992; Schneider, 1998; Tavlor, 1998; Theunert, 1999; Tiļļa, 2005; Vygotsky, 

1978; Winkel, 1995 u.c.); 

- problēmbalstīto mācību pamatojums: materiālistiskās didaktikas teorijās un koncepcijās 

(Gaišs, 1972; Beitāne, 1969; 1972; Кудрявцев, 1991; Лернер, 1974; Махмутов, 1977; 

Оконь, 1968; Рубинштейн, 1989; Селевко, 1998; Поспелов, Пушкин, 

Садовский,1969; Хуторской, 2003 u.c.); anglo-amerikāņu mācību teorijās un 

koncepcijās (Amster, 2008; Barrows , 1986; 2006; Brooks, J.G., Brooks, M.G., 1993; 

Clift, Houston, 1990; Cohen, E., 1994; Duffy, 1994; Hmelo-Silver, 2004; Hmelo-Silver, 

Rhem, 2008; Merrill, 2007; Milter, Stinson, 1993; Remedios, Clarke, Hawthorne, 2008; 

Rhem, J., 2008; Torp, Sage, 2002 u.c.); 

 neformālā komercizglītības vide kā daudzdimensionāla un daudzfunkcionāla vide (Beļickis, 

2000; Bernard, 1925; Briede, Pēks, 1998; Böhm, 1994; Bronfenbrenner, 1996/1979; Bubolz, 

Sontag, 1993; Dirba, 2003; Erikson, 1963; Gross, Crandall, 1947; Jurgena, 2002; Katane, 

2007a; Lapiľš, Katane, 2003; Leikums, Lūsis, Moskvins, 2002; Morisson, 1974; Pavlovs, 

2002; Pēks, 2000; Pike, Selby, 1990; Poulucci, et al, 1977; Students, 1998b; Špona, 2001; 

Veldre, 1958; Zajonc, Marcus, 1975; Ţogla, 2003; Выготский, 2000; Григорьянц, 2005; 

Климов, 1990; Кули, 1994; Мид, 1994; Митина, 2003; Мудрик, 2003; Ретивых, 1994; 

Рыжиков, 1991; Франкл, 1990/1962 u.c.). 

Pētījuma metodes 

Teorētiskās metodes 

 Zinātniskās literatūras un daţāda veida dokumentu studēšana, analīze un izvērtēšana. 

Empīriskās metodes 

1. Datu ieguves metodes: 

 aptaujas (intervijas un anketēšana); 

 ekspertvērtējuma metode; 

 pedagoģiskais eksperiments;  

 personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija; 

 projektīvais sacerējums. 

2. Datu apstrādes metodes : 

 projektīvā sacerējuma kontentanalīze; 

 binomiālais tests: konkurētspējas pazīmju īpatsvara koeficienta noteikšana paraugkopās; 

 Spīrmena rangu korelācijas (Spearman's rho Test); 

 Kendela korelācijas tests (Kendall‘s tau_b Test) konkurētspējas pazīmju vērtējuma 

paraugkopu vidējo rangu korelācijas noteikšanai; 

 Kendela konkordācijas tests (Kendall‘s tau_c Test) skolēnu vērtējuma un ekspertu 

vērtējuma vienprātības koeficienta noteikšanai; 

 Kronbaha alfas metode (Cronbach‘s Alpha test) aptaujas rezultātu iekšējās saskaľotības 

un līdz ar to ticamības pārbaude; 

 Kolmogorova – Smirnova tests (Kolmogorov – Smirnov Z test) normālā sadalījuma 

noteikšanai; 

 Manna – Vitneja tests (Mann Whitney test) divu nesaistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 T tests (Independent – Samples T Test) divu nesaistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 T tests (Paired - Samples T Test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 Vilkoksona tests (Wilcoxon test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 Zīmju tests (Sign Test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai. 

Pētījuma bāze 

 Eksperimentālais pētījums Konkurētspējīgas personības pazīmes Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu vērtējumā: 29 Latvijas vidusskolas; 

 Pirmais posms: 20 – lauku vidusskolas; 9 – pilsētas vidusskolas; (pārstāvētas visu 

4 Latvijas reģionu; 26 rajonu; galvaspilsētas, pilsētu un lauku skolas); 
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 Otrais posms: 5 – lauku vidusskolas; 5 – pilsētu vidusskolas. 

 Eksperimentālais pētījums Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un 

izvērtēšana: 15 vidusskolas. 

Pētījuma respondenti 

 Eksperimentālais pētījums Konkurētspējīgas personības pazīmes Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu vērtējumā: 498 respondenti: 

 338 respondenti no 20 lauku vidusskolām; 

 160 respondenti no 9 pilsētu skolām.  

 Eksperimentālais pētījums Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un 

izvērtēšana: 260 respondenti: 

 eksperimentālā grupa: 130 respondenti; 

 kontrolgrupa: 130 respondenti. 

Pētījuma eksperti 

 Vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas metodikas ekspertīze (5 eksperti): 

 pedagoģijas, psiholoģijas un ekonomikas zinātnes pārstāvji (zinātľu doktori un Latvijas 

augstskolu mācībspēki); 

 speciālisti pētījumu metodoloģijā; 

 praktiķi skolas pedagoģijas un izglītības psiholoģijas jomā. 

Pētījuma posmi 

1. tabula  

Pētījuma posmu izvērsts apraksts 

 

Nr. Teorētiskie pētījumi Empīriskie pētījumi 

Pirmais pētījuma posms 

1.  Pētījuma temata, objekta, 

priekšmeta, mērķa formulējuma 

precizēšana; formulēti pētījuma 

jautājumi un uzdevumi; izvirzīta 

pētījuma hipotēze. 

 Izveidots pētījumu plāns, 

apzināta un apkopota zinātniskā 

literatūra, kas nepieciešama 

teorētisko pētījumu veikšanai.   

- 

Otrais pētījuma posms 

2.  Pamatota konkurētspējas jaunā 

paradigma salīdzinājumā ar 

veco jēdziena paradigmu.  

 Teorētisko pētījumu ceļā 

tendenču līmenī konstatētas un 

formulētas metodoloģiskās 

pieejas konkurētspējas 

pētniecībā. 

 Veikts eksperimentālais pētījums: 

Konkurētspējīgas personības pazīmes 

Latvijas pilsētu un lauku vidusskolu skolēnu 

izvērtējumā. 
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Tabulas turpinājums 

 

N.p.k. Teorētiskie pētījumi Empīriskie pētījumi 

Trešais pētījuma posms 

3.  Zinātniski pamatots 

konkurētspējas struktūras 

modelis, t.sk. konkurētspējas 

četri komponenti. 

 Izstrādāta un pirmo reizi ekspertēta 

konkurētspējas izvērtēšanas metodika, kas 

eksperimentāli aprobēta arī pilotpētījumā. 

 Balstoties uz ekspertu ieteikumiem un 

aizrādījumiem, veikti vidusskolēnu 

konkurētspējas izvērtēšanas metodikas 

uzlabojumi: veiktas korekcijas vērtējuma 

indikatoru formulējumos, kā arī 

konkurētspējas komponentu nosaukumos 

atbilstoši konkurētspējas struktūras modelim, 

veikta neliela indikatoru grupu 

pārstrukturēšana, atbilstoši tam veiktas 

korekcijas vidusskolēnu aptaujas anketā, 

uzlabota konkurētspējas līmeľu noteikšanas 

un rezultātu interpretējuma metodika. 

Ceturtais pētījuma posms 

4.  Vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstības neformālās 

komercizglītības vidē 

veicināšanas koncepcijas 

zinātniskā pamatojuma izstrāde. 

 Pedagoģiskais eksperiments: Vidusskolēnu 

konkurētspējas attīstības veicināšana un 

izvērtēšana neformālās komercizglītības 

vidē. 

Piektais pētījuma posms 

5.  Secinājumu izstrāde. 

 Bibliogrāfijas saraksta pilnveide 

atbilstoši promocijas darba 

prasībām. 

 Pedagoģiskajā eksperimentā iegūto datu 

apkopošana un apstrāde, rezultātu analīze un 

izvērtēšana. 

 Vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas 

metodikas atkārtota ekspertīze. 

 

Pētījuma zinātniskais devums un novitāte 

 Personības konkurētspēja pamatota kā pedagoģiska kategorija jaunās konkurētspējas 

paradigmas kontekstā.  

 Tendenču līmenī konstatētas un formulētas metodoloģiskās pieejas personības 

konkurētspējas pētniecībā: personības konkurētspējas izpausmes pamatojums darbībā; 

konkurētspēja kā personības kvalitāšu kopums; personības konkurētspēja kā sareţģīta 

daudzkomponentu struktūra.  

 Zinātniski pamatots autores izveidotais konkurētspējas struktūras modelis, izdalot personības 

virzības, paškoncepcijas, pašregulācijas un kompetenču komponentu. 

 Izstrādāta, ekspertēta un eksperimentāli aprobēta konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru 

sistēma (66 indikatori, kas atbilstoši konkurētspējas struktūras komponentiem ir iedalīti 

četrās indikatoru grupās). 

 Izstrādāta un eksperimentāli aprobēta neformālās komercizglītības vides koncepcija, kur, 

balstoties uz ekoloģisko pieeju (t.sk. sistēmisko un daudzdimensionālo pieeju), pamatota 

neformālās komercizglītības vide kā daudzlīmeņu vides sistēma (daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides modelis, programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto 

mācību vides kā daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modelis) ar 

vairākām dimensijām un funkcijām (daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās 

komercizglītības vides modelis). 
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Pētījuma praktiskais devums un tā nozīmīgums 

 Uz konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas bāzes izveidota, ekspertēta un 

eksperimentāli aprobēta vidusskolēniem piemērota aptaujas anketa, kā arī konkurētspējas 

līmeľu noteikšanas un iegūto rezultātu interpretācijas metodika. 

 Vairāku gadu garumā Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija veiksmīgi 

realizē Latvijas valsts mēroga projektu ―Esi līderis!‖, kura ietvaros tika eksperimentāli 

aprobēta neformālās komercizglītības vides koncepcija ar mērķi veicināt projektā iesaistīto 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstību. Pētījuma autore (Ilze Kalniľa) ir projekta idejas autore 

un vadītāja. Šobrīd projekta ietvaros notiekošajās, konkurētspēju veicinošajās aktivitātēs ir 

iesaistīti 2450 Latvijas jaunieši un 140 skolotāji. Projekts „Esi līderis!‖ norisinās visos 

Latvijas reģionos, piedalās 127 Latvijas skolas: 74 pilsētu skolas, 53 lauku skolas. Projekta 

ietvaros ir izstrādāta un dalībskolās sekmīgi īstenota programma „Komerczinības 

vidusskolā‖, kas ir LR IZM licencēta un akreditēta. 

 Pateicoties veiktajiem pētījumiem un rezultatīvai projekta ―Esi līderis!‖ darbībai, jau 2006. 

gadā Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijai tika uzticēts Eiropas Savienības 

struktūrfondu 75% un valsts budţeta 25% finansēts projekts „Profesionālās pilnveides 

programmas ekonomikas skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖‖, kura ietvaros tika 

uzrakstītas 20 grāmatas (10 mācību grāmatas skolēniem un 10 metodiskās grāmatas 

skolotājiem). Tika īstenota arī „Profesionālās pilnveides programma skolotājiem nozarē 

„Karjera‖‖. Skolotāju profesionālā pilnveide notika vairāku semināru veidā. Projektu vadīja 

pētījuma autore (Ilze Kalniľa). 

 Balstoties uz personīgās pieredzes refleksiju, t.sk. veikto pētījumu pieredzes refleksiju, 

autore nonāca pie atziľas par tālmācības vidusskolas dibināšanas nepieciešamību Latvijā. 

Savu darbību 2009. gada septembrī uzsāka Rīgas Tālmācības vidusskola, kura šobrīd ir 

akreditēta izglītības iestāde ar sešām klašu grupām. Tālmācības vidusskolas viens no 

pamatmērķiem ir ar vidējās izglītības, t.sk. arī neformālās komercizglītības, 

individualizācijas piedāvājumu veicināt mūsdienu sabiedrības dažāda vecuma indivīdu 

konkurētspēju. Rīgas Tālmācības vidusskolas mērķauditorija: 

 Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji, kas daţādu iemeslu dēļ skolas gados nav varējuši iegūt 

vidējo izglītību un šobrīd vēlas to iegūt tieši Latvijā; 

 Latvijas jaunieši, kas daţādu iemeslu, t.sk. veselības stāvokļa, dēļ, nevar iekļauties 

Latvijas vispārējās izglītības skolu vidē un iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību. 

 Pētījuma ietvaros 2009./2010. mācību gadā tika organizēts Latvijas vidusskolēnu radošo 

darbu konkurss „Kādai jābūt konkurētspējīgai personībai mūsdienu Latvijā?‖. Savus darbus 

iesūtīja 123 vidusskolēni no daţādām Latvijas skolām. Konkursa finālā (2010. gada 5. martā) 

tika organizēta skolēnu noslēguma konference un izdots konferences materiālu krājums, kurā 

tika iekļauti gan konkursa ekspertu raksti, gan skolēnu radošie darbi par konkurētspēju. 

Konkursa finālistu radošie darbi ir atrodami promocijas darba pielikumos.  

 Izdota monogrāfija: Katane I., Kalniľa I. (2010) Skolēnu personības attīstība neformālās 

komercizglītības vidē. Jelgava: LLU, 331 lpp. ISBN 978-9984-48-028-2 

Darba struktūra izveidota atbilstoši promocijas darba izstrādes mērķiem un uzdevumiem un 

sastāv no: ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, ieteikumiem, bibliogrāfijas un 

17 pielikumiem. Promocijas darba struktūras izveide tika pakļauta veikto pētījumu loģikai un 

pētījuma posmiem.  

Hipotēzes verifikācijai tiek izvirzītas šādas tēzes 

 Divdesmit pirmā gadsimta sākumā personības konkurētspēja kļūst par pedagoģisku 

kategoriju, jo mainās personības konkurētspējas paradigma pedagoģijas zinātnē; mūsdienu 

vidusskolēnu uzskati par personības konkurētspēju atbilst jaunajai konkurētspējas paradigmai 

un tās zinātniskajam pamatojumam. 
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 Pētījuma ietvaros izstrādātā konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma, kas balstās uz 

personības konkurētspējas struktūras četru komponentu: personības virzības, paškoncepcijas, 

pašregulācijas un kompetenču komponenta pamatojumu, ir valīda un izmantojama 

vidusskolēnu konkurētspējas pētniecībā.  

 Vidusskolēnu konkurētspējas attīstība notiek sekmīgāk, ja: skolēni brīvprātīgi un aktīvi 

iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām 

dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot daudzveidīgu dzīves pieredzi; viľi zina 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 

 

Pētījuma rezultāti aprobēti 

● Starptautiskās zinātniskās konferencēs 

2006 

 Indicators of pupils‘ competitiveness. The 12th International Scientific Conference 

„Research for Rural Development‖ (May 17 – 20, 2006), Latvia, Jelgava: LLU.  

 Competences as Indications of Pupil‘s Competitiveness Development in an Educatioal 

Environment of Rural School. The International Scientific Conference „New Dimensions 

in the Development of Society‖ (Juny 15 – 17, 2006). Latvia, Jelgava: LLU, Faculty of 

Social Sciences.  

2007 

 Referāts Development of Pupils’ Competitiveness in Educational Environment of Rural 

Schools of General Education. The International Conference ―Society, Integration, 

Education‖ (Febraury, 23th – 24th, 2007). Latvia. Rēzekne: Rēzekne Higher Education 

Institution: Faculty of Pedagogy. 

 Referāts Ecological Approach for the Development of Prospective Teachers’ 

Competences in Connection with Competitiveness. The International Scientific 

Conference "ATEE Spring University 2007. The Changing Education in a Changing 

Society" (May 3 - 4, 2007). Lithuania, Klaipeda: Klaipeda University. 

 Referāts Konkurētspējīga speciālista attīstības veicināšana: pedagoģiskie aspekti. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā‖ (2007. gada 

14. – 15. jūnijs). Latvija, Jelgava: LLU SZF. 

 Referāts Promotion of Competitive Person’s Development in Modern Educational 

Environment. The International Scientific JTET Conference „Sustainable Development, 

Culture and Education‖ (May 30 – Juny 3, 2007). Hungary, Dwebrecen, University of 

Debrecen.  

2008 

 Referāts Competitiveness as a Pedagogical Concept: from Theoretical Substantiation to 

Pupils’ Opinions and Evaluation. The 4th Annual International Scientific Conference 

„New Dimensions in the Development of Society‖ (September 25 – 26, 2008). Latvia, 

Jelgava: Faculty of Social Sciences at Latvia University of Agriculture. 

2009 

 Referāts Promotion of Competitiveness Development in the Pedagogical Environment. 

The International Scientific konference „Rural Environment. Education. Personality. 

(REEP)‖ (May 29 – 30, 2009). Latvia, Jelgava: LLU TF IMI. 

 Referāts Problēmbalstītā pieeja vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanas 

procesā. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.‖ (2009. 

gada 27. – 28. februāris) Latvija, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 

 Referāts Problem Based Learning for Development of Pupils’ Competitiveness. The 

International Scientific JTEFS/BBCC Conference ―Sustainable Development. Culture. 

Education‖ (May 5-8, 2009). Latvia, Daugavpils: DU.  

 Referāts „Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības izvērtēšana‖ LLU SZF starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ―New Dimensions in the Development of Society.‖ (2009. gada 

2. – 3. oktobris). 
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 Referāts „Evaluation of the competitiveness development at Latvian secondary schools‖ 

RTU 50. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par godu 147. jubilejai (2009. gada 12.-

16. oktobris). 

● Dažāda veida zinātniski praktiskajos semināros 

 Profesionālās pilnveides kursi „Karjera‖, 2006.-2007. gads. LUMA mācību centrs. 

 LR IZM Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra "Bērnu un jauniešu vadītāju kursi", 

2008. gads. 

 Profesionālās pilnveides kursi „Komerczinības vidusskolā‖, 2008.-2009. gads. LUMA 

mācību centrs. 

 Biznesa vadības koledţas organizētais seminārs „Konkurētspējīgas personības veicinošie 

aspekti‖ koledţas studentiem. 2009. gada 10. oktobrī, Limerikā, Īrija. 

 Biznesa vadības koledţas organizētais seminārs „Konkurētspējīgas personības veicinošie 

aspekti‖ koledţas studentiem. 2009. gada 11.oktobrī, Dublinā, Īrija.  

 Biznesa vadības koledţas seminārs studentiem „Konkurētspējīgas personības veicinošie 

aspekti‖. 2010. gada 8. martā, Londonā, Lielbritānija.  

Pētījuma rezultāti ir publicēti 15 zinātniskās publikācijās (skat. 17. pielikumu), no tām 

4 raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos ţurnālos, izdota 1 zinātniskā monogrāfija, 

10 raksti publicēti starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos.  

Pētījuma rezultāti var tikt izmantoti 

 kā metodoloģiskā bāze personības konkurētspējas, t.sk. mūsdienu jauniešu 

konkurētspējas, pētniecībā, kā arī tās attīstības veicināšanā izglītības vidē; 

 jaunās konkurētspējas paradigmas, kā arī paša jēdziena pamatojums pedagoģijas zinātnē 

var kļūt par teorētisko bāzi turpmākiem pētījumiem, kuru uzmanības centrā būtu topošo 

vai jau esošo daţāda veida speciālistu konkurētspējas attīstība un tās veicināšana. 
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1. PERSONĪBAS KONKURĒTSPĒJA KĀ JAUNA KATEGORIJA 

MŪSDIENU PEDAGOĢIJAS ZINĀTNĒ UN IZGLĪTĪBĀ  
 

Mūsdienu globalizācijas un integrācijas procesu kontekstā gan zinātniskajā literatūrā, gan 

daţāda veida dokumentos, gan masu medijos bieţi sastopami šādi termini: sabiedrības, 

ekonomikas, organizācijas konkurētspēja un ilgtspējība.  

Taču tie ir tikai daţi no daudzšķautnainā jēdziena konkurētspēja aspektiem. Neviena 

sabiedrība, ekonomika, organizācija pati par sevi nebūs konkurētspējīga, ja nebūs 

konkurētspējīgs katrs sabiedrības indivīds gan kā personība, gan kā speciālists.  

Šobrīd konkurētspēja kļūst arī par pedagoģijas zinātnes kategoriju. Par pamatu tam bija tas, 

ka 21. gs. sākumā būtiski mainījās konkurētspējas paradigma.  

 

 

1.1. Personības konkurētspējas paradigmu maiņa mūsdienās 
 

Jebkura veida paradigmu maiľa ir likumsakarīgs process, kas rodas pagātnē un tagadnē 

notiekošā analīzes un izvērtēšanas procesā, kad tiek secināts, ka ir nepieciešamas pārmaiľas, 

pretējā gadījumā notiekošie procesi sabiedrībā un ekonomikā var novest pie smagas krīzes, kuras 

sekas var būt neatgriezeniskas.  

Jebkura krīze, vai tā būtu ekoloģiskā, sociālā vai ekonomiskā krīze, faktiski ir krīze cilvēka 

domāšanā. Cilvēka uzvedība, darbība, rīcība vienā vai otrā situācijā izriet, pirmām kārtām, no 

cilvēka domāšanas, no viľa pasaules uzskatu kopuma, no vērtību un attieksmju sistēmas.  

Dţ. Barkeram (Joel Barker .. , 2007) pieder spārnotais izteiciens: „Neviens jums nevarēs 

pateikt paldies par tagadnes nosargāšanu, ja jūs nevērīgi izturēsieties pret nākotni.‖ Dţ. Bārkers 

(Barker, 1993; Баркер, 2007) savos darbos uzsver domu, ka paradigmai sevī vienmēr jāietver 

nākotnes perspektīva, perspektīva attīstībai un ilgstpējībai. Ja paradigma traucē progresam, tad 

jāmaina pati paradigma. Jaunas paradigmas rašanās saistās ar jaunu nākotnes redzējumu, ar 

jauniem mūsdienās samilzušo problēmu risinājumu meklējumiem.  

Tā kā vecā konkurētspējas paradigma patiešām neatbilst mūsdienu skatījumam, tad 

20. gadsimta beigās daudzi zinātnieki uzsāka darbu pie jaunā konkurētspējas redzējuma. Jaunais 

konkurētspējīgas personības redzējums radikāli atšķiras no tradicionāli pieľemtā, vecā uzskatu 

kopuma. Lai veicinātu konkurētspējīgas jaunās paaudzes veidošanos un attīstību, pārmaiľām 

domāšanā jānotiek jau šobrīd.  

Šo universālo cilvēcības formu horizontu, kas iezīmē cilvēka pasaules izpratnes un 

skaidrojuma, viľa iespēju un laikmetam raksturīgo pašizpausmju formu, apzīmē ar jēdzienu 

paradigma (paradigma sengrieķu val. – paradeigma; tulkojums latviešu val. – piemērs, paraugs, 

modelis), (pēc Kūle, Kūlis, 1998; Баркер, 2007). 

Paradigmas koncepciju un paša jēdziena pamatojumu 1962. gadā ir devis T. Kūns (Кун, 

2003) savā darbā „The Structure of Scientific Revolutions‖ (Zinātnisko revolūciju struktūra), kas 

paradigmas jēdzienā pamatoja trīs aspektus:  

 pasaules uzskata nozīmi;  

 sociālo problēmu veiksmīgu risinājumu nozīmi;  

 konstruktīvā skatījuma nozīmi.  

Jēdzienu paradigma zinātniskajā literatūrā izmanto metalīmeľa pasaules uzskata nozīmē 

(Beļickis, 2000). 

A. Smits (Smith, 1982) paradigmu raksturo kā kopējo pieľēmumu kopumu. Paradigma ir 

pasaules uztveres veids, tā mums ir nepieciešama kā zivij ūdens. Paradigma mums izskaidro 

pasauli un palīdz pareģot tās uzvedību.  

V. Harmens (Harman, 1979) raksta, ka paradigma ir uztveres, apjēgšanas, izvērtēšanas un 

darbības pamatveids, kas saistīts ar noteiktu realitātes redzējumu.   

M. Fergusons (Ferguson, 1987) paradigmu definē kā domāšanas struktūru, kā noteiktu 

realitātes aspektu saprašanas un izskaidrošanas shēmu. 



24 

Savukārt, jau iepriekš minētais Dţ. Bārkers (Баркер, 2007, 32) paradigmu definē šādi: 

„Paradigma – tas ir normu un likumu (mutisko vai rakstisko) kopums, kas veic divas funkcijas: 

1) robeţu noteikšana; un 2) saka priekšā, kā rīkoties noteikto robeţu ietvaros, lai sasniegtu 

panākumus.‖ 

Rodas jautājumi: Kas tad īsti ir konkurētspēja? Ar ko atšķiras jaunā konkurētspējas 

paradigma no vecās?  

Kā norāda L. Mitina (Митина, 2003), vēsturiski ar terminu konkurence apzīmēja 

uzľēmēju, raţotāju antagonistisku cīľu par savas uzľēmējdarbības, raţošanas un preces noieta 

izdevīgākiem apstākļiem un nosacījumiem, lai varētu gūt pēc iespējas lielāku peļľu. Zinātniece, 

turpinot domu, norāda arī uz to, ka līdztekus ekonomiskajai konkurencei varētu būt runa arī par 

bioloģisko konkurenci, proti, kad starp vienas vai daţādu sugu pārstāvjiem veidojas aktīvas 

mijattiecības, kam ir sacensību raksturs, lai izdzīvotu un vairotos. 

I. Šmalgauzens konkurencei ir devis savu formulējumu: tas ir viens no cīľas veidiem par 

savu eksistenci. Daudzi ASV ekonomikas speciālisti uzskata, ka konkurētspēja sastāv no divām 

daļām: 1) nepārtraukti pieaugušo dzīves standartu uzturēšana; 2) līdera pozīciju saglabāšana 

pasaules mēroga ekonomikā. ASV prezidenta komisija, kas nodarbojas ar konkurētspējas 

jautājumiem raţošanas sfērā, ir devusi savu konkurētspējas formulējumu: tā ir spēja raţot preces 

un piedāvāt pakalpojumus, kas tiek realizēti starptautiskos tirgos, vienlaicīgi uzturot esošos vai 

paaugstinot dzīves standartus, kas ir tādi paši kā konkurentiem vai pat augstāki (pēc Митина, 

2003).  

Kā redzams, vecajā paradigmā konkurētspēja visbieţāk tiek saistīta ar personības 

panākumiem un uzvarām pār sāncensi, konkurentu, reizēm ar skarba cīnītāja tēlu, kam nav 

ţēlsirdības pret pretinieku, konkurentu, kam visi līdzekļi savu mērķu sasniegšanā ir gana labi.  

No mūsdienu jaunās konkurētspējas paradigmas izriet sekojošas atziľas.  

 Krīze attiecināma uz visiem, pat visveiksmīgākajiem uzľēmējiem, visattīstītāko 

sabiedrību un ekonomiku. Taču par konkurētspējīgu pieľemts uzskatīt to, kas vieglāk 

spēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem, pārvarēt radušās grūtības un pakāpties vēl uz 

augstāku pjedestālu, nekā bija līdz šim, - līdz krīzei. Jaunajā paradigmā liela nozīme ir 

spējai mainīties, spējai dzīvot un attīstīties pārmaiľu apstākļos.  

 Uzľēmēja (komersanta) konkurētspējas attīstība mūsdienās saistās ne tikai ar līderim 

piemītošām īpašībām, bet, pirmām kārtām, ar sociāli psiholoģiskiem un tikumiskiem 

raksturotājrādītājiem, personības mijattiecībām ar sabiedrību, attieksmēm pret citiem 

cilvēkiem, sevi, darāmo darbu, garīgām un ētiskām vērtībām.   

Lai pārskatāmi veiktu konkurētspējas jaunās un vecās paradigmas salīdzināšanu 

uzľēmējdarbībā, izvēlējāmies R. Andersona un P. Šihireva (pēc Apressyan, 1997) darbos 

pamatoto metaforu par haizivi - veco konkurētspējas paradigmu un delfīnu - jauno 

konkurētspējas paradigmu.  

R. Andersons un P. Šihirevs (pēc Apressyan, 1997) ir formulējuši desmit salīdzināšanas 

kritērijus: 1) attieksme pret cilvēkiem; 2) attieksme pret sabiedrību; 3) attieksme pret sevi; 

4) attieksme pret pasauli un dabu; 5) attieksme pret garīgajām vērtībām; 6) attieksme pret 

veicamo darbu; 7) attieksme pret risku; 8) dzīves mērķis; 9) mērķa sasniegšanas līdzekļi; 10) kas 

ir mani draugi, kas - ienaidnieki. Šīs haizivs un delfīna metaforas būtiskāko pamatojumu 

apkopojām pārskatāmā tabulā (skat. 1.1. tab.). 

Jaunā personības konkurētspējas paradigma ir ienākusi mūsdienu izglītībā un zinātnē. 

Personības konkurētspēja kļūst par mūsdienu pedagoģijas un psiholoģijas zinātnisko kategoriju. 
Krievu akadēmiķis V. Andrejevs (Андреев, 1998; Андреев, 2006; Андреев и др., 2004) cilvēka 

konkurētspējas pētījumu virzienu pedagoģijā nosauca par konkurentoloģiju.  

Šīs nodaļas apakšnodaļās dosim šo atziľu zinātnisko pamatojumu.  
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1.1. tabula 

Konkurētspējīga uzľēmēja raksturojums vecās un jaunās paradigmas skatījumā (adaptēts pēc Apressyan, 1997) 

Raksturojuma 

aspekti 

Konkurētspējas vecā paradigma 

                                    „Haizivs”                              NO 

Konkurētspējas jaunā paradigma 

           UZ                        „Delfīns” 

Attieksme pret 

cilvēkiem 

Cilvēki pamatā ir ļauni, dumji, slinki, melīgi, pagrimuši 

ļautiľi, izľemot mani. Tos vada dzīvnieciski instinkti un 

zemiskas kaisles. Viľi neciena labo, bet saprot tikai spēku. 

Cilvēki ir līdzeklis, objekti, kas jāizmanto savu mērķu 

īstenošanai. Paši bīstamākie no viľiem ir tie, kas ir gudrāki, 

stiprāki un augstāki par vidējo līmeni. Viľi ir mani konkurenti, 

tātad ienaidnieki. Vislabākais veids ar viľiem ielaisties kādās 

darīšanās: pašam būt stiprākam, viltīgākam, mazāk viľiem 

uzticoties. Svarīgi ir apgūt manipulācijas ar cilvēkiem tehniku. 

Konkurenti ir jānovērš. Ja es to neizdarīšu, viľi to izdarīs ar 

mani. Izdzīvo stiprākais. Uzvarētājs iegūst visu. Citi nav tādi 

kā es, jo viľi ir otršķirīgi ļautiľi. Es esmu kaut kas īpašs.  

Lielākais vairums cilvēku ir cieľas un uzticēšanās cienīgi. 

Katrā cilvēkā var būt gan labā, gan ļaunā aizsākums. Gan 

viens, gan otrs cilvēkos parādās vairāku faktoru ietekmē. Tie 

ir: daba, iekšējā un ārējā vide, audzināšana, izglītība, 

situācija u.c. Attiecībās ar cilvēkiem ar labu vienmēr var 

panākt vairāk nekā ar ļaunu. Labākais veids, kā nodarboties 

ar uzľēmējdarbību, tiekties uz abpusēji izdevīgu sadarbību. 

Godīgums, patiesums un uzticēšanās ir labākais sadarbības 

pamats. Savs pārākums jādemonstrē tikai ar savu rezultatīvu, 

kvalitatīvu un profesionālu darbību. Tas sevi attaisnos labāk 

nekā īslaicīgi panākumi jebkuriem līdzekļiem. Citus, kas nav 

tādi kā es, ir jācenšas saprast, attiecībās ir jāpauţ lojalitāte un 

takts.   

Attieksme pret 

sabiedrību 

 

Sabiedrība ir cilvēku bars, kas izveidojuši normas un likumus, 

no kuriem liela daļa man nav izdevīgi vai pat kaitīgi. Man 

kaitīgos likumus esmu tiesīgs ignorēt un pārkāpt, ja nepastāv 

risks būt pieķertam un sodītam.   

Sabiedrība un tās institūcijas - sistēma, mehānisms, kas 

nepieciešams, lai atsevišķu indivīdu intereses un vajadzības 

saskaľotu ar sociālo grupu interesēm un vajadzībām un 

otrādi, tās ir garantijas, ka cilvēks tiks pasargāts no patvaļas.  

Likumi, no kuriem daţus es uzskatu par netaisnīgiem, ir 

jāievēro, kamēr šie likumi netiks atcelti vai grozīti likumīgā 

ceļā. Par savas izvēles - pildīt vai nepildīt sabiedrībā 

pieľemtās normas un likumus - sekām es atbildu pats.  

Attieksme pret sevi 

 

Esmu labāks par citiem. Kaut arī es esmu dzīvnieks. Ja esmu 

nabags, tad tikai tāpēc, ka sabiedrība, likumi, citi cilvēki man 

traucē kļūt bagātam.  

Kopumā esmu labs cilvēks, tāpat kā daudzi citi, esmu cieľas 

cienīgs. Ja esmu nabadzīgs, tad tikai tāpēc, ka līdz šim 

neesmu pietiekami radošs, izdomas bagāts, neesmu veltījis 

pietiekami daudz pūļu un spēku, neesmu izvēlējies sev 

piemērotu darbības sfēru, neesmu pietiekami izglītots. 

Neprotu plānot laiku un sevi organizēt. Neprotu izvirzīt sev 

prioritātes. 
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Tabulas turpinājums 

Raksturojuma 

aspekti 

Konkurētspējas vecā paradigma 

                                    „Haizivs”                              NO 

Konkurētspējas jaunā paradigma 

           UZ                        „Delfīns” 

Attieksme pret 

pasauli un dabu 

Pasaule ir naidīga, auksta un bīstama. Tāpēc vienmēr jābūt 

modram. Reālās ir tikai materiālas vērtības, viss pārējais – 

neveiksminieku sprediķi. Daba – tā ir bagātību noliktava, no 

kuras jāľem, cik var paľemt, citādi paľems citi. Pēc manis – 

kaut vai zemestrīce vai plūdi.  

Pasaule ir brīnišķīga. Tā piedāvā tik daudz iespēju sevis 

izzināšanai un savu spēju atklāšanai, dod tik daudz prieka. 

Pasaule – tā ir dabas spēku lielā spēle, kurā piedalos arī es. 

Dzīve – tā ir liela vērtība. Tā neaprobeţojas tikai ar redzamo 

un taustāmo, ar materiālajām vērtībām. Pastāv arī garīgās 

vērtības, kas izturējušas laika pārbaudījumu: mīlestība, 

draudzība, skaistuma bijāšana un pietāte cilvēka gara  

majestātiskuma un cēluma izpausmju priekšā. Dabai esam 

pateicīgi par to, ka mēs esam tās daļa un varam dzīvot 

saskaľā ar sevi un apkārtējo pasauli. Daba ir jāsaudzē un 

jāsaglabā nākamajām mūsu paaudzēm, padarot to vēl 

krāšľāku un bagātāku. 

Attieksme pret 

garīgajām vērtībām 

Iespējams, arī Dievs eksistē, taču Viľa likumi un cilvēku 

likumi, reliģiozā morāle un biznesa likumi ir daţādas lietas. 

Tomēr sociālā vidē sevi jāreklamē kā ticīgu cilvēku, jo šāda 

reputācija var noderēt biznesā. Lai radītu lielāku pārliecību 

cilvēkos, šad un tad jāziedo labdarībai, nodrošinot savas 

labdarības reklāmu. 

Pasaule pakļaujas ne tikai materiālajiem likumiem. Pastāv arī 

citi likumi, kurus mēs dzirdam paši sevī kā sirdsapziľas 

balsi, līdzpārdzīvojam citu cilvēku ciešanām. Šie likumi 

darbojas visur, arī uzľēmējdarbībā. Es ticu labajam ne tāpēc, 

ka vēlos kādam līdzināties, viľu atdarinot, bet gan tāpēc, ka 

savā ticībā atrodu balstu un atbalstu grūtā brīdī, atskaites 

punktu grūtu lēmumu pieľemšanā. Es palīdzu citiem ne 

tāpēc, ka tā ir pieľemts, bet gan tāpēc, ka palīdzot citiem, es 

palīdzu sev. 

Attieksme pret 

veicamo darbu 

Mana nodarbošanās (mans bizness) ir mūsu ietekmes pamats 

un varas avots, tas ir aizsargāšanās līdzeklis no cilvēkiem un 

visas sabiedrības.  

Mans darbs ir mans aicinājums un misija. Tas ir tas, ko es 

spēju darīt vislabāk, būdams pats sava likteľa noteicējs un 

dzīves saimnieks. Tas ir veids, kā varu realizēt savas spējas 

un ieceres. Tā ir iespēja dzīvot labāk, ar savu darbu palīdzot 

dzīvot labāk arī citiem. 
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Tabulas nobeigums 

Raksturojuma 

aspekti 

Konkurētspējas vecā paradigma 

                                    „Haizivs”                              NO 

Konkurētspējas jaunā paradigma 

           UZ                        „Delfīns” 

Attieksme pret risku Manu attieksmi pret risku nosaka tikai un vienīgi atbilstība 

starp iespēju iegūt pēc iespējas lielāku peļľu un potenciālajiem 

draudiem.  

Manu attieksmi pret risku nosaka: 1) ilgtermiľa rezultāti, 

t.sk. arī peļľas, prognozes un aprēķini, 2) samērs starp vēlmi 

iegūt kaut ko vairāk un draudiem sagraut jau labi uzsākto 

lietu: kādas idejas veiksmīgu īstenošanu dzīvē, projektu 

u.tml., 3) atbildes uz jautājumiem: kas nepamatota riska 

rezultātā var ciest - vai es un tikai es pats vai arī mani 

partneri, domubiedri, darbinieki.  

Dzīves mērķis 

(atbilde uz 

jautājumu: kāpēc es 

dzīvoju?) 

Es dzīvoju tikai sev. Lai iegūtu pēc iespējas vairāk materiālo 

labumu. Lai iegūtu pēc iespējas lielāku varu pār cilvēkiem un 

visu pasauli. Lai dzīvotu pēc iespējas komfortablāk un drošāk. 

Lietot un izmantot tikai pašu labāko, neierobeţojot savas 

vēlmes. Dzīve ir dota cilvēkam tikai vienu reizi, un nodzīvot 

vajag pēc iespējas ilgāk.    

Es dzīvoju tāpēc, ka vēlos savu un citu cilvēku materiālo un 

garīgo dzīvi padarīt labāku un bagātāku. Lai priecātos, 

redzot, kā īstenojas mani paši pārdrošākie sapľi. Lai atstātu 

saviem pēctečiem labas atmiľas par sevi un saviem darbiem. 

Lai baudītu gandarījumu par: 1) savu varēšanu realizēt savus 

dotumus un attīstīt, pilnveidot sevi, savas spējas; 2) savu 

brīvību un neatkarību. Lai varētu droši, bez sirdsapziľas 

pārmetumiem skatīties citiem cilvēkiem acīs un iegūt viľu 

cieľu un atzinību. Svarīgi ir nevis tas, cik es nodzīvošu, bet 

tas, kā es nodzīvošu.  

Mērķa sasniegšanas 

līdzekļi (atbilde uz 

jautājumu: kā visu 

realizēt?) 

Jebkuri līdzekļi ir labi manu mērķu sasniegšanai. Morālo izvēli 

nosaka tikai un vienīgi materiālā ieinteresētība un materiālie 

labumi.  

Izvēlos tikai likumīgus ideju realizācijas ceļus un tos, kas 

nav pretrunā ar manis paša iekšējiem principiem. Ja jāizvēlas 

starp lielo peļľu un labu reputāciju un slavu, izvēlos labu 

reputāciju un slavu. Balstos pamatā uz saviem spēkiem un 

baudu partneru uzticību. 

Kas ir mani draugi, 

kas - ienaidnieki 

Visi cilvēki ir mani potenciālie konkurenti cīľā par 

materiāliem labumiem. Ar daţiem no viľiem var īslaicīgi 

sadarboties, lai apvienotos pret kopīgiem, uz konkrēto brīdi 

sevišķi bīstamiem konkurentiem, tātad mūsu kopīgiem 

ienaidniekiem. Ilgstoša sadarbība iespējama tikai un vienīgi ar 

noteikumu, ja tas man ir sevišķi izdevīgi.  

Katrs cilvēks ir potenciāls mans sadarbības partneris un pat 

draugs. Manā uzľēmējdarbībā galvenais partnera izvēles 

princips – lietišķā reputācija, kas sasaucas ar ētisko 

orientāciju un morāles principiem, galvenais kritērijs –

morālā uzticamība un drošums.  



 28 

1.2. Metodoloģiskās pieejas jēdziena personības konkurētspēja teorētiskajā 

pamatojumā un pētniecībā 

 
Mūsdienās skolu izglītībā īpaša uzmanība jāpievērš skolēnu kā nākamo speciālistu 

konkurētspējai, lai pēc izglītības iestādes (vidējās profesionālās un/vai augstskolas) beigšanas 

būtu konkurētspējīgs profesionālis, kas bez problēmām spējīgs iekļauties darba tirgū.  

Darba tirgus veidošanās un attīstība mūsdienu apstākļos izvirza augstas prasības jaunajai 

paaudzei izglītības jomā. Mūsdienās iegūtās vispārējās vidējās izglītības dokuments ar zināšanu 

un prasmju augstiem vērtējumiem vēl negarantē jaunieša tālākizglītošanos augstskolu izglītības 

vidē. Tāpat arī augstskolu absolventi pēc augstākās profesionālās izglītības ieguves ne vienmēr 

spēj atrast savu vietu atbilstoši specialitātei un konkurēt darba tirgū. Mūsdienās darba tirgus 

attīstās lēcienveidīgi, tam nav raksturīgs plānveidīgums. Tas ietekmē izglītības piedāvājumu, 

t.sk. skolu un augstskolu izglītības programmu, daudzveidību un ilgtspējību.  

Izglītības procesā reāli ir iespējams veicināt skolēnu konkurētspējas attīstību tikai tad, ja 

tiek apzināta un zinātniski pamatota termina konkurētspēja daudzšķautnainā jēdzieniskā nozīme. 

Termina personības konkurētspēja jēdzieniskās nozīmes definēšana, struktūras un pazīmju 

noteikšana izglītības kontekstā ir viens no aktuālajiem pētījumu virzieniem daudzās valstīs, t.sk. 

arī: 

 rietumvalstu salīdzinošās izglītības zinātniskā virziena, personības psiholoģijas un sociālo 

zinātľu pārstāvju (piemēram, Altbach, 2004; Bramwell, Foreman, 1993; Cook, Hite, 

Epstein, 2004; Epstein, Carroll, 2005; Johnson, Johnson, 1974; Keith Olson, 2006; 

Mayhew, Keep, 1999; Mestenhauser, Ellingboe, 2005 u.c.); 

 Krievijas konkurentoloģijas zinātniskā virziena pārstāvju (piemēram, Андреев, 2006; 

Богдановa, 1992; Борисова, 1996; Гарафутдинова, 1998; Ионина, 2003; Митина, 

2003; Фатхутдинов, 2000; Холодцева, 2006; Широбоков, 2000; Шаповалов, 2003) 

zinātniskajās publikācijās.  

Mūsu teorētiskie pētījumi liecina, ka izglītībā nav vienotas konkurētspējas definīcijas. 

Katrs autors konkurētspēju definē un pamato savā skatījumā, savas profesionālās darbības jomas, 

nozares un/vai veikto pētījumu kontekstā.  

Krievu zinātnieces J. Holodceva (Холодцева, 2007) un J. Bogdanova (Богдановa, 1992) 

raksta, ka, analizējot jēdzienus konkurence un konkurētspēja bioloģiskās, vēsturiskās, sociālās, 

adaptīvās paradigmas kontekstā, neizbēgami nonākam pie šāda secinājuma, ka konkurence kā 

viena no veiksmīgām indivīda, cilvēka, personības un visas sabiedrības eksistences formām var 

būt pētīta, analizēta un izvērtēta pašrealizācijas kontekstā. 

Pēc krievu zinātnieces L. Mitinas (Митина, 2003) pētījumiem, konkurētspēja ir spēja 

paredzēt, atjaunoties un izmantot visas attīstības iespējas un iekšējos resursus. Zinātniece, attīstot 

domu, uzsver, ka konkurētspēja izpauţas cilvēka sasniegumos un panākumos. Konkurētspējīgas 

personības krietni vieglāk spēj izturēt un pārdzīvot krīzi, pēc tam paceļoties vēl augstākā 

attīstības līmenī.  

J. Bogdanova (Богданова, 1992) raksta, ka konkurētspēju nosaka indivīda kopējās 

attīstības līmenis, speciālista konkurētspēja ir atkarīga no viľa kvalitatīvajiem rādītājiem 

profesionālajā darbībā un iegūtās kvalifikācijas.  

Darba tirgū ne mazāk svarīgi konkurētspējas attīstības iekšējie ietekmes faktori ir cilvēka 

darbības motīvi, tas ir cilvēka uzvedības motivācijas pamats (Е. Соловец, pēc Холодцева, 

2007).  

Personības konkurētspēja veidojas daţādu līmeľu un veidu personiskās izglītības procesā, 

kad tiek integrētas personības individuāli psiholoģiskās īpašības ar darbaspēka kvalitātes ārējiem 

rādītājiem, nosakot konkurētspējas līmeni (augsts, vidējs, zems) un raksturu (adaptējošs, 

individualizējošs). Konkurētspēja izpauţas profesionālajā sfērā, kā spēja pareģot, reformēt 

apkārtējo vidi un mainīties pašam, kā arī izmantot vides piedāvātās iespējas profesionālajai 

attīstībai un veiksmei (Холодцева, 2006). 
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Personības konkurētspējas pētniece I. Saratceva (Саратцева, 2005) uzsver, ka 

konkurētspējīgas personības veidošanās ir process, kad cilvēks savā attīstībā sasniedz pilnīgi 

citu, daudz augstāku attīstības līmeni, kas ir pašizziľas, pašattīstības un pašizvērtēšanas process, 

kā rezultātā cilvēks spēj radoši pašrealizēties, tādējādi kļūstot par neatkārtojamu, un citiem 

cienījamu personību. I. Saratceva dod arī savu personības konkurētspējas formulējumu. Viľa 

personības konkurētspēju traktē kā spēju uzdrīkstēties un pieņemt citu cilvēku dažāda veida 

izaicinājumus, spēju riskēt un būt ļoti elastīgam, piemērojoties mainīgai videi; konkurētspējīga 

personība savos uzskatos un darbībā demonstrē dzīves aktīvo pozīciju; tā ir dzīvotspējīga un 

dzīvesnoturīga personība, kuru raksturo konkurētspējas gan individuāli personiskais, gan 

profesionālais komponents, un šie abi komponenti ir ļoti svarīgi cilvēka dzīvesdarbībā. 

Zinātniece pamato personības konkurētspēju kā vissvarīgāko sociālās sfēras speciālista 

profesionālisma pamatu. Konkurētspēja liecina par specālista gatavību iekļauties sociāli 

ekonomiskajā telpā un otrādi. Konkurētspēju kā veiksmīgu personības pašrealizāciju, kā 

personiskā potenciāla realizāciju ārpusē var izprast kā objektīvu sagatavotību un subjektīvu 

gatavību piedalīties konkurences attiecībās, kas rodas tirgus apstākļos.  

Konkurence ietekmē profesionāļa pašcieľu, īpaši tad, ja speciālists prognozē neveiksmi, 

saredzot sasniegumu vai panākumu neiespējamību. Pazemināts pašvērtējums noved pie tā, ka 

cilvēks jūtas izolēts. Emocionālās un sociālās izolācijas izjūta pastiprinās, apzinoties nespēju 

izpaust savu individualitāti.  

Ir jāpiebilst, ka konkurencē cilvēka pašvērtējums var arī būtiski paaugstināties, ar 

noteikumu, ka tiek gūti panākumi, piepildīti iecerētie mērķi, sasniegumu līmenis ir augsts, kas 

nosaka profesionāļa pieprasītību, tātad arī konkurētspēju darba tirgū. Uzkrātās pieredzes 

rezultātā veidojas cilvēka personiskais briedums, kas ļauj pretoties sociālajām negācijām tirgus 

apstākļos, šajā procesā veidojas pašcieľa, kultūras, sociālā, etniskā, profesionālā identitāte, kam 

ir liela nozīme konkurētspējas attīstībā. Tirgus apstākļos cilvēks spiests rīkoties ar saviem 

personiskajiem iekšējiem resursiem (savu iekšējo spēku) kā ar preci, kas jāpiedāvā, lai būtu 

citiem vajadzīgs (Фромм, 1992, 1993).  

Konkurētspējai ir savi parametri un līmeľi, piemēram, speciālistu mācību posmā 

profesionālajā izglītības iestādē konkurētspēja izpauţas kā gatavības profesionālajai darbībai 

kvalitātes rādītājs (Кураков, 2004; Холодцева, 2007). Savukārt darba meklējumu procesā 

gatavība profesionālajai darbībai var kļūt par konkurences priekšrocību un speciālista 

konkurētspējas būtisku rādītāju (Шаповалов, 2003; 2005). Speciālista pašrealizācijas procesā 

veiksmīga darbība kā konkurētspējas apliecinājums atspoguļojas kompetenču līmenī, 

sasniegumu līmenī, psiholoģiskajā un fizioloģiskajā gatavībā konkrētai profesionālajai darbībai. 

Personības adaptācijas un socializācijas līmeľi izpauţas personības mijiedarbībā ar apkārtējo 

vidi kā viľa attīstības iespēju potenciālu. Konkurētspēja kā integrāla kvalitatīva personības 

īpašība veidojas darbībā ar ārējiem un iekšējiem apstākļiem. 

Ar jēdzienu konkurētspēja S. Račina (Рачина, 1998), kā arī R. Fathutdinovs 

(Фатхутдинов, 1999) saprot darbinieka objektīvu sagatavošanu un subjektīvu gatavību 

piedalīties konkurences attiecībās, kuras rodas daţādās cilvēkdarbības sfērās. 

Mūsdienu pētniecībā arvien lielāku uzmanību zinātnieki pievērš personības konkurētspējas 

daţādiem aspektiem. Pēc J. P. Iļjina (Ильин, 1998) viedokļa, viens no stimulējošajiem 

iemesliem, kas liek cilvēkam strādāt, ir pašaktualizācijas, pašizpausmes, pašrealizācijas 

vajadzības un gaidāmais gandarījums šo vajadzību veiksmīgas apmierināšanas gadījumā. Cilvēks 

nevar būt bezdarbīgs pēc savas dabas, un viľa daba ir tāda, ka viľš ir ne tikai patērētājs, bet arī 

radītājs. Radīšanas procesā viľš saľem gandarījumu no daiļrades, attaisno savas esības jēgu.  

Pierādīts, ka pastāvīga fiziskā, sociālā un personiskā pašattīstība ne tikai rada un nostiprina 

veiksmi profesionālajā sfērā, bet ir arī aktīva un ilga mūţa avots (Рудкевич, Рыбалко, 1997). 

Pašaktualizācijas vajadzības un to apmierināšanas ceļā gūtais gandarījums kļūst par pamatu 

vēlmei realizēt savas spējas un talantus, izpauţas pilnīgā personības pašrealizācijā, kas ir dzīves 

jēgas un vērtību orientāciju realizācija mijiedarbībā ar apkārtējo vidi (Коростылева, 2000). 
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Kā uzsver L. A. Korostiļeva (Коростылева, 2000), personības attīstība ir tās pilnveides 

pārvēršanās dinamisks daudzfāzu un daudzposmu process. Personība mainās dzīves laikā, 

mainās arī personības attiecību raksturs un dinamisms ar citiem cilvēkiem. Šie procesi ir tiešā 

veidā saistīti ar personības pretenziju līmeľa un sociālās, profesionālās identitātes mainību, kad 

personība „paceļ savu prasību latiņu‖ attiecībā pati pret sevi. 

A. A. Kirsanovs (Кирсанов, 2000) uzsver, ka mūsdienu pedagoģijā īpaša vērība jāpievērš 

skolēna augsta līmeľa konkurētspējas attīstības veicināšanai. Konkurētspējas attīstība ir 

svarīgākā prasība skolēnam kā nākamajam speciālistam, kas pēc būtības nosaka viľa 

profesionālās varēšanas pakāpi. A. A. Kirsanovs konkurētspēju definē kā personības spēju, 

īpašību un kvalitāšu sociāli orientētu sistēmu, kam raksturīgas potenciālas iespējas panākumu 

sasniegšanā (mācībās, profesionālā un ārpus profesionālā dzīves darbībā), nodrošinot sevī 

iekšēju pārliecību, harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli.  

S. Širobokovs (Широбоков, 2000) savā rakstā, salīdzinot konkurētspējīga speciālista 

sagatavošanas kvalitāti Krievijā un ASV, definē konkurētspēju kā paļaušanos uz paša spēkiem 

un uzņēmību, kas dod iespēju indivīdam pārvarēt psiholoģisko barjeru, nospiestību, pesimismu; 

konkurētspēja ļauj pašam rast iespēju izkļūt no problēmsituācijām. 

Krievu zinātniece I. Saratceva (Саратцева, 2005) mūsdienu konkurētspējīgu speciālistu 

raksturo šādi: konkurētspējīgs speciālists ir tikumiski vesela, patstāvīga, mērķtiecīga, 

profesionāli kompetenta personība, kas spējīga objektīvi novērtēt situāciju un pieņemt optimālus 

lēmumus, orientēta uz savas cilvēciskās būtības pašattīstību, apzinoties dzīves jēgu, kas tiecas uz 

sevis izzināšanu un pašrealizāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. att. Trīs metodoloģiskās pieejas konkurētspējas pētniecībā (Autores konstrukcija) 

 

Teorētisko pētījumu ceļā pedagoģijas zinātnē tendenču līmenī izdalījām un formulējām trīs 

metodoloģiskās pieejas konkurētspējas pētniecībā: konkurētspējas izpausmes darbībā, 

konkurētspējas kā personības kvalitāšu kopuma, konkurētspējas kā sarežģītas daudzkomponentu 

struktūras teorētiskais pamatojums un pētīšana (skat. 1.1. att.).  

Šo trīs metodoloģisko pieeju zinātnisko pamatojumu dosim turpmākajās 1.2.1., 1.2.2. un 

1.2.3. apakšnodaļās.  

 
 

1.2.1. Personības konkurētspējas izpausme darbībā 

 
 Pētot, analizējot un izvērtējot zinātnisko literatūru konkurētspējas kontekstā, esam 

izdalījuši metodoloģisko pieeju, kad zinātnieki konkurētspējīgu personību raksturo darbībā. 
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Balstoties uz šo pieeju, autori raksturo konkurētspējīgas personības zināšanas, prasmes un 

iemaľas, kā arī spēju tās apliecināt daudzveidīgā darbībā, t.sk. neierastās situācijās, risinot 

problēmuzdevumus, konkurētspējīgas personības uzvedībā un tās mijiedarbībā ar apkārtējo vidi, 

t.sk. attieksmēs pret sevi un citiem cilvēkiem.  

Zinātniece L. Mitina (Митина, 2003), kas personības konkurētspējas problemātiku pēta jau 

kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma, uzskata, ka pastāv vismaz trīs konkurētspējas attīstības 

jomas:  

 darbības joma;  

 mijiedarbības ar ārējo vidi, t.sk. saskarsmes ar citiem cilvēkiem, joma;  

 personības pašattīstības, t.sk. pašapzināšanās un pašnoteikšanās, joma.  

          Krievu zinātnieks A. Kirsanovs (Кирсанов, 2000), definējot konkurētspēju, ir devis 

konkurētspējas funkcionālo raksturojumu: konkurētspēja ir sociāli orientēta personības sistēma, 

kas ietver spējas, īpašības, kvalitātes, kuras:  

 raksturo šīs personības potenciālās iespējas sasniegumiem mācībās, profesionālajā vai 

neprofesionālajā dzīves jomā;  

 nosaka adekvātu indivīda uzvedību dinamiski mainīgajos apstākļos;  

 nodrošina iekšējo harmoniju, pārliecību par sevi un apkārtējiem cilvēkiem.  

Zinātniece S. Račina (Рачина, 1998) ir uzsvērusi, ka konkurētspējīgiem audzēkľiem: 

 jāprot orientēties jaunajos sociāli ekonomiskajos apstākļos; 

 jābūt profesionālai aktivitātei; 

 jāprot patstāvīgi pieľemt kompetentus lēmumus, izvēloties alternatīvus variantus un 

darboties stratēģiski; 

 jābūt spējai riskēt; 

 jābūt elastīgai domāšanai un uzvedībai; 

 jāprot balstīties uz saviem spēkiem; 

 jābūt patstāvīgiem; 

 jābūt atbildīgiem; 

 jābūt uzľēmīgiem; 

 jābūt mobiliem; 

 jābūt ātrai reakcijai mainīgos apstākļos. 

Pēc V. Andrejeva (Андреев, 1992) domām, konkurētspējīgs speciālists ir speciālists, kurš 

ir spējīgs sasniegt izvirzītos mērķus daţādos mainīgos apstākļos, pārvaldot skaitliski lielu 

profesionālu uzdevumu daudzumu un kuram ir noteiktas personiskās īpašības. 

Teorētisko pētījumu rezultātā varam teikt, ka pastāv šādi jauno speciālistu un strādājošo 

konkurētspēju ietekmējošie faktori (Засобина, 2003, Кураков, 2004, Шаповалов, 2003): 

 personības sociāli ietekmējošā virzība, kas apzinās un jūt sociāli ekonomisko situāciju 

valstī; 

 spēja piedāvāt sevi darba tirgū, kur jebkuras profesijas jaunajam speciālistam ir 

nepieciešamas juridiskas un ekonomiskas kompetences; 

 sociāli orientējošo tehnoloģiju sistēmas apgūšana kā unikālas individuālās 

pašaktualizācijas, pašizglītošanas, pašaudzināšanas, pašanalīzes pieredzes 

organizēšanas veidi; 

 nerimtīga tieksme uz pašpilnveidošanos; 

 daţādu mācību un zinātnes līmeľu integrācija vienotā zināšanu tirgū.  

Pēc L. Mitinas (Митинa, 2003) domām, konkurētspēja ir darbības panākumi un 

sasniegumi. Konkurētspējīgas personības labāk pārdzīvo krīzi, iegūtās pieredzes rezultātā spēj 

sasniegt  jaunu attīstības pakāpi. 

Runājot par darbības jomu, ir svarīgi, lai mūsdienu jauniešiem izglītības procesā uzkrājas 

pēc iespējas daudzveidīgāka darbības pieredze, lai viľu apgūto darbību un šo darbību rezultātā 

izveidoto un attīstīto prasmju katalogs (A. Ļeontjeva termins; Леонтьев, 1975) būtu pēc iespējas 

plašāks.  



 32 

Mūsdienās jauniešiem ir nepieciešams apgūt jaunu sociāli ekonomisko un profesionālās 

darbības pieredzi. Lai kļūtu par konkurētspējīgu personību, ļoti svarīgi jauniešiem gūt adekvātus 

priekšstatus par sevi un profesiju vidi: savām spējām, interesēm, vajadzībām, dzīves mērķiem un 

pašrealizācijas iespējām apkārtējā vidē.  

Ļoti atbildīgs uzdevums ir jauniešu profesionālā pašnoteikšanās, izvēloties nākamo 

profesiju. Latvijā šo uzdevumu palīdz veikt karjeras izglītība, kas tiek integrēta skolu formālās 

un neformālās izglītības saturā. Karjeras izglītības procesā jaunieši sāk apzināties un izzināt: 

1) savas spējas, intereses, vajadzības, dzīves mērķus un to atbilstību izvēlētajai profesijai; 

2) izglītības vides piedāvājumu savu profesionālo mērķu kontekstā; 3) savas profesijas izvēles 

motīvus. Skolu jaunatnei ir jāzina, ka, pateicoties zinātnes progresam, profesiju pasaule ir ļoti 

dinamiska un mainīga: rodas arvien jaunas profesijas, un daudzas „mirst‖. Daudzas profesijas ir 

aktuālas tikai 5-15 gadus (Muchinsky, 2003; Зеер, 2006; Климов, 1996).  

Tādējādi nonākam pie atziľas, ka jauniešu konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga no 

profesijas izvēles.  

ASV zinātnieku pētnieciskā pieredze rāda, ka organizācijas darbinieku komandas 

konkurētspēja veidojas daţādu faktoru ietekmē. Pētnieki organizāciju vadītājiem piedāvā noteikt 

darbinieku efektivitāti, atbildot uz šādiem jautājumiem (Гарафутдинова, 1998): 

 kas reti kavē darbu vai arī kas spēj kompensēt savu prombūtni tā, lai necieš 

organizācijas kā sistēmas kopējā darbība? 

 kas labi strādā bez piespiešanas? 

 kas pastāvīgi veic darbu kvalitatīvi un laicīgi?  

 kas netraucē citiem ar saviem pastāvīgajiem ieteikumiem un vadību? 

 kas strādā vienādi kvalitatīvi gan šefa klātbūtnē, gan prombūtnē? 

 kas pastāvīgi tiecas pilnveidot savu darbu? 

 kas novērš vai risina konfliktus, balstoties uz ētikas principiem, tādējādi veicinot 

sadarbību? 

Šo jautājumu modeli izmanto kā bāzi konkurētspējīgas personības sagatavošanai, un tā veic 

noteiktā materiāla pasūtījuma funkciju.  

Speciālista konkurētspējas psihodiagnostiskos pētījumus ir veikusi arī O. Potemkina 

(Потемкина, 2004). Viľa raksta, ka veikto pētījumu rezultāti liecina, ka speciālista 

konkurētspēju var pētīt kā stāvokli, balstoties uz T. Pītersa un R. Votermena koncepciju. 

Pamatojoties uz savu izstrādāto metodiku, zinātniece izanalizēja vairāk nekā 400 speciālistu 

datus, kas ir daţādu biznesa veidu pārstāvji, strādā daţādās organizācijās, ir daţāda vecuma, 

daţāda dzimuma pārstāvji. Konkurētspējas rādītāji izriet no kultūras īpatnībām, t.sk. katras 

konkrētās organizācijas kultūras, kā arī dotās profesijas kultūras.  

Pazīstamā bestsellera „Panākumiem vainagotās vadības meklējumos‖ autori T. Pīters un 

R. Votermens (Peters, Waterman, 2004) diagnosticēja mijsakarību starp kultūru un panākumiem 

organizācijas darbībā. Ľemot par pamatu veiksmīgas ASV firmas, aprakstot un izvērtējot to 

vadīšanas praksi, zinātnieki izdalīja veselu virkni organizācijas kultūrā pastāvošo vērtību un 

ticību panākumiem, kas garantēja šo kompāniju panākumus. Balstoties uz šiem pētījumiem, 

T. Pīters un R. Votermens (Peters, Waterman, 2004) izstrādāja konkurētspējīgas personības 

darbības modeli. Šie principi ir šādi:  

 ticība rīcības pareizībai;  

 saikne ar patērētāju;  

 pamudinājumi un ārējā motivācija;  

 autonomija un uzľēmīgums;   

 ticība cilvēku resursiem kā galvenajam efektivitātes un darba raţīguma avotam;  

 vadzinības (ir jāzina tas, ko vadi); 

 nenodarboties ar to, ko nezini;  

 vienkārša un mazskaitliska vadības struktūra;   

 elastīguma un tajā pašā laikā noteiktības kompleksums organizācijā. 



 33 

Tika izstrādāts metodiku komplekss, kas deva iespēju izšķirt un diferencēt konkurētspējas 

raksturīgākās īpašības pēc to līmeľiem, izmantojot grafiskās metodes. Šī speciālistu 

konkurētspējas pētījumu metodika tika kompleksi izmantota, diagnosticējot, kādas tieši 

personības īpašības nosaka konkurētspējas līmeni. Zinātnieki izdalīja vairākus konkurētspējīga 

speciālista tipus, kas nedaudz atšķiras viens no otra.  

Pēc O. Potemkinas domām (Потемкина, 2004), konkurētspēja izpauţas darbībā. Viena no 

šīs darbības jomām ir speciālista profesionālā attīstība un savas karjeras izvēle, nākotnes 

plānošana, prognozēšana un karjeras izaugsmes veicināšana. Pēc zinātnieces domām, 

konkurētspējīga speciālista rādītāji ir šādi (Потемкина, 2004): 

 darbinieka vērtīborientācija; 

 darba motivācijas faktori; 

 profesionāļa dzīves īpatnības un refleksi; 

 spēja pilnveidoties, kvalifikācijas paaugstināšana – kadru dienestu speciālistu 

psiholoģiskās realitātes. 

Visas šīs pozīcijas, kas ir nepieciešamas jaunajam speciālistam kā indivīdam, ievērojami 

ietekmēs viľa profesionālo darbību, attiecības ar citiem kolēģiem un līdzcilvēkiem. 

O. Potemkina, turpinot savu domu, uzsver, ka intelektuālā un radošā darbība ir nozīmīga 

personības konkurētspējas attīstības un izpausmes joma. 

Karjeras atbalsta sistēmas speciāliste, ASV zinātniece K. Hansena (Hansen, 2008) ir 

izstrādājusi kvintesenciālās karjeras koncepciju, kurā pamato vairākas konkurētspējīgas 

personības funkcionālās pazīmes: 

 komunikatīvās prasmes (mutiskā un rakstiskā komunikācija);  

 komandas darba/interpersonālās prasmes un iemaľas;  

 līderības prasmes; 

 darba ētikas ievērošana; 

 labas darbaspējas, t.sk. izturība, piepūle, pašmotivācija, centība un uzcītība, veselīga 

godkāre, iniciatīva, uzdrošināšanās, pozitīvas attieksmes pret darbu; 

 autovadītāja prasmes;  

 loģika, inteliģence, lietpratība izglītībā un/vai profesionālajā darbībā; 

 organizatoriskās prasmes;  

 uzľēmējdarbības prasmes, kuras cilvēki izmanto, kad uzsāk paši savu biznesu, t.sk. 

spēja būt par noteicēju pašam sev, projektu vadības prasmes un spējas, sevis kā 

speciālista pašmenedţēšanas un pašmārketinga talants;   

 pašpaļāvība; 

 kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmes; 

 fleksibilitāte (elastīgums);  

 analītiskās prasmes; prasmes izmantot jaunās tehnoloģijas, programmēšanas 

(datorvalodas) un/vai svešvalodas prasmes; 

 citu pārliecināšanas prasmes, prasmes piedāvāt/pārdot savas idejas;   

 radošās darbības prasmes problēmu risināšanā.  

Ir vērā ľemama japāľu pieredze skolēnu kā nākotnes konkurētspējīgu speciālistu prasmju 

un iemaľu trīs pamatgrupu veidošanā (Гарафутдинова, 2007; Лаврентьев, Лаврентьева, 

Неудахина, 2002a; Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2002b):  

 tehnoloģiskās iemaņas ir saistītas ar konkrētas profesijas apgūšanu; 

 komunikatīvās iemaņas saistītas ar nesamākslotu attieksmi pret savstarpēju sakaru 

uzturēšanu starp daţādu sociālo slāľu, grupu, kultūru cilvēkiem un sevi pašu; 

 konceptuālās iemaņas ir māksla prognozēt notikumus, plānot lielu cilvēku masu 

darbību, pamatojoties uz analīzi, pieľemt atbildīgus lēmumus.  

Tehnoloģiskās iemaņas saistītas ar konkrētās profesijas apgūšanu. Komunikatīvām iemaľām 

ir tieša attieksme ar daţādu cilvēku grupu saskarsmi un sevi pašu. Konceptuālās iemaľas – tā ir 

spēja prognozēt notikumus, lielu cilvēku grupu darbības plānošana un atbildīgu lēmumu 

pieľemšana, pamatojoties uz sistemātisku analīzi.  
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Speciālistu dotību noteikšanā liela nozīme ir: 

 spējai pieľemt lēmumu; 

 plānot; 

 uzturēt dialogu; 

 organizēt cilvēkus; 

 realizēt padoto darbības kontroli. 

Īpaša uzmanība japāľu speciālistu sagatavošanas praksē tiek pievērsta domāšanas 

vienotībai. Tiek paredzēta pāreja no homo sapiens (domājošs, saprātīgs cilvēks) uz homo 

integrans (vienots cilvēks). Iestādes ir sociāli atbildīgas par katra darbinieka attīstību, viľa 

pašattīstību, piemēram, par to, lai viľš apgūtu sociokultūras tehnoloģijas. Šādas pieejas analīze 

pieļauj iespēju, ka jauno speciālistu sagatavošanas sistēmai jābalstās uz analogu īpašību 

izkopšanu mācību laikā. Kopsummā tas nodrošinās absolventiem konkurētspēju, ko iezīmē trīs 

sastāvdaļas (Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2002a; 2002b): 

 kvalitātes satura (zināšanu, uzdevumu risinājuma paľēmienu) rādītāji;  

 mācību un audzināšanas tehnoloģiju kvalitāte (izziľas darbības organizēšana, izziľas 

darbības motivācija, mācību procesa realizēšanas kontrole);  

 personības izglītības līmeľa kvalitāte (zināšanu apgūšana, prasmju un iemaľu, 

tikumības normu ievērošana).  

Par konkurētspējīgu speciālistu Japānā uzskata to speciālistu, kurš ir spējīgs sasniegt 

izvirzītos mērķus daţādos un strauji mainīgos apstākļos, tiekot galā ar skaitliski lielu 

profesionālu uzdevumu daudzumu un kuram piemīt noteiktas personiskās īpašības. Uzskatām, ka 

japāľu pieredzes studēšana dod iespēju atklāt savdabīgu, bet, galvenais, Japānas profesionālās 

izglītības un karjeras izglītības praksē veiksmīgi aprobētu pieeju jauno speciālistu sagatavošanā 

un viľu konkurētspējas attīstības veicināšanā.  

Pēc daudzu autoru domām, cilvēka konkurētspēja asociējas ar profesionāliem un 

personiskiem panākumiem. Galvenais psiholoģiskais veiksmīgas darbības nosacījums jebkurā 

jomā ir pārliecība par savām spējām. Pārliecības par sevi galvenie izkopšanas principi 

(Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2002a):  

 profesionālās meistarības apgūšana un pilnveidošana; 

 adekvāta izturēšanās daţādās cilvēciskās saskarsmes situācijās; 

 veselības stāvokļa un darba spēju uzturēšana un nostiprināšana; 

 patīkama ārējā veidola, personīgā imidţa veidošana.   

Šie ieteikumi orientēti uz individuālās konkurētspējas paaugstināšanu, īpaši apstākļos, kad 

par alternatīvu kļūst bezdarbs. Mūsdienu ekonomikas skatījumā darbaspēks tiek raksturots kā 

reāla prece darba tirgus konkurences apstākļos. Uz darbaspēku bieţi vien tiek attiecināts 

mārkentinga pamatprincips, proti, lai prece varētu būt konkurētspējīga, tai ir jāvar konkurēt ar 

savu kvalitāti, noformējumu jeb izskatu, šai precei ir jābūt pieprasītai tirgū. Te liela nozīme ir 

reklāmai un pašreklāmai. 
Daţi autori (Кураков, 2004; Шаповалов, 2003) norāda, ka speciālista konkurētspējai var 

būt savi parametri un līmeľi: 

 profesionālajā izglītībā konkurētspēja tiek skatīta kā topošā speciālista kvalitāšu 

rādītāju kopums, kuru izvērtēšanas metodoloģijas izstrāde varētu būt par pamatu 

konkurētspējas līmeľu pamatojuma izstrādē;  

 darba tirgū konkurētspēja ir speciālista īpašību atspoguļotāja, pastāvošās konkurences 

priekšrocība. 

Tādējādi redzam, ka vairāku zinātnieku dotajā konkurētspējas pamatojumā skaidri 

iezīmējas tendence raksturot konkurētspējīgu cilvēku darbībā kādā noteiktā cilvēkdarbības jomā, 

piemēram, izglītībā, profesionālajā darbībā, uzskaitot un raksturojot vairākas veicamās funkcijas 

un/vai šo funkciju veikšanai nepieciešamās cilvēka kvalitātes. Tāpēc šo pieeju mēs nosaucām par 

funkcionālo pieeju konkurētspējas raksturojumā un pamatojumā. 

 

 



 35 

1.2.2. Konkurētspēja kā personības kvalitāšu kopums 

 
Izdalījām vēl vienu metodoloģisko pieeju konkurētspējas aprakstā, raksturošanā, pētīšanā, 

izvērtēšanā, kad personības konkurētspēja tiek raksturota un pamatota kā personības kvalitāšu 

kopums. Šī pieeja ļauj zinātniekiem fokusēt savu uzmanību uz personības īpašībām, kvalitātēm 

kā konkurētspējas pazīmēm, kuras vai nu ir, vai nav personībai piemītošas un novērojamas. 

Pēc A. Kurakova (Кураков, 2004) un V. Šapovalova (Шаповалов, 2003) domām, 

konkurētspējai ir savi parametri/indikatori un to līmeľi: 

 izglītības iestādē konkurētspēju raksturo, izdalot un aprakstot cilvēka personisko īpašību, 

kvalitāšu, t.sk. vispārējo kompetenču, kopumu;  

 profesionālajā izglītībā konkurētspēju raksturo, aprakstot speciālista īpašību, daţādu 

kvalitāšu, t.sk. kompetenču, kopumu profesionālisma un konkurences priekšrocību darba 

tirgū kontekstā. 

Pētot jauniešu kā nākamo speciālistu konkurētspēju, zinātnieki nonāca pie svarīga 

problēmjautājuma: kādas tad īsti ir tās cilvēka spējas, raksturotājrādītāji, īpašības, pazīmes, 

zināšanas un prasmes, kas kopumā veido un nodrošina cilvēka konkurētspēju profesionālās 

darbības jomā. 

Pētot zinātnisko literatūru, nonācām pie atziľas, ka viena no bieţāk sastopamajām pieejām 

konkurētspējas raksturojumā un definēšanā ir biometriskā pieeja, kad tiek uzskaitītas 

konkurētspējas pazīmes. Šī pieeja mums bija svarīga, izstrādājot konkurētspējas izvērtēšanas 

indikatoru sistēmu. Tāpēc šajā apakšnodaļā ar konkrētiem piemēriem teorētiski pamatosim  

biometrisko pieeju. 

Krievu zinātnieces J. Holodceva (Холодцева, 2007) un J. Bogdanova (Богдановa, 1992) 

konkurētspēju definē kā indivīda vispārējās un profesionālās attīstības pakāpi, ko var raksturot ar 

personības īpašībām.  

Savukārt, V. Šapovalovs (Шаповалов, 2005), balstoties uz A. Kirsanova atziľām, raksta, 

ka konkurētspēja ir sociāli orientēta personības sistēma, kura ietver spējas, īpašības, kvalitātes, 

kas 1) raksturo šīs personības potenciālās iespējas sasniegumiem mācībās, profesionālajā vai 

neprofesionālajā dzīves jomā, 2) nosaka adekvātu indivīda uzvedību dinamiski mainīgajos 

apstākļos un 3) nodrošina iekšējo harmoniju, pārliecību par sevi un apkārtējiem cilvēkiem. 

V. Šapovalovs norāda, ka konkurētspējas īpašību sistematizācija ir ne tikai teorētisks, bet arī 

praktisks uzdevums atbilstoši sociokulturālās attīstības kritērijiem un katra cilvēka personiskajai 

pašpilnveidei. 

Mūsdienu ekonomiskie nosacījumi speciālistiem, jo īpaši jaunajiem speciālistiem, izvirza 

paaugstinātas prasības. Šīs prasības sāk dominēt darba tirgū. Kā atzīmē V. Suvorovs (pēc 

Нохрина, 2000), priekšplānā izvirzās tāds speciālista kvalitāšu kopums kā konkurētspēja. Pēc 

autora domām, konkurētspēja veidojas no: 

 kompetentuma; 

 profesionālās mobilitātes;   

 mērķtiecīguma; 

 pārliecības un ticības saviem 

spēkiem;  

 pašizglītības prasmes un 

kvalifikācijas paaugstināšanas;  

 iniciativitātes; 

 pašdisciplīnas;  

 uzľēmīguma; 

 lietišķuma;  

 pašanalīzes un refleksijas prasmes; 

 prasmes pieľemt nestandarta 

lēmumus;  

 pašcieľas; 

 personīgā atbildīguma;  

 spējas riskēt;  

 spējas aizstāvēt savas tiesības un  

izvēles brīvību;  

 emocionālās stabilitātes;  

 komunikabilitāte.

 



 36 

J. Holodceva (Холодцева, 2004), pētot un pamatojot konkurētspējas pazīmes, norāda, ka 

vairāki Rietumvalstu autori, t.sk. R.Millers un V.Frankls, par konkurētspējas raksturīgām 

pazīmēm uzskata šādas:  

 attīstīta vajadzība pēc panākumu sasniegšanas;  

 pārliecība par saviem spēkiem, balstoties uz savām spējām un iespējām. 

Krievu zinātnieki V. Andrejevs (Андреев, 1998; Андреев, 2006), N. Garafutdinova 

(Гарафутдинова, 1998), G. Lavrentjevs, N. Lavrentjeva, N. Ľeudahina (Лаврентьев, 

Лаврентьева, Неудахина, 2002a) mūsdienu cilvēka konkurētspējas modelī izšķir vairākas 

pazīmes. Salīdzinot šo autoru aprakstītos konkurētspējas modeļus, varam izdalīt kopīgas 

konkurētspējas pazīmes. Pēc viľu domām, personībai sasniegt sava darba rezultātu augstu 

kvalitāti palīdz: mērķu svarīgums un vērtību orientācija; darba mīlestība/čaklums (трудолюбие); 

radoša pieeja darbam; spēja saprātīgi riskēt; neatkarība lēmumu pieľemšanā; spēja būt līderim; 

spēja nepārtraukti pašattīstīties; vēlme profesionāli pilnveidoties; vēlme sasniegt savas darbības 

augstus rezultātus; stresa noturība.  

V. Andrejevs (Андреев, 1998; Андреев, 2006) savos darbos vēl tālāk ir attīstījis savu 

konkurētspējas modeli, uzskaitot konkurētspējīgas personības raksturojošos rādītājus. Zinātnieks 

uzsver, ka tikai vairāku daţādu īpašību sintēze var nodrošināt cilvēka konkurētspēju. 

Konkurētspējīgai personībai ir jābūt:  

 mērķtiecīgai;  

 heiristiskai;  

 izlēmīgai;  

 elastīgai;  

 prasīgai pret sevi un citiem;  

 neatkarīgai; 

 enerģiskai;  

 cienījamai kā autoritātei;  

 optimistiskai;  

 ar praktisku pieredzi;  

 principiālai;  

 komunikablai;  

 ar līdera dotībām;  

 novatoriskai;  

 inteliģentai;  

 revolucionārai;  

 reformatoriskai. 

Balstoties uz A. A. Bodajeva, E. A. Kļimova, B. F. Lomova, L. M. Mitinas, 

S. L. Rubinšteina u.c. zinātnieku teorētisko darbu personības psiholoģijā analīzes pamata, 

konkurētspējas pētnieks V. I. Šapovalovs (Шаповалов, 2005) uzskaita šādas konkurētspējas 

būtiskas pazīmes: 

 intelektuālais potenciāls;  

 pašaktualizācija;  

 adekvāts pašnovērtējums;  

 pašmācība;  

 komunikabilitāte;  

 internalitāte;  

 tikumības imperatīvs;  

 spēja pieľemt atbildīgus lēmumus;  

 adekvātu vērtību orientācija;  

 gatavība profesionālai pašnoteikšanai.  

 

Vairāki pētnieki, pētot konkurētspējas struktūru un tās pazīmes, kā arī konkurētspējīgas 

personības attīstību kopumā, šo personības fenomenu lielā mērā saista ar līdera 

kvalitātēm/īpašībām. 

Zinātniece V. Zemskova (Земскова, 2007) norāda, ka mūsdienu reālā dzīve pieprasa tādus 

izglītības iestāţu absolventus, kuri prot radoši domāt, patstāvīgi iegūt zināšanas, apgūt 

patstāvīgas mācīšanās metodiku, t.sk. informācijas ieguves un izziľas darbības veidus, ģenerēt 

jaunas idejas.  

V. Zemskova uzskata, ka, lai absolvents būtu konkurētspējīgs, ir nepieciešams attīstīt šādas 

personības kvalitātes:  
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 gatavību un prasmi mācīties 

patstāvīgi; 

 pārliecību sevī; 

 paškontroli; 

 patstāvīgo domāšanu, oriģinalitāti; 

 kritisko domāšanu; 

 gatavību izmantot jaunas idejas un 

inovācijas, lai sasniegtu mērķi; 

 prasmi komunicēt; 

 prasmi pieľemt lēmumus; 

 prasmi savstarpēji darboties, lai 

sasniegtu mērķi; 

 prasmi klausīties citus cilvēkus un 

ľemt vērā to, ko viľi saka; 

 prasmi patstāvīgi radoši pielietot jau 

zināmus algoritmus, un pašam radīt 

jaunus problēmu risināšanas ceļus, 

kā arī veikt to analīzi un izvērtēšanu. 

Omskas universitātes zinātnieks S. Širobokovs (Широбоков, 2000), kas ilgu laiku pētīja 

konkurētspējas problemātiku, dzīvodams ASV, raksturojot pedagoģijas studenta kā topošā 

speciālista konkurētspēju, kā būtiskas konkurētspējas pazīmes min: 

 profesionālās zināšanas; 

 komunikatīvās kultūras līmeni; 

 tiekšanos pēc profesionālās izaugsmes un pilnveidošanās; 

 refleksijas spēju. 

Krievu zinātniece I. Saratceva (Саратцева, 2005) savos zinātniskajos pētījumos, balstoties 

uz N. Borisovas, L. Lazarevas, L. Mitinas, N. Tamarskas, S. Širobokova un R. Fathutdinova 

konkurētspējas formulējumiem un raksturojumiem, uzskaita šādas mūsdienu konkurētspējīgai 

personībai piemītošas kvalitātes, ko zinātniece nosauc par integrāliem raksturotājrādītājiem: 

 mērķtiecīgums, mērķu un vērtību skaidrība;  

 kompetentums;  

 intelektuālais un emocionālais elastīgums;  

 radoša attieksme pret veicamo darbu;  

 darba mīlestība un spēja būt līderim;  

 tieksme uz nepārtrauktu pašattīstību un pastāvīgu profesionālo izaugsmi; 

 stresa noturīgums;  

 prasme sevi prezentēt;  

 prasme sevi organizēt izvirzīto mērķu realizācijā.  

Konkurētspējīgas personības raksturojuma kontekstā interesanta ir V. Rumjancevas 

(Румянцева, 1996, 17) atziľa par līderi. Viľa raksta, ka līderis ir cilvēks, kurš gatavs rīkoties 

daţādās situācijās, kas nav nemaz tik raksturīgi katram cilvēkam. Bieţi vien viľa rīcība ir 

neordināra, īpaša un oriģināla. Tieši uzvedībā/rīcībā izpauţas līdera individualitāte, viľa 

neatkārtojamība. V. Rumjancevas pētījumi laboratorijas apstākļos liecina, ka (Румянцева, 

1996): 

 līderim ir izteikta sasniegumu un panākumu motivācija; 

 līderiem pašvērtējums un pretenziju līmenis ir daudz augstāks nekā citiem; 

 līderi atšķiras no citiem eksperimenta dalībniekiem ar daudz zemāku neirotisma, 

trauksmes līmeni, tieši otrādi – viľiem ir krietni augstāki emocionālās noturības rādītāji.  

L. Mitina (Митина, 2003), raksturojot konkurētspējīgu personību kā līderi, pirmām 

kārtām, nošķir šādas sevišķi nozīmīgas īpašības/kvalitātes: 

 patstāvīgums un neatkarīgums; 

 sociālā uzdrīkstēšanās (uzdrīkstēšanās paust savu viedokli, kas var būt pretrunā ar 

vairākumu u.c.);  

 uzdrīkstēšanās riskēt; 

 pašapzinīgums un adekvāts pašvērtējums. 

Konkurētspējas kontekstā, mūsuprāt, interesanti ir  rietumvalstīs veikto pētījumu autoru 

(Charron, Evers, Fenner, 1976) atziľas par līderim piemītošām īpašībām. Šīs īpašības ir šādas: 

 komunikabilitāte;  

 kreativitāte; 

 organizatoriskās īpašības: prasmes un spējas;  

 aktivitāte; 
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 mērena emocionāla ekspansivitāte un intelekts;  

 emocionālā pievilcība, referentums, autoritāte;  

 sociāli psiholoģiskais pievilcīgums un kompetentums. 

Krievu zinātniece L. Mitina (Митина, 2003) uzsver domu, ka konkurētspējas pazīmju 

izpētē būtu jārespektē Rietumvalstīs pastāvošās līderu īpašību/pazīmju teorijas (R. Stogdils, 

J. Bogardus u.c.). Šajās teorijās dominē pamatatziľa, ka līdera īpašībām ir iedzimtības raksturs. 

Ir veikti nopietni un ilggadēji pētījumi, kuros ir konstatēts, ka, tikai pateicoties personības 

noteiktām īpašībām, daudzi pusaudţi ir ieguvuši līdera sociālo stāvokli, panākumus un atzinību 

ne tikai vienaudţu, bet arī pieaugušo, t.sk. pedagogu, vērtējumā. Kā būtiskas pusaudţa līdera 

pazīmes tiek izdalītas:  

 liels fizisks spēks; 

 gribas aktivitāte;  

 temperaments;  

 intelektuālais pārākums u.c. 

Savukārt I. Saratceva (Саратцева, 2005), pētot svešvalodas apguves ietekmi uz personības 

konkurētspēju, lielu vērību pievērš konkurētspējīgas personības raksturošanai, izdalot šādus 

konkurētspējas indikatorus: 

 personības virzība, pirmām kārtām, motīvi;  

 tiekšanās uz nepārtrauktu pašattīstību un profesionālo pašnoteikšanos, attīstību un 

pilnveidi;  

 kompetentums;  

 intelektuālā un emocionālā fleksibilitāte;  

 mērķu skaidrība un vērtīborientācija; 

 attieksmju sistēma, t.sk. radoša attieksme un darba mīlestība; 

 spēja būt līderim;  

 stresa noturība;  

 pašprezentācijas prasmes;  

 prasme sevi organizēt (pašorganizēšanas prasmes) noteikta mērķa realizācijai un 

uzdevumu izpildei.  

Interesanti ir krievu zinātnieku A. Petrovska un M. Jaroševska (Петровский, Ярошевский, 

1998), I. Volkova, J. Jemeļjanova (Волков, Емельянов, 1973) pētījumi, kuru rezultātā ir izdarīts 

būtisks secinājums, ka līdera īpašības ir jāpēta, pamatojoties uz konkrētā vecumposma 

īpatnībām, kā arī sociālajā vidē, t.sk. mazajā sociālajā grupā, valdošajām vērtībām un normām. 

Liela nozīme ir līdera pašizpausmes veidam un stilam reālajā darbībā, t.sk. saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem. Piemēram, līderi noteicošās īpašības pieaugušo vidē ir atšķirīgas no pusaudţu līdera 

dominējošām īpašībām. Pieaugušajiem līdera atzīšanā vai neatzīšanā ir svarīgas sociālās lomas 

raksturojošās pazīmes, viľu darbība un tās raksturs, kā arī rezultativitāte saistībā ar izvirzītajiem 

un visiem deklarētajiem mērķiem, tāpēc šajā gadījumā līdera personiskās īpašības kļūst 

sekundāras. Balstoties uz līdera īpašību teorijām, gan I. Volkovu un J. Jemeļjanovu, gan 

A. Petrovski un M. Jaroševski interesēja jautājums, kādā veidā var izdalīt sabiedrībā atzītu līderu 

īpašības, veikt to izpēti un apkopojumu, lai varētu izstrādāt un pamatot gan līderisma pētījumu 

metodoloģiju, gan līdera īpašību attīstības un treniľa tehnikas. Autori lielā mērā balstījās uz 

R. Stogdila pētījumiem. Šis zinātnieks, apkopojot daudzu līdera īpašību teoriju autoru atziľas, 

secināja, ka nepastāv vienotība zinātnieku uzskatos. Vieni autori oponēja un pilnībā noliedza citu 

autoru atziľas šajā pētāmajā jautājumā.  

Balstoties uz šiem secinājumiem, nonācām pie atziľas, ka arī konkurētspējas pazīmju 

noteikšanā, konkurētspējīgas personības īpašību pētīšanā un attīstībā liela nozīme ir 

sociālās/kultūrvides kontekstam. Konkurētspēju lielā mērā nosaka sabiedrībā valdošie uzskati 

par to, kāda ir mūsdienās un kādai būtu jābūt konkurētspējīgai personībai, ko vispār saprotam ar 

jēdzienu konkurētspēja.  
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Mūsu teorētiskie pētījumi ļauj nonākt pie atziľas, ka mūsdienās nav vienotības 

konkurētspējas pazīmju izdalīšanā un pētniecībā. Zinātnieku skatījumu uz šo pētāmo 

problēmjautājumu ietekmē vairāki faktori: 

 kādu zinātnes jomu zinātnieki pārstāv, jo daţādās zinātľu jomās pastāv atšķirīgi 

konkurētspējas traktējumi un to pazīmju uzskaitījumi; 

 kādi ir valdošie uzskati par cilvēka konkurētspēju un konkurētspējīgu 

personību/speciālistu sabiedrības kultūrā, konkrētās paaudzes, dzimuma subkultūrā, 

organizācijas subkultūrā, profesijas subkultūrā utt.  

Tāpēc savu eksperimentālo pētījumu sākuma posmā centāmies noskaidrot pašu 

vidusskolēnu viedokli par to, kādas tad īsti ir mūsdienu jaunieša konkurētspējas pazīmes.  

 

 

1.2.3. Personības konkurētspēja kā sarežģīta daudzkomponentu struktūra 

 
Lai pētītu vidusskolēna konkurētspējas attīstību, bija jāveic teorētiskie pētījumi ar mērķi 

pamatot konkurētspējas struktūru. Vairāki autori piedāvā personības konkurētspējas (KS) 

modeļus, kuros iekļauts KS struktūras komponentu un atbilstošo parametru, kā arī būtiskāko KS 

rādītāju jeb indikatoru pamatojums. 

Mūsu teorētiskie pētījumi ļāva izšķirt divas tendences personības konkurētspējas 

formulēšanā, aprakstā un konkurētspējas struktūras pamatojumā izglītības jomā. 

 Ekonomikas u.c. nozaru speciālisti, zinātnieki mēģina izmantot pārneses (transfēru 

izmantošana), proti, šajās nozarēs esošās jēdziena „konkurētspēja‖ definīcijas radoši 

attiecināt uz izglītības jomu, šīs definīcijas pielāgojot un adaptējot pedagoģijas zinātnes 

humānistiskajam raksturam.  

 Pedagoģijas, psiholoģijas zinātľu pārstāvji sāk izstrādāt personības/speciālista 

konkurētspējas pamatojumu, balstoties uz humānistisko un ekoloģisko pieeju izglītībā.  

Minēsim piemērus, kas pamato iepriekš teikto.  

► Pirmā tendence konkurētspējas struktūras raksturojumā. Psiholoģijas literatūras par 

personības konkurētspēju studēšana, analīze un izvērtēšana ļāva izcelt faktorus, kuri ietekmē 

studējošo un strādājošo speciālistu konkurētspēju. Šie faktori ir šādi: 

 sociāli orientētas personības virzība - šāda personība apzinās sociāli ekonomisko situāciju 

valstī un var sekmīgi integrēties darba tirgū, neatkarīgi no profesijas nākotnes 

speciālistam ir attīstīta tiesiskā, ekonomiskā un uzľēmējdarbības kompetence; 

 sociāli orientēto tehnoloģiju sistēmas apgūšana kā: 

- pašaktualizācijas, pašmācības, pašaudzināšanas un pašanalīzes unikālas, individuālas 

pieredzes organizācijas veids (Шаповалов, 2003); 

- pastāvīgā tieksme pašpilnveidoties (Засобина, 2003); 

- izglītības un zinātnes daţādu līmeľu un organizācijas formu integrācija vienotajā 

zināšanu sistēmā un izglītības piedāvājuma tirgū (Кураков, 2004).  

Raksturojot jaunā speciālista konkurētspējas struktūru, krievu zinātnieki D. Čerľiļevskis 

(Чернилевский, 2002), N. Garafutdinova (Гарафутдинова, 2007), J. Tarakanova (Тараканова, 

2004) izmanto pārnesi no ekonomikas zinātnes uz pedagoģijas zinātni. Zinātnieki neatkarīgi 

viens no otra savās publikācijās ir pamatojuši cilvēka kā speciālista konkurētspējas parametrus. 

Autori raksta, ka cilvēka konkurētspējas definēšanā būtu jāizmanto preces konkurētspējas 

definīcija. Iepriekš minētie zinātnieki raksta, ka preces konkurētspēju nosaka kvalitāšu kopums, 

kas ļauj izdalīt preces izdevīgās atšķirības salīdzinājumā ar citām precēm. Preces konkurētspējas 

kvalitāšu kopums sastāv no trim elementu grupām: tehniskie, ekonomiskie un sociāli 

organizatoriskie rādītāji. Attiecinot šīs parametru grupas uz nākamā speciālista konkurētspējas 

raksturojumu, iegūstam šādas parametru grupas:  

 tehniskā: specialitāte, specializācija; apgūto programmu apjoms stundās vai 

kretdītpunktos, t.sk. daţādu disciplīnu, moduļu apgūšana; sagatavotības pakāpe, atbilstība 
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standartam vai to pārsniegšana; iegūtās specialitātes izmantošanas sfēras un robeţas, 

speciālista profesionālās darbības vides daudzveidība, kā arī iegūtais dokuments u.c.; 

 ekonomiskā: visi speciālista sagatavošanai nepieciešamie izdevumi, iekļaujot arī līdzekļus 

darba meklēšanai un darbaspēka mobilitātes paaugstināšanai;  

 sociāli organizējošie: patērētāju/darba devēju sociālās struktūras uzskaite, proti, šajā 

gadījumā pašu absolventu un darba devēju, raţojošās organizācijas nacionālo un 

reģionālo īpatnību uzskaite, absolventu „noieta‖ - darbā iekārtošanās - reklāma un jauno 

speciālistu sagatavošana. 

Zinātnieki uzsver, ka šo elementu uzskaite ļaus paaugstināt skolas un augstskolas 

absolventa konkurētspēju izglītības un darba tirgū.  

Citu valstu speciālistu konkurences definēšanas pieredzes apgūšana ļauj noskaidrot 

savdabīgu pieeju speciālistu sagatavošanai.  

►Otrā tendence konkurētspējas struktūras raksturojumā. Mēs savā pētījumā balstīsimies uz 

otrā virziena pārstāvju konkurētspējas definīcijām, atziľām un izstrādātajiem modeļiem. 

ASV zinātniece G. Florena (Floren, 1998) savā grāmatā „Informācijas atklāšana: realizē 

sevi‖ konkurētspējas struktūrā izdala šādus komponentus: 

 komunikācijas prasmju komponents; 

 sociālās atvērtības un fleksibilitātes (elastīguma) komponents; 

 iekšējo resursu un integritātes komponents; 

 pašorganizācijas un pašregulācijas komponents; 

 pašattīstības un mācīšanās kompetenču (mūţizglītības konteksts) komponents.  

Krievu akadēmiķis V. Andrejevs (Андреев, 1998) personības konkurētspējas struktūrā 

izdala 10 komponentus: vajadzību un motīvu komponentu; lietišķās darbības komponentu; 

pašorganizācijas komponentu; intelekta komponentu; gribas komponentu; kultūras komponentu; 

morāli tikumisko komponentu; pašapziľas komponentu; psiholoģiskās struktūras komponentu; 

komunikatīvo komponentu. 

N. Borisova (Борисова, 1996), raksturojot personības konkurētspējas struktūru, pamato 

vairākus komponentus un to raksturotājrādītājus (indikatorus). 

Psiholoģiskais komponents: 

 empātija - spēja līdzpārdzīvot;  

 autentiskums (atklātība pret citiem cilvēkiem); 

 tolerance; 

 noturība pret stresu; 

 attīstīta uztvere un intuīcija. 

Domāšanas komponents:  

 analītiskums; 

 reakcijas ātrums; 

 novērošanas spējas; 

 kritiskums un domāšanas viengabalainība. 

Uzvedības komponents:  

 komunikabilitāte; 

 spēja riskēt; 

 atbildība; 

 spēja vadīt un pakļauties. 

Jaunā speciālista, kurš būtu spējīgs konkurēt darba tirgū, sagatavošanas problemātikas 

kontekstā N. Borisova (Борисова, 1996) ir pamatojusi konkurētspējas modeli saistībā ar 

konkurētspējīga speciālista kultūras struktūras septiľiem galvenajiem komponentiem:  

 domāšana: spēja realizēt domāšanas operācijas (standarta un nestandarta) un prasme ar 

tām rīkoties - risināt standarta un nestandarta uzdevumus; 

 gribas un emocionālās izpausmes: emocijas, gribasspēks un tā izpausme konkrētajā 

nepieciešamajā darbībā; 
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 uzvedības un darbības veidi: spējas, prasmes, paľēmieni, vispārpieľemtais dzīves un 

uzvedības stils; dzīvesstils; 

 vērtības un vērtību orientācija: pieľemtās, dominējošās, mainīgās, esošās un tās, kas 

veidojas attieksmēs ar cilvēkiem un sevi pašu; 

 zināšanas: fakti, likumsakarības (dabiskās un profesionālās), kas nodrošina optimālu 

problēmu risinājumu un lēmumu pieľemšanu;  

 pieredze: vispārcilvēciskā, profesionālā;  

 mūsdienu, pašmāju, ārzemju tradīcijas un normas, kas ir saistītas ar dzīves vēsturisko 

pieredzi, kā arī ģimenē pieľemtajām normām. 

         N. Borisova (Борисова, 1996) uzsver, ka visām šīm kvalitātēm/pazīmēm, kuras piemīt 

nākotnes speciālistam kā indivīdam, būs liela nozīme un svarīga loma viľa turpmākajā 

profesionālajā darbībā, kā arī attiecībās ar kolēģiem un citiem cilvēkiem. 

M. Tutuškina (Тутушкина, 1997) uzsver domu, ka jauniešu kā nākamo speciālistu 

konkurētspējas attīstībā liela nozīme ir personības īpašībām „kā psiholoģiskās funkcionālās 

sistēmas īpašībām, kas izpauţas šīs sistēmas darbības noteiktā produktivitātes līmenī‖. No tām ir 

atkarīgi personības personīgie resursi (pašefektivitāte), ko var iedalīt šādos konkurētspējas 

komponentos: 

 viľa sociāli psiholoģiskie raksturotājrādītāji;  

 nozīmīgu attieksmju sistēma; 

 pašaktualizācijas īpatnības (pēc zinātnieces domām, viens no būtiskākajiem rādītājiem);  

 morāli tikumiskais kodols, kas, neskatoties uz krīzes situāciju, ļauj ne tikai pārvarēt 

grūtības, bet arī sasniegt panākumus daţādās dzīves un darbības jomās.  

M. Tutuškina savu pētījumu rezultātā secināja, ka mūsdienu sabiedrības attīstības 

konkrētajā laika posmā konkurētspējas kontekstā ļoti svarīgi ir pētīt personības pašaktualizācijas 

divus aspektus: profesionālo un personīgo.   

Sociālās psiholoģijas pārstāvis B. Parigins (Парыгин, 1994) raksta, ka konkurētspēja ir 

īpatnību komplekss, kam piemīt savi resursi: psihofiziskā veselība, vecums, izskats, spējas, 

talants, intelekta līmenis un enerģijas rezerves, un tikumības aspekti - vērtību hierarhija, ticības 

sistēma, aizliegumu un personīgu ierobeţojumu esamība. B. Parigins konkurētspējas struktūrā ir 

iekļāvis šādus komponentus (Парыгин, 1994): 

 psiholoģiski fiziskais komponents; 

 personības virzības komponents: mērķu, vērtību, ticību, aizliegumu un ierobeţojumu 

komponents; 

 personisko īpašību komponents, t.sk. vispārējās kompetences;  

 profesionālais komponents, t.sk. profesionālās kompetences; 

 psiholoģiskās gatavības piedalīties konkurencē komponents; 

 sociālās pieredzes komponents, t.sk. sociālā kompetence. 

A. Kirsanovs (Кирсанов и др, 1997), dodot konkurētspējas definīciju, izdala arī 

konkurētspējas struktūras pamatkomponentus. Viľš raksta, ka konkurētspēja ir sociāli orientēta 

personības sistēma, kas ietver spējas,  īpašības, kvalitātes, kas: 

 raksturo personības potenciālās iespējas sasniegumiem mācībās profesionālajā vai 

neprofesionālajā dzīves jomā; 

 nosaka indivīda uzvedību dinamiski mainīgajos apstākļos; 

 nodrošina iekšēju harmoniju, pārliecību par sevi un apkārtējiem cilvēkiem. 

Pēc J. Bogdanovas (Богданова, 1992) un G. Lavrentjeva, N. Lavrentjevas, 

N. Naudahinas (Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2002a) domām, vērtību pašnoteikšanās 

ir jāsaprot kā vērtību attieksmes pret īstenības parādībām, kā arī vērtīborientācija svarīgu 

personības interešu sfērā. Balstoties uz vērtībbalstīto pieeju konkurētspējas veicināšanā, autori ir 

izstrādājuši konkurētspējīgas personības ideāla modeli, tajā pamatojot bāzes komponentus:  

 motivācijas  komponents: darbīgais, enerģiskas organizatora īpašības;  

 kognitīvais komponents, t.sk. intelekts;  

 tikumu komponents: vispārcilvēciskas un kultūras īpašības,  
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 psiholoģiskās pašapziņas komponents: struktūra, komunikabilitāte.  

S. Širobokovs (Широбоков, 2000), pētot studentu kā topošo skolotāju konkurētspēju, savās 

publikācijās piedāvā šādu pedagoga kā speciālista konkurētspējas struktūru:  

 psiholoģiski pedagoģiskā izpratība (krievu val.- грамотность):  

 kas nozīmē psiholoģisko un pedagoģisko zināšanu apgūšanu (faktu, priekšstatu, jēdzienu, 

likumu u.c. kopumu), spēju, simbolu, saskarsmes sfēras noteikumu un normatīvu, 

uzvedības, psihiskās darbības u.c. apgūšanu;  

 psiholoģiski pedagoģiskā kompetence: 

 prasmīgs cilvēks zina, piemēram, kā uzvesties, kā komunicēt vienā vai otrā situācijā, bet 

kompetents cilvēks reāli un efektīvi var izmantot zināšanas daţādu problēmu risināšanai; 

kompetences attīstības uzdevums ir ne tikai vairāk un labāk zināt cilvēku, bet iekļaut šīs 

zināšanas dzīves „psiholoģiski pedagoģiskajā praksē‖; 

 vērtīborientācijas komponents: 

 ir personiski nozīmīgu un personiski vērtīgu tieksmju, ideālu, pārliecību, redzējuma, 

pozīciju, attieksmju, ticības kopums cilvēka psihē, kas tieši ietekmē viľa darbību un 

attiecības ar apkārtējo vidi; vērtība atšķirībā no normas vai normatīva paredz izvēli, tieši 

tāpēc izvēles situācijā spilgtāk izpauţas raksturīpašības, kuras attiecas uz cilvēka kultūras 

vērtīborientācijas komponentu.  

S. Širobokovs, komentējot savu konkurētspējas struktūru, uzsver, ka viľš ir akcentējis un 

zinātniski pamatojis svarīgākās personības psiholoģiski pedagoģiskās kultūras sastāvdaļas, kuras 

var kļūt par konkurētspējas būtiskiem komponentiem, kā arī analīzes un izvērtēšanas, 

diagnostikas priekšmetu. Savukārt, lai varētu diagnosticēt speciālista konkurētspēju, ir 

nepieciešami katra komponenta vairāki parametri, kas ir tieši saistīti ar izglītības mērķiem un 

uzdevumiem konkurētspējīga speciālista attīstības procesā.  

Balstoties uz strukturāli funkcionālo pieeju konkurētspējas raksturojumā, krievu zinātnieks 

V. Šapovalovs (Шаповалов, 2005) izdala šādus personības konkurētspējas komponentus:  

 paradigmāli prognozējošo;  

 informatīvi saturisko;  

 operacionālo jeb darbības;  

 motivācijas un vērtīborientācijas; 

 emocionālo un stipras gribas komponentu.  

Katrs no komponentiem ir nosacīti patstāvīga apakšstruktūra, kas vienlaikus pakļaujas 

personības attīstības vispārējiem likumiem un iekļauj sevī pašapziľas, darbības un sabiedrisko 

attiecību vienotību. 

 Paradigmāli prognozējošais komponents iesaka noteikt konkurētspējīgas uzvedības (KS 

uzvedība) personiskās perspektīvas, pašpilnveidi atbilstoši KS uzvedības ideālam modelim. 

 Informatīvi saturiskais komponents veido zināšanu kopumu, kas saistīts ar „Es-koncepciju‖, 

nosakot KS uzvedības stratēģiju un taktiku, lēmumu pieľemšanu, pašnovērtēšanu, 

komunikatīvu un regulatīvu darbību. 

 Operacionālais jeb darbības komponents sastāda prasmes un iemaľu izzinošo, 

komunikatīvo, regulatīvo un cita rakstura noteicošo KS uzvedības atbilstību. 

 Motivācijas un vērtīborientācijas komponents atspoguļo personības vērtību orientāciju, 

tiekšanos pēc tikumīgas pašpilnveidošanās, pozitīvu virzību uz daţāda veida sociāli svarīgām 

aktivitātēm, pašaktualizācijas vajadzības, pašapstiprināšanos, pašizpausmi, pašattīstību. 

 Emociju un stipras gribas komponents ietver atbildību, patstāvību, iniciatīvu un pārliecību 

par sevi, līdzjūtību, paškontroli.  

Konkurētspējas īpašību sistematizācija ir ne tikai teorētisks, bet arī praktisks uzdevums 

atbilstoši sociokulturālās attīstības kritērijiem un katra cilvēka personiskajai pašpilnveidei. 

Pētījumu noslēgumā tika konkretizēta konkurētspējas struktūra, nosakot noteiktu parametru 

kompleksu (kopumu), izdalot divas apakšgrupas (Шаповалов, 2005):  

 priekšmetu vides zināšanu rādītāji, kas atbilst informatīvi saturiskajam un 

operacionālajam jeb darbības komponentam; 
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 personiskās pašattīstības rādītāji, kas atbilst trim komponentiem: paradigmāli 

prognozējošajam, motivācijas un vērtīborientācijas, kā arī emociju un stipras gribas 

komponentam. 

Mūsu pētījumam nozīmīgs ir arī krievu zinātnieces L. Mitinas (Митина, 2003) 
konkurētspējas struktūras modelis, kurā viľa norāda un pamato šādus komponentus: 

 personības virzības komponents; (psiholoģiskais saturs un attīstības nosacījumi), kurā 

autore izdala trīs apakškomponentus: personības virzība uz sevi, virzība uz citiem 

cilvēkiem, priekšmetiskā virzība jeb virzība uz konkrēta mērķa sasniegšanu, t.sk. arī 

profesionālo pašnoteikšanos, pašattīstību utt.; 

 personības kompetentuma komponents; autore uzskaita vairākus kompetenču veidus un 

pamato kompetenču struktūru, kā arī kompetenču izpausmes un apliecināšanas sfēras 

cilvēka darbībā; 

 emocionālais elastīgums; autore šī komponenta pamatojumā lielu uzmanību velta 

emociju pašregulācijai, brīdina no emocionālās izdegšanas, norāda uz stresa noturības 

lielo nozīmi mūsdienu steidzīgajā un pārmaiľu pilnajā laikā; 

 uzvedības elastīgums; autore pamato situatīvo lēmumu pieľemšanas un rīcības nozīmi, 

runā par uzvedības ietekmes faktoriem, kā arī cilvēka pašregulācijas mehānismiem; 

 intelektuālais elastīgums; autore lielu uzmanību pievērš jēdziena intelekts pamatojumam, 

runā par intelektam piemītošām īpašībām, t.sk. mobilitāti, dinamiskumu, elastīgumu. 

Izvērtējot vairāku autoru izstrādātos konkurētspējas struktūras modeļus, varam formulēt 

vairākus secinājumus. 

 Pastāvošie vairāku autoru personības konkurētspējas struktūras modeļi dod nepieciešamos 

priekšstatus par konkurētspējas kā zinātniskas kategorijas pedagoģijā saturu un tā struktūru. 

 Pastāvošā personības konkurētspējas struktūras modeļu daudzveidība konkurētspējas 

pētniekam dod iespēju izvēlēties viľa zinātniskajai domai vispiemērotāko vai arī rosina 

izstrādāt savu  modeli, kas pārstāvētu dotā zinātnieka skatījumu un uzskatu kopumu par 

pētījuma priekšmetu.  

 Personības konkurētspējas struktūras modeļu komponenti dod loģisku pamatojumu mācību 

un audzināšanas nedalāmībai un vienotībai pedagoģiskā procesa ietvaros.   

 Personības konkurētspējas struktūras modeļi norāda uz nepieciešamību meklēt inovatīvas 

pedagoģiskās pieejas skolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanai. 

 Pastāvošie personības konkurētspējas strukturas modeļi un tajos izdalītie komponenti ļauj 

fokusēties uz izglītības, t.sk. mācību priekšmetu, saturu vispārizglītojošās skolās.  

 Pedagoģijas zinātnē pastāvošie personības konkurētspējas modeļi aktualizē ne tikai formālās, 

bet arī neformālās izglītības nozīmi skolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanā.  

 Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka personības konkurētspējas struktūras modelis nedod tiešas 

atbildes uz vairākiem jautājumiem: par mācību un audzināšanas procesa struktūru, izglītības 

vides funkcijām, mācību kā mijiedarbības procesa subjektu lomu, pedagoģiskā un pašu 

skolēnu potenciāla izmantošanas iespējām izglītības, t.sk. pedagoģiskajā, vidē.  

 Personības konkurētspējas struktūras modelis var kalpot par pamatu personības 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas izstrādei.  

Veikto teorētisko pētījumu rezultātā secinājām, ka pedagoģijas zinātnē personības 

konkurētspēja šobrīd kļūst par zinātnisku kategoriju. Mainās personības konkurētspējas 

paradigma, līdz ar to arī priekšstatu kopums par konkurētspējīgu personību.  

Ciešā saistībā ar veiktiem teorētiskajiem pētījumiem mūs interesēja, kādi ir vidusskolēnu 

viedokļi par konkurētspējīgu personību. Vai jauniešu priekšstati par personības konkurētspēju 

būtiski atšķiras vai arī sakrīt ar zinātnieku viedokļiem? Tāpēc tika veikts eksperimentāls 

pētījums, kurā ieskatu dosim nākamajā 1.3. apašnodaļā.  
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1.3. Konkurētspējīgas personības pazīmes Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu vērtējumā 
  

Laika posmā no 2005. gada līdz 2006. gadam veicām pētījumu ar mērķi izzināt Latvijas 

vispārējās vidējās izglītības iestāţu skolēnu priekšstatus un viedokļus par konkurētspējīgu 

personību un konkurētspējas pazīmēm (indikatoriem). Pētījumā piedalījās to skolu respondenti, 

kas ir Latvijas mēroga skolu projekta „Esi līderis!‖ dalībnieki (projekta vadītāja Ilze Kalniľa).  

Projekts „Esi līderis!‖ tiek piedāvāts Latvijas skolēniem no 2001. gada 1. septembra. Tā kā 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstība ir iespējama tam atbilstošā pedagoģiskā vidē, 2006. gadā 

Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijai tika uzticēta projekta „Profesionālās 

pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ vadība (75% 

finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības struktūrfondiem un 25% - no valsts budţeta), kura 

ietvaros tika uzrakstītas 20 grāmatas (10 mācību grāmatas - skolēniem un 10 metodiskās 

grāmatas skolotājiem). Tika īstenota arī „Profesionālās pilnveides programma skolotājiem 

nozarē „Karjera‖‖. Skolotāju profesionālā pilnveide notika vairāku semināru veidā. Šobrīd 

konkurētspēju veicinošās aktivitātēs ir iesaistīti 2450 Latvijas skolu jaunieši un 140 skolotāji.  

Veiktā pētījuma laikā projekts „Esi līderis!‖ norisinājās visos 26 Latvijas rajonos, kurā 

piedalījās 127 Latvijas skolas: 53 pilsētu skolas, 74 lauku skolas. 

Lai varētu veikt pētījumus, nosakot, analizējot un izvērtējot vidusskolēnu konkurētspēju, 

bija svarīgi izzināt, ko paši jaunieši domā par mūsdienu konkurētspējīgu personību, kādām 

īpašībām/kvalitātēm būtu jāpiemīt mūsdienu konkurētspējīgam jaunietim. Mūs interesēja, vai 

jauniešu viedoklis sakrīt ar zinātnieku domām konkurētspējas jaunās paradigmas kontekstā.  

Pētījuma mērķis bija eksperimentālā ceļā iegūt informāciju par Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu priekšstatiem un viedokli par konkurētspējīgu personību (konkurētspējīgu 

jaunieti), izvērtēšanas un ranţēšanas ceļā izdalot skolēnu skatījumā dotās nozīmīgākās 

konkurētspējīgu jaunieti raksturojošās pazīmes. 

 

Pētījuma jautājumi 

 Kādas ir svarīgākās konkurētspējīga jaunieša pazīmes Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu izvērtējumā? 

 Vai pastāv vienprātība lauku vidusskolēnu vidū par konkurētspējīgu jaunieti? 

 Vai pastāv vienprātība pilsētu vidusskolēnu vidū par konkurētspējīgu jaunieti? 

 Vai lauku un pilsētu skolēnu viedoklis par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti sakrīt vai 

atšķiras?  

Pētījuma metodes 

Datu ieguves metodes: pētījuma pirmajā posmā - projektīvais sacerējums ar uzdevumu, 

sacerējuma kontentanalīze; pētījuma otrajā posmā - aptauja. 

Datu matemātiskās apstrādes metodes: pazīmju bieţuma jeb īpatsvara noteikšana; vidējo rangu 

noteikšana; Kendela konkordācijas koeficienta noteikšanas tests (Kendall‘s tau_c Test); Kendela 

korelācijas tests (Kendall‘s tau_b Test); Spīrmena rangu korelācijas tests (Spearman's rho Test), 

izmantojot SPSS datorprogrammu. 

Pētījuma pirmajā posmā aizsūtījām uzaicinājumus piedalīties pētījumā projekta „Esi 

līderis!‖ 30 bāzes skolām, kam bija uzkrāta vairāku gadu darbības pieredze šajā projektā.  

Pētījuma pirmajā posmā piedalījās 498 respondenti:  

 338 respondenti no 20 lauku vidusskolām; 

 160 respondenti no 9 pilsētu skolām.  

Šīs lauku un pilsētu skolu skolēnu skaita attiecības lielā mērā raksturo arī visu projekta 

dalībnieku ģenerālkopu, jo projekta darbības pamatmērķis bija pēc iespējas vairāk projekta 

darbībā iesaistīt tieši lauku skolu skolēnus, lai nodrošinātu viľu konkurētspēju savas karjeras 

izvēlē, savas profesionālās pašnoteikšanās, profesionālās veidošanās un attīstības procesā.  

Pētījuma pirmā posma dalībniekiem bija jāuzraksta projektīvais sacerējums, kurā jādod 

konkurētspējīgas personības raksturojumu. Pētījuma pirmā posma beigās tika konstatētas tās 
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konkurētspējīgas personības pazīmes, kas visbieţāk bija sastopamas skolēnu sacerējumos 

(vismaz 51% skolēnu sacerējumos). Kopsummā bija izdalītas un apkopotas 26 pazīmes: 

1) skaidri dzīves/nākotnes mērķi; 2) darbaspējas un darba mīlestība; 3) radošums; 4) spēja 

uzdrīkstēties; 5) patstāvīgums un neatkarība lēmumu pieľemšanā; 6) orientēšanās uz 

panākumiem un ticība saviem spēkiem; 7) nebaidīšanās kļūdīties; 8) sadarbības prasmes; 

9) neatlaidība; 10) paškritika un pašnovērtējuma prasmes; 11) sava laika pašorganizācija; 

12) gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā un garīgā izturība; 13) stresa noturība; 14) komunikatīvās 

prasmes; 15) prasme patstāvīgi mācīties; 16) prasme izmantot daţādus informācijas avotus; 

17) prasmes izmantot savas zināšanas neierastās situācijās; 18) prasme mainīt savu domāšanu, 

attieksmes, darbību atkarībā no iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem 

apstākļiem/nosacījumiem; 19) prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli; 20) prasme 

aizraut un iedvesmot citus; 21) spēja būt līderim; 22) vēlme nepārtraukti pašattīstīties; 23) spēja 

adaptēties nepazīstamā vidē; 24) vēlme pilnveidoties daţādās jomās; 25) vēlme sasniegt augstus 

rezultātus; 26) vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma. 

Pētījuma otrajā posmā piedalījās 10 vispārējās vidējās izglītības iestādes: 5 lauku un 

5 pilsētu skolas. No šīm skolām pētījuma otrajā posmā piedalījās 203 respondenti. 

Respondentiem bija dots uzdevums: proti, ranţēt iepriekš minētās konkurētspējīgas personības 

pazīmes pēc to nozīmīguma.  

Eksperimentālā pētījuma detalizētu aprakstu skatīt 1.  un 2.  pielikumā. 

Pēc projektīvo sacerējumu kontentanalīzes, kā arī pētījuma otrā posma datu apkopošanas, 

analīzes un izvērtēšanas varējām izdarīt vairākus būtiskus secinājumus.  

Latvijas vidusskolu jauniešu, kas iesaistīti projekta ‖Esi līderis!‖ darbībā, priekšstati par 

konkurētspēju un viedoklis par to, kādam jābūt mūsdienu konkurētspējīgam jaunietim, atbilst 

jaunajai konkurētspējas paradigmai.  

Pētījuma respondentu (Latvijas pilsētu un lauku vidusskolēnu) nosauktās konkurētspējas 

pazīmju uzskaitījumā saskatāmas divas metodoloģiskās pieejas: 1) respondenti raksturo 

konkurētspējīgu jaunieti, uzskaitot vairākas viľam piemītošas kvalitātes (īpašības); 

2) respondenti centās raksturot konkurētspējīgu jaunieti darbībā, t.sk. savas darbības plānošanā 

un menedţēšanā, kā arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem.  

Augstāk teiktais liecina, ka Latvijas skolu jaunatnes priekšstati par konkurētspējīgu 

personību neatšķiras no zinātnieku dotā pamatojuma.  
Pēc eksperimentālā ceļā iegūto datu matemātiskās apstrādes secinājām sekojošo.  

 Tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05; χ2 = 98.271 > χ20.05; 25 = 37.65, bet Kendall's (tau_c) 

konkordācijas koeficients W=0.786, varam secināt, ka pilsētu skolēnu dotajos 

konkurētspējas pazīmju nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība (vienprātība). 

 Tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05; χ2 = 82.492 > χ20.05; 25 = 37.65, bet Kendall's (tau_c) 

konkordācijas koeficients W=0.660, varam secināt, ka arī lauku skolēnu dotajos 

konkurētspējas pazīmju nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība (vienprātība). 

Savukārt Kendall's (tau_b) Test un Spearman's rho Test rezultāti liecina, ka pastāv 

korelācija starp divām pazīmju paraugkopām: konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summām 

pilsētu un lauku skolēnu vērtējumā, jo:  

 Kendela korelācijas koeficients W = 0.785,  

 Spīrmena rangu korelācijas koeficients rs =0.919.  

Tas nozīmē, ka nepastāv atšķirības starp pilsētu un lauku jauniešu priekšstatiem par 

konkurētspējīgu personību un konkurētspējas pazīmēm kā indikatoriem, jo: 

 neskatoties uz pilsētu un lauku skolu kultūrvides specifiku un individuālām domāšanas 

atšķirībām, kopumā pastāv paaudţu subkultūras, t.sk. jauniešu, vienota subkultūra ar 

kopīgām pamatvērtībām, uzvedības normām u.c.; 

 visi pētījuma respondenti, gan lauku, gan pilsētu vidusskolu skolēni, bija Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!” dalībnieki, t.sk. apguva vienotu (visiem kopīgu) neformālās 

komercizglītības programmas saturu.  
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Konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summas gan pilsētu, gan lauku skolu grupā liecina par to, 

ka par vissvarīgākajiem konkurētspējas 11 indikatoriem respondenti uzskata šādas pazīmes: 

neatlaidība; spēja uzdrīkstēties; darbaspējas un darba mīlestība; skaidri dzīves/nākotnes mērķi; 

komunikatīvās prasmes; spēja būt līderim; nebaidīšanās kļūdīties; radošums; prasme pārliecināt 

citus un aizstāvēt savu viedokli; sadarbības prasmes; gatavība pārvarēt grūtības; fiziskā un garīgā 

izturība. 
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2. PERSONĪBAS KONKURĒTSPĒJAS STRUKTŪRAS KOMPONENTI UN 

TO INDIKATORI 
 

Šajā nodaļā pamatosim mūsu izstrādāto konkurētspējas struktūras modeli, kā arī atbilstoši 

šiem komponentiem izstrādāto konkurtētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmu.  

 

 

2.1. Personības konkurētspējas struktūras modelis 
 

Konkurētspēja ir pašattīstības, pašaktualizācijas un pašrealizācijas procesa gan 

priekšnoteikums, gan rezultāts, gan arī iekšējais resurss. Tā var būt pētīta, analizēta un izvērtēta 

gan kā personības, gan arī kā topošā vai jau esošā speciālista kā profesionāļa kvalitāšu grupu 

struktūra.  

Balstoties uz personības konkurētspējas teorētisko pētījumu rezultātiem, kas aprakstīti 

pirmajā nodaļā, kā arī uz ekoloģisko pieeju, izstrādājām savu konkurētspējas formulējumu. 

Konkurētspēja ir personības integratīvs kvalitāšu kopums, kas nodrošina tās dzīvotspēju, t.sk. 

attīstību un pašrealizāciju, mainīgās vides apstākļos. Personības konkurētspējas pamats ir 

pieredze. Konkurētspējīgu personību raksturo šādas kvalitātes/pazīmes:  

 personības virzības un paškoncepcijas raksturotājrādītāji, t.sk. mērķtiecīgums un uz 

mērķi un panākumiem orientēta darbība; gatavība pārvarēt grūtības un riskēt; 

neatlaidība, adekvāts pašvērtējums un uzdrīkstēšanās riskēt;  

 labi attīstīta pašregulācija, t.sk. griba, stresa noturība, pašrefleksija, t.sk. analītiski 

izvērtējoša un sistēmiska domāšana; personības fleksibilitāte (elastīgums domāšanā, 

emocionālajā sfērā, uzvedībā), lemtspēja; atbildība par pieľemtajiem lēmumiem un to 

sekām;  

 daţāda veida kompetences, t.sk. arī radošums kā spēja, sev un apkārtējai videi 

draudzīga domāšana, attieksmes un uzvedība: morāli ētisko principu, vides, t.sk. 

sociālās vides (sabiedrības), līdzsvara un ilgtspējības principu ievērošana, atvērtība 

sadarbībai ar citiem cilvēkiem;  

 gatavība mainīties pašam, lai saglabātu līdzsvaru ar mainīgo vidi, gatavība uzsākt 
pārmaiľas apkārtējā vidē, kas būtu balstītas uz apkārtējai videi draudzīgām attieksmēm 

un darbību. 

Kaut arī mēs savā pētījumā uzmanību fokusējām tieši uz vidusskolas jauniešu 

konkurētspēju, konkurētspējas struktūras pamatojumu izstrādājām tā, lai konkurētspējas 

struktūras modelis savā konceptuālajā pamatojumā būtu universāls un varētu kalpot par 

metodoloģisko bāzi arī citiem personības konkurētspējas pētījumiem. 

Personības konkurētspējas struktūrā izdalījām četrus tās komponentus (skat. 2.1. att.):  

 personības virzības komponents (t.sk. vērtības, attieksmes, vajadzības un motīvi, 

intereses, nodomi dzīvē un nākotnes mērķi u.c.);  

 paškoncepcijas komponents (sevī iever personības Es koncepciju, t.sk. pašvērtējumu);  

 pašregulācijas komponents (sevī ietver darbību, uzvedību regulējošās funkcijas, kas 

lielā mērā ir atkarīgas no emocijām un gribas);  

 kompetenču komponents (kompetenču veidi, kompetenču struktūrelementi, 

kompetenču izvērtēšanas daudzie konteksti). 

Strādājot pie konkurētspējas struktūras modeļa izveides un tā zinātniskā pamatojuma, 

svarīgi bija apkopot un studēt vairāku zinātnieku, t.sk. arī konkurētspējas pētnieku, piemēram, 

V. Andrejeva (Андреев, 2006), J. Bogdanovas (Богданова, 1992), G. Florenas (Floren, 1998), 

G. Lavrenteja, H. Lavrentjevas, N. Ľeudahinas (Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2002a), 

L. Mitinas (Митина, 2003), B. Parigina (Парыгин, 1994), V. Šapovalova (Шаповалов, 2003) 

u.c. autoru,  zinātniski pamatotos personības konkurētspējas struktūras modeļus, kuros varējām 

atrast gan kopīgus, gan arī atšķirīgus komponentus. 
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2.1. att. Personības konkurētspējas struktūras modelis (Autores konstrukcija) 

  
 

Minēto autoru konkurētspējas struktūru pamatojums ir jau dots pirmās nodaļas apakšnodaļā 

par strukturālo pieeju konkurētspējas formulēšanā, raksturošanā un izvērtēšanā. Studējot, 

analizējot un izvērtējot citu autoru izstrādāto un zinātniski pamatoto konkurētspējas struktūras 

komponentu saturu, integrējot un sintezējot šo autoru konkurētspējas struktūras modeļu 

komponentu saturu, nonācām pie pilnīgi jauna konceptuālā skatījuma uz konkurētspējas 

struktūru.  

Mūsu izstrādātās konkurētspējas struktūras modeļa četru komponentu zinātniskajam 

pamatojumam esam veltījuši četras apakšnodaļas (skat. 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3. un 

2.1.4. apakšnodaļu), katru apakšnodaļu veltot vienam no četriem konkurētspējas komponentiem.  

Mūsu konkurētspējas struktūras modelī esam parādījuši arī pieredzi, kam ir liela nozīme 

konkurētspējas attīstībā.  

Jēdziens pieredze ir radies no grieķu vārda empiria, tās nozīme ir pamatota daudzās 

zinātnēs. Kā uzskata filozofi, tā ir gan cilvēka izziľas process, gan visas dzīves pamats. Kaut arī 

filozofijā šis jēdziens ir bieţi sastopams, tomēr, pēc H. G. Gadamera (Gadamers, 1999) domām, 

pieredze ir vismazāk izskaidrotais un pamatotais jēdziens.  

Aristotelis interpretēja pieredzi kā spēju atpazīt un novērtēt lietas. Viľš uzskatīja, ka, tās 

daudzveidīgi uztverot, vispārinot un saglabājot atmiľā, veidojas pieredze. Savukārt F. Bēkons, 

līdzīgi kā G. Galilejs, ar jēdzienu pieredze saprata metodisku novērošanu un eksperimentēšanu, 
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kas paplašina, padziļina un papildina cilvēka zināšanas par pasauli, tādējādi norādot, ka pieredze 

ir iegūstama darbības rezultātā. I. Kants ir mēģinājis teorētiski pamatot jēdzienu pieredze, 

akcentējot atziľu, ka uztvere kļūst par pieredzi tikai prāta aktivitātes rezultātā, ja tā ir apzināts 

pārdzīvojums. Filozofs uzsvēra, ka pieredzi nevar aizstāt ar vislielākajām zināšanām, jo tā ir 

subjektīva, saistās ar indivīda kā personības personisko pārdzīvojumu un ir izteikta (pēc Tiļļa, 

2005, 34).  

No fenomenoloģijas viedokļa E. Huserls (Husserl, 1964) skaidro, ka pastāv objektīva 

zinātniskā pasaules pieredze, kas ir universāls pamats katra personiskajai pieredzei.  

Mūsdienās ar jēdzienu pieredze saprot zināšanas un darbības veidu, kas tiek iegūta pasaules 

izziľas un mācīšanās procesā. Pieredzes iegūšana ir atkarīga no indivīda iedzimtajām spējām, kā 

arī no ārējām iespējām uzkrāt pieredzi. Tas viss nosaka spēju izvērtēt iespaidus un integrēt tos 

personības struktūrā. (Tiļļa, 2005, 34).  

Par pieredzi pedagoģijā diskutējuši V. Diltejs (Dilthey, 1985) J. F. Herbarts (Гербарт, 

1981), Ţ. Piaţē (Piaget, 1975), Ļ. Vigotskis (Выготский, 2000), Dţ. Djuijs (Dewey, 1980), 

Dţ. Bruners (Bruner, 1996), J. Gerstenmaijers un H. Mandls (Gestenmaier, Mandl, 1994), 

T. Koķe (Koķe, 1999), A. Špona (Špona, 2001), I. Tiļļa (Tiļļa, 2005) u.c. 

Piemēram, J. F. Herbarts (Herbart, 1965) izteicis atziľu, ka uzzināt kaut ko var, tikai 

pamatojoties uz pieredzi, t.sk. priekšzināšanām, metodiskām atziľām, tās aktīvi lietojot. Cilvēku 

veido pieredze, saziľa un mācības.  

J. Gerstenmaijers un H. Mandls (Gestenmaier, Mandl, 1994, 26) norāda, ka mācīšanās ir 

sev nozīmīgas pieredzes iegūšana daţādos sociālajos kontekstos.  

I. Tiļļa (Tiļļa, 2005) izdala katra cilvēka pašpieredzi, citu personu pieredzi, kā arī pieredzi 

plašākā nozīmē, kuru veido kultūra.    

T. Koķe (Koķe, 1999, 42-43) uzsver: „Pieredzi var definēt kā tagadnes situācijas subjektīvu 

apzināšanos, kuru daļēji determinē indivīda iepriekšējā mācīšanās. Līdz ar to pieredze nav tikai 

kas ārējs, bet gan ārējā un iekšējā, teiksim, indivīda dzīves gaitas, saskaľojums.‖ Pieredze var 

būt ar divējādu nozīmi – pašpieredze un pastarpinātā pieredze, ko iegūst ar valodas un 

komunikācijas palīdzību.   

A. Špona (Špona, 2001, 124) uzsver, ka pašpieredze ir dzīvesdarbībā iegūtās un vērtētās 

zināšanas, prasmes, attieksmes, kas kļuvušas par personiski nozīmīgām vērtībām un ir katra 

cilvēka kompetences pamats. Mūsu konkurētspējas modeļa pamatojumā šī A. Šponas atziľa ir 

ļoti nozīmīga. 

Uzskatām, ka pieredze ir konkurētspējas attīstības pamats (skat. 2.1. att.). Socializācijas, 

kulturizācijas, izglītības procesā, profesionālajā darbībā, uzkrājoties pieredzei (piemēram, 

kognitīvai, sociālai u.c. veida pieredzei), attīstās arī personības konkurētspēja. Starp personības 

pieredzi un konkurētspēju pastāv tieša mijsakarība. Personības konkurētspējas komponentu 

pamatojumā visur tiek uzsvērta pieredzes nozīme. Pieredze daudzviet parādās kā konkurētspējas 

raksturojošs rādītājs.  

 

 

2.1.1. Personības virzības komponents 

 
Mūsdienās par konkurētspējīgiem cilvēkiem kļūst mērķtiecīgas personības, kuras sevi 

pilnveido, zina, ko vēlas dzīvē sasniegt, tajā pašā laikā viľu darbība ir draudzīga apkārtējai videi: 

sociālajai, dabas u.c. videi.  

Balstoties uz V. Andrejeva (Андреев, 2006), G. L. Florenas (Floren, 1998), L. Mitinas 

(Митина, 2003), B. Parigina (Парыгин, 1994) un V. Šapovalova (Шаповалов, 2003) veiktajiem 

konkurētspējas struktūras un pazīmju pētījumiem, uzskatām, ka viens no nozīmīgākajiem 

konkurētspējas komponentiem ir personības virzība.  

Kā norāda P. Tafinders (Tafinders, 2004), katram cilvēkam, lai tas būtu spēcīga un aktīva 

personība, ir jāatbild uz jautājumu, kādi ir viľa dzīves mērķi, kas virza viľu šo mērķu 

īstenošanas ceļā. Pienāk brīdis, kad katram no mums ir jāuzľemas vadība, un tad svarīgi kļūst 
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jautājumi: kāds es esmu kā personība, vai es varu būt līderis un kā es varu pašattīstīties, 

uzlabojot savu potenciālu. Priekšplānā izvirzās personības virzība.  

Terminu vārdnīcā „Psiholoģija‖ (Петровский, Ярошевский, 1990, 230) jēdziens 

personības virzība tiek skaidrots kā noturīgu motīvu kopums – vajadzības, intereses, noslieces, 

ideāli, pārliecības, attieksmes, vērtības, gaume, dzīvē sasniedzamie mērķi u.c., kas kopumā 

atspoguļo personības pasaules uzskatus un orientē personības darbību. Personības virzība pārstāv 

dziļākās jēgpilnās struktūras: 1) dinamiskās jēgas un nozīmju sistēmas (pēc L. Vigotska), kas 

ietekmē cilvēka apziľu un darbību; 2) attieksmju sistēmu (balstoties uz A. Lazurska 

zinātniskajiem darbiem un personīgajiem pētījumiem, V. Mjasiščevs izstrādāja un pamatoja 

personības attieksmju sistēmas koncepciju); nostādnes (D. Uznadzes; A. Prangišvili, 

A. Nadirašvili terminoloģija un pētījumu virziens), dispozīcijas (V. Jadova terminoloģija un 

pētījumu virziens).  

L. Mitina (Митина, 2003) personības virzību pamato kā personību raksturojošo īpašību jeb 

kvalitāšu kopumu, kas nosaka personības psiholoģisko veidolu. Personības virzības pamatojuma 

kontekstā zinātniece norāda, ka atzīti un lietoti ir tādi skaidrojumi kā dinamiskā tendence 

(S. Rubinšteina termins, Рубинштейн, 1989/2004), jēgu veidojošais motīvs (A. Ļeontjeva 

termins, Леонтьев, 1975), galvenā dzīves virzība (B. Anaľjeva termins, pēc Ананьев, 

1977/1996), cilvēka būtisko spēku dinamiskā organizācija (A. Prangišvili termins, 

Прангишвили, 1978).  

Cilvēka mērķtiecīgas aktivitātes priekšnoteikums ir nepieciešamība. Vajadzības un 

motīvus kā iekšējo nepieciešamību mērķa sasniegšanai ir pētījuši vairāki zinātnieki, piemēram, 

A. Maslovs (Maslow, 1954), A. Ļeontjevs (Леонтьев, 1975), K. Levins (Левин, 2001), S. 

Rubinšteins (Рyбинштеин, 1957/2003) u.c., norādot uz tādu personības psihes attīstības līmeni, 

kas ļauj pašam vadīt un attīstīt savu uzvedību un darbību. A. Ļeontjevs (Леонтьев, 1975) 

secināja, ka vieni motīvi rīcībai nodrošina jēgu un konkrētu virzību, citi ir rosinošie faktori. 

Funkciju sakarības starp šiem motīviem vienā rīcības aktā palīdz saprast personības motīvu 

veidu klasifikāciju, motīvu hierarhiju un/vai struktūru. A. Ļeontjevs (Леонтьев, 1975) izvirza 

domu, ka cilvēka personību raksturo darbība, kurai ir sava noteikta motivācijas hierarhiskā 

struktūra. Jebkura cilvēka darbība sākas ar motīvu - vajadzību un uzdevumu apzināšanos. Pēc 

tam noteiktas darbības rezultātā var rasties gatavība noteikta mērķa sasniegšanai.  

Subjektīvi apzinoties mērķi kā vajadzību, indivīds pārliecinās, ka vajadzību var apmierināt, 

tikai sasniedzot mērķi. S. Rubinšteins (Рубинштейн, 1989; 1989/2004) personības virzību 

skaidroja kā personības attīstības dinamiskas tendences, kas ir cilvēka rīcību nosakošie motīvi un 

vienlaikus arī rīcības mērķi un uzdevumi. Š. Bīlere (Buhler, 1968) uzsvēra adekvātu dzīves mērķu 

nozīmi pašaktualizācijas un pašattīstības procesā. Mērķu un darbības uzdevumu teorijas autori 

E. A. Loks un G. P. Letama (Locke, Latham, 1990) norāda uz to, ka mērķiem ir divu veidu 

funkcijas: 1) mērķi ir darbības pamatmotivācijas veids; 2) mērķi cilvēka domāšanai un darbībai 

dod noteiktu virzienu. Pēc abu autoru domām, jo augstāki mērķi tiek izvirzīti, jo augstāks ir 

sasniegumu līmenis. Indivīda mērķus kā vajadzības savā teorijā aplūko arī Dţ. Roters (Rotter, 

1975). Runājot par personības sociālo vidi, viľš izmanto jēdzienu mērķis, par personību - 

vajadzības. Pašu vajadzību Roters uzskata par personības uzvedības aktu sociālo mērķu 

sasniegšanai.  

Daudzi autori savos darbos ir uzsvēruši pamatatziľu, ka vērtības ir viens no būtiskākajiem 

personības virzības jēgu noteicošajiem faktoriem. Vērtības ir objekti, kas nodrošina patstāvīgu 

pārliecību par rīcības vai mērķa prioritāti, salīdzinot ar citu mērķi vai rīcības veidu (Breslavs, 

1999). Vērtības attiecināmas pie tādiem vispāratzītiem zinātniskiem jēdzieniem, kuru 

metodoloģiskā nozīme ir īpaši vērtīga pedagoģijā. Vērtības kā mūsdienu sabiedriskās domas 

atslēgas vārds ir raksturīgs filozofijai, socioloģijai, psiholoģijai un pedagoģijai, lai ar to 

apzīmētu objektus un parādības un to īpašības, kā arī abstraktās idejas, kas sevī iekļauj 

tikumiskos ideālus un kas izmantojams kā etalons (Кирьякова, 1998). No ētikas viedokļa vērtība 

ir ideālais mērķis un labums, tas izsaka jēgpilnas vajadzības, zināmu pilnību, ideālu un jābūtību, 

pēc kā tiekties. Vērtība ir jēgpilnais, saprātīgais, tas, kā vēl nav, bet kam vajadzētu būt un pēc kā 
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vērts tiekties (Lasmane, Milts, Rubenis 1995). Vērtības atklājas savas rīcības un darbības analīzē 

un pašnovērtējumā (Līdaka, 2005). Savukārt uz vērtībām balstās attieksmes, kas balstās uz 

zināšanām, gribu un rīcību (Špona, 2001). Vērtību veidošanas procesā nozīmīgi ir izvirzītie 

morālie mērķi, vērtībām bagāti stāsti, jautājumi un aktivitātes, ko daţkārt sauc par vērtību 

veidošanās stratēģijām, kas palīdz izprast un izvērtēt savas izjūtas, meklēt alternatīvas, aktivizē 

vajadzību veikt izvēli, runāt par savu viedokli un uzticēties tam (Lemin, Potts, Welsford, 1994; 

Līdaka, 2005). Vērtības ietekmē cilvēka attieksmes pret apkārtējo pasauli, viľa uzvedību, 

darbību savā dzīves vidē, lēmumu pieľemšanu. Ja cilvēks nav ticis skaidrībā ar savu 

vērtīborientāciju, proti, nav noskaidrojis, kas priekš viľa ir vērtīgs un kas nav, tad tas var 

apdraudēt cilvēka pašidentitāti, padarīt problemātisku dzīves mērķu izvirzīšanu, kas nekādā mērā 

neveicinās viľa konstruktīvu uzvedību. Nepārbaudītu vērtību savstarpējā iedarbība mēdz rosināt 

uzvedību, kuru vēlāk nākas noţēlot (Bracey, 2001).  

Savukārt attieksmes varam nosacīti nosaukt par personības virzības rādītājiem. Īpaši 

svarīga ir cilvēka darbības iekšējā psiholoģiskā satura atklāšana (Рyбинштеин, 1957/2003), un 

to veido attieksme pret darbību kā uzdevumu, tās mērķi un darbības apstākļi, pateicoties kuriem, 

dotais uzdevums tiek ne tikai saprasts, bet arī pieľemts. Par vienu no pirmajām attieksmes 

definīcijām uzskata G. Olporta (Allport, 1935) 1935. gadā sniegto attieksmju definīciju, kas 

uzsvēra, ka attieksme ir psihoneirogatavības stāvoklis, kas veidojies uz pieredzes pamata, kurš 

ievirza un/vai dinamiski ietekmē cilvēka reakcijas uz visiem objektiem un situācijām, ar kurām 

cilvēks ir saistīts. Personības attieksmes ir pētījis V. Mjasiščevs (Мясищев, 1960/1995). Viľš 

uzskata, ka personības attieksmes ir individuālu, izvēles, apzinātu personības saišu ar objektīvās 

realitātes dažādām pusēm viengabalaina sistēma. Pēc A. Ļeontjeva (Леонтьев, 1975) domām, 

attieksmes veido personības subjektīvās pasaules sava veida „skeletu‖. A. Ļeontjevs uzskata, ka 

īsti saturīgs, bet ne formāls cilvēka psihiskās attīstības raksturojums nevar būt atrauts no viľa 

reālo attieksmju pret pasauli attīstības, no šo attieksmju satura. Tādējādi audzināšanas darbības 

efektivitāti nosaka tas, kādā mērā tā nodrošina personības subjektīvo attieksmju veidošanu un 

attīstību. A. Špona (Špona, 2001) uzsver, ka attieksme pauţ personības aktīvu izvēles pozīciju, 

kas nosaka darbības un atsevišķu tās komponentu individuālo raksturu. Cilvēka uzvedību pret 

noteiktām lietām, parādībām un faktiem nosaka attieksme pret to. V. Zelmenis (Zelmenis, 2000) 

audzināšanas kontekstā rakstīja, ka ar attieksmi pedagoģijā saprot cilvēka psihisku saikni ar 

apkārtējo vidi, kādu apkārtnes subjektu vai objektu: cilvēku, lietu, parādību, darbību, vērtību, 

vērojumu, ideju, uzskatiem, dzīvi kopumā. Tā var izpausties atziľās, uzskatos un principos, 

emocionālā pārdzīvojumā vai aktīvā rīcībā. 

Uzskatām, ka dzīves un darbības mērķi, vērtības, attieksmes lielā mērā nosaka personības 

virzības specifiku, tādējādi kopumā arī to, vai cilvēkam piemīt vai nepiemīt konkurētspēja, vai 

arī, - cik lielā mērā tā piemīt.  

Krievijas zinātniece, konkurētspējas pētniece L. Mitina (Митина, 2003) uzsver domu, ka 

personības virzība kā integrāls konkurētspējīgas personības raksturojums jebkurā profesionālās 

darbības jomā ir uz afektīvo un kognitīvo pieredzi, kā arī vērtībām balstīta attieksmju sistēma, kas 

nosaka personības dominējošo motīvu struktūru, kura rosina cilvēku savus nodomus un mērķus 

īstenot savā rīcībā, daţāda veida darbībā, saskarsmē. Zinātniece izveidojusi arī virzības struktūru, 

kas ietver trīs komponentus: 

 virzību uz sevi, kas saistīta ar pašpilnveides vajadzību un pašīstenošanos profesionālajā 

darbībā;  

 virzību uz citiem cilvēkiem, kas saistīta ar interesi par citiem, uzticēšanos, cieľu, 

centieniem sadarboties;  

 virzību uz profesijas saturu. 

► Personības virzību uz sevi raksturo tādi jēdzieni kā pašaktualizācija un pašrealizācija. Pirmo 

reizi terminu pašaktualizācija lietoja K. Goldšteins (Goldstein, 1939). Būdams neirofiziologs, ar 

to viľš šeit saprata izteiktu sasprindzinājumu, organisma darbības iespējamo tālāko sakārtotību. 

Jēdziens pašaktualizācija ietver sevī (Goldstein, 1939): 

 cilvēka radošā un garīgā potenciāla vispusīgu un nerimtīgu attīstību; 
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 maksimālu visu viľa iespēju realizāciju; 

 adekvātu apkārtējās pasaules un sevi tajā uztveršanu; 

 bagātu emocionālo sfēru un garīgo dzīvi; 

 augstu psihiskās veselības un tikumības līmeni.  

A. Maslovs, balstoties uz K. Goldšteina zinātniskajiem darbiem, kā arī uz savu empīrisko 

pētījumu rezultātiem, Motivācijas un metamotivācijas teorijā dod savu jēdziena pašaktualizācija 

skaidrojumu. Personības virzības aspektā nozīmīga ir A. Maslova (Maslow, 1968) atziľa par 

pašaktualizācijas vajadzību kā pilnīgu talantu, spēju un iespēju izmantošanu. Patiess radošums 

tādēļ var izpausties arī izvēlēs ikdienas situācijās. A. Maslovs savā teorijā nošķir motivāciju un 

metamotivāciju, uzsverot terminus žēlošanās un metažēlošanās. Zinātnieks uzskatīja, ka no 

cilvēka sarunas satura ar citiem cilvēkiem var uzzināt, kura līmeľa motivācija šobrīd ir aktuāla, 

proti, kādā vajadzību līmenī notiek dzīves problēmu aktualizācija vai pat frustrācija.  

Ē. Fromms (Фромм, 1992) uzsvēra domu, ka cilvēkam nepieciešams apliecināties citu 

cilvēku vidū, un šīs tendences specifiska forma ir radošums. Salīdzinoši analizējot A. Maslova 

definētās pašaktualizējušās personības pazīmes un konkurētspējas indikatorus, secināms, ka abos 

raksturojumos ir daudz līdzīga: autentiskums (pašatbilstība), brīvība spriedumos, elastīgums, 

kritiskums (kritiskā domāšana), augsta refleksijas pakāpe, spontanitāte, atvērtība iekšējai un 

ārējai pieredzei. Cilvēka pašaktualizācijas process ir jāskata un jāapraksta no dzīves iekšpuses, 

no viľa redzes viedokļa kā noteikta, apzināta dzīves mērķa izvēle un iespējas tā sasniegšanā. No 

šī skatupunkta tas izskatās kā noteikts epizoţu pēctecīgums, kur Es saskaras ar noteiktām 

problēmām, pieľem izaicinājumu, un, pieliekot personīgos pūliľus, sakarā ar iespējamiem 

problēmu risinājumiem, pilnveidojas, attīstās, apzināti izvēloties aizvien grūtākas reālistiskas 

problēmas, vai nu degradējas, nepieľemot izaicinājumu, atsakoties no personīgiem pūliľiem 

problēmas risināšanā, vai nu izvēlas tās problēmas, kas neatbilst personiskajām iespējām, manai 

patībai. А. Maslovs (Maslow, 1954) apstiprina, ka pilnveidošanās pašaktualizācijas virzienā 

cilvēkam jāizvēlas katrā dzīves situācijā.  

Globālā, metapsiholoģiskā līmenī, pašaktualizācijas tendence, pēc K. Rodţera (Роджерc, 

1994/2001) domām, ir dziļuma tendences izpausmes aktualizācija: „Kā apliecinājums tam kalpo 

šīs tendences universālā izpausme izplatījumā visos līmeņos, arī ne tikai dzīvajās sistēmās. Mēs 

pievienojamies šai tendencei, kas caururbj visu dzīvi un atklāj visu sarežģītību, ko spēj 

organisms. Vēl plašākā līmenī, es esmu pārliecināts, mums ir darīšana ar varenu jaunrades 

tendenci, kas veido mūsu visumu: no pašas mazākās sniegpārsliņas līdz milzīgai galaktikai, no 

amēbas līdz smalkai un apdāvinātai personībai. Iespējams, mēs pieskaramies pašai mūsu 

pārveidošanās spēju smailei, spējot pārveidot jaunu, vēl garīgāku cilvēci evolūcijā.‖ K. Rodţers 

(Rogers, 1983) uzskatīja, ka cilvēkam piemīt aktualizācijas tendence – potenciāla realizācijas 

process mūţa garumā, lai veidotu pilnvērtīgi funkcionējošas personības veselumu, un attīstība 

atbilstoši šai tendencei var notikt tikai patstāvīgi, taču principiāli svarīgi ir apstākļi, kuros 

personība veidojas.  

Balstoties uz Ľ. Lindes (Linde, 2003) teorētiskajiem pētījumiem, var secināt, ka galvenās 

pašaktualizācijas un pašrealizācijas atšķirības ir: 

 pašaktualizācija ir nepārtraukts cilvēka pašattīstības un personības izaugsmes process; 

  pašrealizācija ir ne tikai nepārtraukts personības izaugsmes process, bet arī reālu 

praktisku rezultātu sasniegšana jebkurā darbības sfērā: mācību, sociālajā, garīgajā, 

profesionālajā utt., pašrealizācija akcentē aktīvu mācīšanos ar mērķi turpināt attīstīties, 

balstoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm.  

Tādējādi redzam, cik liela nozīme ir vajadzībai pēc pašaktualizācijas un pašrealizācijas 

personības konkurētspējas attīstībā.  

G. Breslavs (Бреслав, 2007), Ľ. Linde (Linde, 2003), V. Mjasiščevs (Мясищев, 

1960/1995), K. K. Platonovs (Платонов, 1986) lieto jēdzienu gatavība pašrealizācijai.  

Gatavība pašrealizācijai ir integrāla personības īpašība, kuras satura komponenti (motīvi, spējas, 

pašrealizācijas veidi) ir mijsakarībā, kas ietver personisko, funkcionālo, saturisko un vērtēšanas 

http://maslow.hpsy.ru/
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aspektus. Šie bloki ir daţādas gatavības izpausmes formas, kas atrodamas subjekta dzīves 

darbībā.  

►Personības virzība uz apkārtējo vidi, t.sk. citiem cilvēkiem. Ļ. Vigotskis (Выготский, 2000), 

A. Petrovskis (Petrovskis, 1979), S. Rubinšteins (Рyбинштеин, 1957/2003) un A. Ļeontjevs 

(Леонтьев, 1965/1981) uzsver, ka subjekta aktivitāte izpauţas darbībā, tai ir dinamisks raksturs 

un tā ir saistīta ar apkārtējo vidi.  

F. Hoppe (Hoppe, 1930) un T. Dembo (Dembo,1931) norāda ne tikai uz dziļām 

strukturālām attiecībām starp personību un apkārtējo vidi, bet arī pašā personībā. Lai apmierinātu 

savas vajadzības, cilvēks izmanto attiecīgajā sabiedriskajā vidē vēsturiski izveidojušos veidus un 

paľēmienus. Turklāt daudzas cilvēku vajadzības pauţ ne tik daudz viľa šauri personiskās 

prasības, cik tās sabiedrības, kolektīva vai grupas, pie kuras cilvēks pieder, vajadzības.  

Mūsdienu jaunās konkurētspējas paradigmas kontekstā uzskatām, ka panākumus gūst tie 

cilvēki, kuri spēj savus personīgos mērķus, kas vērsti uz pašattīstību un pašrealizāciju, t.sk., 

karjeras izaugsmi, saskaľot ar sabiedrības, apkārtējo cilvēku interesēm un vajadzībām. 

Pētot ievērojamo cilvēku (D. Adamsa, T. Dţefersona, V. Dţeimsa, A. Einšteina, 

B. Franklina, A. Linkolna, E. Ruzvelta, V. Vitmena u.c.) dzīvi un ļoti veiksmīgo karjeru 

profesionālās darbības jomā, A. Maslovs (Maslow, 1954) secināja, ka viľus apvieno kaut kas 

kopīgs: 

 pirmkārt, katrs no viľiem ir sasniedzis lielus panākumus vienā vai otrā jomā, cenšoties 

dot kādu labumu sabiedrībai, reālai sociālajai videi, kurā dzīvo, nevis „cīnoties‖ ar to 

savu mērķu realizācijas procesā; 

 otrkārt, šie panākumi un citu cilvēku atzinība ir gūti jau dzīves laikā, jo apkārtējo 

cilvēku, ekspertu vērtējums nebija pretrunā ar šo cilvēku pašnovērtējumu un viľu radošo, 

politisko vai sabiedrisko darbību; 
 treškārt, ievērojamo cilvēku panākumi nav skaidrojami ar ilgstošu un mokošu cīľu pret 

neirozēm, iracionāliem aicinājumiem vai ar fiziskās veselības problēmām, meklējot savu 

problēmu konstruktīvus kompensācijas ceļus, par ko rakstīja daudzi citi psihologi, bet 

tieši otrādi - panākumi ir likumsakarīgas sekas nepārtrauktam pašattīstības un 

pašpilnveides darbam savā un, pirmām kārtām, citu labā. 
A. Maslovs (Maslow, 1959), pētot personības virzību pašaktualizācijas kontekstā, nonāca 

pie atziľas, ka indivīda attiecībās ar apkārtējo pasauli, t.sk. sabiedrību kopumā, īpaša vieta 

jāierāda viņa pasaules uzskatam, t.sk. vērtībām. Cilvēka vērtību sistēma ir viľa attiecību ar 

apkārtējo pasauli pamats.  

Uzskatām, ka personības virzības kā konkurētspējas struktūrkomponenta pamatojumā būtu 

jāmin arī Motivācijas stratēģijas teorijas autora T. R. Mitčela (Mitchell, 1997) atziľa, ka cilvēks 

spēj sevi realizēt kā personība un kā kompetents cilvēks kādā no darbības jomām tikai tad, ja 

savus personīgos mērķus, intereses un vajadzības spēj saskaľot ar visas organizācijas, kurā viľš 

strādā vai mācās, interesēm un vajadzībām. T. R. Mitčels ir izteicis domu, ka ārkārtīgi svarīgs ir 

vides izvirzīto prasību un noteikumu konteksts, ar kuru nevar nerēķināties indivīds. Ja nebūs šīs 

motivācijas stratēģijas, kas paredz mērķu saskaľotību, cilvēka iekļaušanās un darbība kādā no 

organizācijām kā mijiedarbības sistēmām būs stipri problemātiska, pat neveiksmīga.  

Būtiski konkurētspējas attīstības veicināšanā pedagoģiskajā vidē ir K. Rodţera (Rogers, 

1983) izveidotie nosacījumi, kādas kvalitātes nepieciešamas personām, kuras rosina cilvēka 

potenciāla attīstību (beznosacījuma pieľemšana, adekvāta empātija, kongruence), kā arī vairāku 

autoru (Бахтин, 1979; Франкл, 1962/1990) viedoklis par konstruktīva dialoga, saskarsmes ar 

citiem cilvēkiem, citu cilvēku pilnīgas pieľemšanas nepieciešamību šajā procesā. Apkārtējā vide, 

kā uzskata minētie autori, sevī ietver draudus, taču vienlaikus arī pozitīvas iespējas un 

alternatīvas, un cilvēks nemitīgi izdara izvēles, tā sevi veidojot. Tādēļ aktuāla ir Ē. Fromma 

(Фромм 2009) atziľa, ka cilvēki var būt cilvēki, dzīvojot sabiedrībā autonomi, tajā pašā laikā 

nezaudējot vienotību ar citiem cilvēkiem un sabiedrību, un tā ir pozitīvas brīvības iegūšana. 



 54 

Iepriekš teiktā kontekstā svarīgi ir piebilst, ka motivācijas psiholoģijas pārstāvji, rakstot par 

personības attīstības virzību un motīviem, izdala personīgos un sociālos motīvus (Занюк, 2002; 

Ильин, 2000). 

Pastāv vēl arī cits motīvu iedalījums: iekšējie un ārējie motīvi. Kā pirmais šādu motivācijas 

iedalījuma veidu savā dinamiskās psiholoģijas koncepcijā piedāvāja R.S. Vudvorts (Woodworth, 

1918/1973). Vēlāk R.S. Vudvorta idejas savā motivācijas teorijā attīstīja H. Hekkauzens 

(Хеккаузен, 2003). 

Iekšējās un ārējās motivācijas sakarā būtu jāmin arī dinamiskās psiholoģijas ietvaros 

izstrādātā K. Levina (Левин, 2001) kvazivajadzību teorija, kurā zinātnieks pamato pamatatziľu, 

ka ārējā vide ar saviem nosacījumiem, „aicinājumiem‖ un piedāvājumiem aktualizē personības 

„snaudošās‖ vajadzības, kas kļūst par iekšējiem darbības motīviem. Piemēram, ja skolēns vēl nav 

izlēmis pēc vidusskolas beigšanas turpināt mācīties vai sākt strādāt un, ja kāda no augstskolām 

piedāvā studijas tuvāk dzīves vietai, izveidojot savu filiāli kādā no Latvijas reģioniem, šim 

jaunietim veidojas izglītības vides rosinātās vajadzības pēc izglītības, kas kļūst par iekšējo 

motīvu turpināt izglītību, iespējams, pat apvienojot tās ar darbu.  

►Personības virzība uz profesijas saturu. Promocijas darbā pētāmā jautājuma aspektā nozīmīgs 

ir secinājums, ka personības virzība izpauţas daţādās dzīves jomās, taču vispirms – 

profesionālajā darbībā (Митина, 2003).  

E. Ginzberga (Ginzberg, 1972) dzīves posmu strukturālajā teorijā ir norādīts, ka 

profesionālā virzība noris pa posmiem, katram no posmiem ir nozīme tālākajā profesionālajā 

pašnoteikšanās.  

Ē. Eriksons (Eriksons, 1998), raksturojot identitātes krīzi, kā raksturīgākās iezīmes min 

identifikāciju un identitātes difūziju. Aktualizējas nepieciešamība izvēlēties nodarbošanos, 

ideoloģiju, personisko un seksuālo dzīvesveidu. Šo integrācijas procesu Ē. Eriksons nosauc par 

identitātes difūziju, kas realizējas starppersonu attiecībās. Identitātes veidošanā vērojams gan 

sociāls, gan mentāls process, kurā realizējas psihosociālais moratorijs – iespēja eksperimentēt, 

izvēloties un pildot daţādas sociālās lomas, nonākot atšķirīgās mikrovidēs, sasniedzot 

kulmināciju vēlamajā jauniešu un pieaugušo periodā, kad tiek izvēlēta nodarbošanās un 

starppersonu attiecību veids.  

Nozīmīga ir atziľa, ka potenciāla pašvērtējums saistīts ar savu profesionālo iespēju 

vērtējumu un tādā veidā atspoguļo ticību sev un saviem spēkiem (Реан, 1999). 

Zinātniskajā literatūrā bieţi vien ir sastopams jēdziens profesionālā virzība.  

Kā norāda V. Ļešins (Лешин, 2006), personības virzības apakškomponents ir profesionālā 

virzība, kuru, pirmām kārtām, raksturo selektīva attieksme pret realitāti, kas tiek uztverta un īpaši 

pārdzīvota un kas ietekmē cilvēka darbību.  

F. Zejers (Зеер, 2006) uzsver domu, ka profesionālajai virzībai ir liela nozīme profesijas 

apguvē, jo tas ir profesionāļa kā personības sistēmveidojošs faktors. Zinātnieks to traktē kā 

motīvu, personības nostādľu, plānu, vērtību orientācijas kopumu tieši konkrētās profesionālās 

darbības jomā.  

Jēdzienam profesionālā virzība ir vairāki aspekti, kas ietver gan saturiskos, gan dinamiskos 

raksturotājrādītājus (Шавир, 1981). Saturisko aspektu pārstāv personības virzības 

struktūrkomponenti un virzības līmeľi. Otro aspektu – personības virzības intensitāte, 

noturīgums un ilgums. Personības virzības saturiskajā aspektā, pirmām kārtām, būtu jārunā par 

profesijas izvēles motīviem. Izvēles jeb selektīvās attieksmes pret vienu vai otru profesiju sākas 

ar atsevišķu motīvu veidošanos, kas saistīti ar profesionālās darbības saturu un raksturu vai arī 

paša procesa specifiku vienas vai otras profesijas jomā, pirmām kārtām, saistot katru profesiju ar 

ārējo atribūtiku.  

Kā norāda V. Jakuľina (Якунина, 1998), viens no profesionālās virzības attīstības veidiem 

ir profesijas izvēles motīvu kopuma bagātināšana. Motīvi, kas veido profesionālo virzību, parasti 

nav viendabīgi un vienveidīgi gan pēc to izcelsmes, gan pēc to saistības ar profesijas izvēli un 

pašu profesijas saturu.  
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Vidusskolēna konkurētspējas veidošanās un attīstības aspektā, mūsuprāt, svarīgi ir 

V. Ļešina (Лешин, 2006) formulētie profesionālās virzības virzieni: 

 profesionālās virzības un spēju attīstība; 

 psihisko procesu un stāvokļu profesionalizācija un pilnveide; 

 dzīves pozīciju izstrāde un dzīves plānu konkretizācija; 

 patstāvība un atbildības līmeľa paaugstināšana; 

 pretenziju līmeľa paaugstināšanās nākamās profesijas jomā; 

 ētiskā, estētiskā un garīgā attīstība; 

 pašaudzināšanas īpatsvara palielināšanās personības daţādu īpašību un kvalitāšu 

veidošanā un attīstībā, kas ir svarīgas nākamās profesijas kontekstā; 

 pašiniciatīvas un radošās darbības, t.sk., jaunrades, palielināšanās; 

 psiholoģiskās gatavības veidošanās un attīstība attiecībā uz profesionālo darbību.  

Uzskatām, ka vidusskolas jauniešu profesionālā virzība, t.sk. motivācija iegūt profesionālo 

izglītību, apgūt kādu konkrētu profesiju, nosaka viľu konkurētspēju, jo īpaši nākamās augstākās 

izglītības iestādes un studiju programmas izvēles jomā.  

 

 

2.1.2. Paškoncepcijas komponents 

 

Mūsu piedāvātajā konkurētspējas struktūrā esam izdalījuši arī paškoncepcijas komponentu, 

kas sevī iekļauj Es koncepciju, t.sk., pašvērtējumu, kā arī mijiedarbības ar apkārtējo sociālo vidi 

atspoguļojumu (interiorizācijas rezultātā) cilvēka psihē. 

Tā kā skolēna konkurētspēja ir atkarīga no viľa paškoncepcijas jeb Es koncepcijas, 

konkurētspējas struktūras otrā komponenta pamatojumā īpaša vieta ir ierādāma tieši šiem diviem 

konceptiem.  

Personības paškoncepcijas būtība, struktūra, attīstības īpatnības analizētas daţādu autoru, 

piemēram, V. Dţeimsa, K. Rodţersa, R. Berna, I. Kona, I. Česnakovas, V. Stoļina u.c. darbos 

(pēc Boţoviča, 1975).  

Es kā jēdziens apzīmē to, kas personā ir būtisks, viľam raksturīgais. Šādā nozīmē jēdzienu 

sāka lietot no 17. gadsimta, kaut gan tomēr nevar pilnībā noliegt to, ka šis jēdziens filozofu 

darbos bija izmantots arī agrāk (Hahele, 2006).  

Es koncepcijas pamatojumā konkurētspējas attīstības aspektā izmantojamas atziľas:  

 Es ir priekšstatu kopums, kas veido apziľas centru. Es apziņa rada tēlu saspēli un 

veidojas Es komplekss (Es koncepcija), (Jungs, 1994); 

 Es koncepcijas komponents ir Es tēls, tie ir priekšstati par sevi, pašcieľa (Eriksons, 

1998); 

 Es koncepcija ir pārliecības, ar kurām cilvēks nosaka, kas viľš ir; šīs pārliecības ir Es 

struktūras (Markus, Wurf, 1987);  

 Es koncepcija ietver arī pārliecības par to, kas mēs varam būt – iespējamie Es (Markus, 

Nurius, 1986); 

 Paškoncepcija (angļu val.- Self concept) ir sistēma, kurā strukturēts Es geštalts (Es tēls), 

(Rogers, 1951). 

Konceptuāli izmantojama K. Rodţera (Rogers, 1951) pieeja, kas paškoncepcijā nošķir trīs 

komponentus: kognitīvos, afektīvos un no pirmajiem diviem atvasinātos uzvedības komponentus 

– gatavība darbībai, attieksme pret objektu. Paškoncepcija (angļu val.- self concept) ir sistēma, 

kuru veido priekšstati par sevi, un Es ir arī process, kas nosaka paškoncepcijas izmaiľu 

iespējamību vērtējošā pieredzes diferenciācijā.  

Līdzīgi secinājis A. Ādlers (Ādlers, 1992), sakot, ka indivīds ir gan glezna, gan 

mākslinieks, proti, glezna - ES tēls, mākslinieks - savas personības, paškoncepcijas radītājs. 

K. Horneja (Horney, 1942) uzsvēra, ka Es tēls sastāv no divām daļām: zināšanām par sevi 

un attieksmes pret sevi. Personības konkurētspējas kontekstā nozīmīgas ir zinātnieces (Horney, 

1966) atziľas, ka Es ideāls nav fantāzijas tēls, tas saistīts ar realitāti un ietver sevī attīstību 
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veicinošus ideālus – potenciālās iespējas sevis veidošanā. Es ideāla funkciju nekonstruktīva 

izmantošana rada pārspīlētas visvarenības izjūtu un līdz ar to arī nespēju izvirzīt dzīves mērķus 

un patstāvīgi tos īstenot.  

Jēdziens Es koncepcija cieši saistīts ar jēdzienu pašvērtējums. Savukārt, pašvērtējuma 

veidošanās process saistīts ar pašapziņu, jo iespēju uztvert, atspoguļot, novērot, izzināt, novērtēt 

apkārtējo pasauli, plānot, paredzēt, regulēt un kontrolēt attiecības ar to nodrošina apziľa. Apziľa 

vērsta ne tikai uz apkārtējo pasauli, bet arī uz sevis izzināšanu un attieksmes pret sevi veidošanu, 

kas arī ir pašapziņa. I. Kons (Kons, 1982) tā arī raksta, ka to psihisko procesu kopumu, kuru 

rezultātā indivīds sevi apzinās kā darbības un saskarsmes subjektu, sauc par pašapziľu. 

Pateicoties pašapziľai, cilvēks iegūst paškontroles spējas, var virzīt savu rīcību, spēj sevi veidot 

un vērtēt (Serviuta, Špona, 1995). 

A. Lurija (Лурия, 1975) uzskatīja, ka par personības pašapziľu var runāt tad, kad cilvēks 

apzinās savu Es. Pašapziľa pamatojas uz cilvēka spēju saskatīt sevi darbībā, daţādos psihiskos 

stāvokļos un sociālajā vidē un arī uz cilvēka spēju apzināties savas vajadzības, savas aktivitātes 

pakāpi, savu spēku un prasmi vērtēt citu cilvēku attieksmi pret sevi.  

Pēc Ļ. Vigotska (Выготский, 2000) domām, pašapziľa veidojas darbībā, saskarsmē un 

sevis apzināšanās procesā. Ļ. Vigotskis pašapziľas veidošanos pamatoja kā secīgu attīstību pa 

posmiem, kur katra iepriekšējā pakāpe sagatavo nākamo: 

 uzkrājas priekšstati par sevi; 

 tiek uzzināts par sevi vairāk; 

 summēšanas procesā notiek interiorizācijas process; 

 rodas sevis, savu īpatnību un oriģinalitātes apzināšanās; 

 veidojas spriestspēja par sevi un savas personības pašvērtējums.  

Pašvērtējums attīstās jau bērnībā. Īpaši liela nozīme šim procesam ir skolas gados, kad 

pašvērtējums atspoguļo konkrētus ar izturēšanos, personības īpašībām, ar spējām saistītus 

priekšstatus. Skolēniem pieaugot, pašvērtējums kļūst arvien abstraktāks, jo viľi tiecas sevi vērtēt 

daţādās jomās: gan skolā, gan sabiedrībā, gan savas fiziskās, gan garīgās spējas, gan arī ārējo 

izskatu (Harter, 2003).  

Tā kā Es koncepcija ietver vērtējuma aspektu, tad pašvērtējuma analīzē var pamatoties uz 

R. Berna (Бернс, 1986) atziľām (skat. 2.1. tab.): 

 reālā Es un ideālā Es salīdzināšana - jo lielāka sakritības pakāpe, jo harmoniskāka 

personība; 

 sociālās reakcijas, kas saistītas ar šo attiecību interiorizāciju, un tā veidojas pozitīva 

vai negatīva Es koncepcija. 

 

2.1. tabula 

Pozitīvās un negatīvās Es koncepcijas galvenās pazīmes (pēc Бернс, 1986) 

+ ES koncepcija - ES koncepcija 

Pozitīva attieksme pret sevi Negatīva attieksme pret sevi 

Sevis pieľemšana Sevis nepieľemšana 

Savas vērtības apzināšanās Savas nepilnvērtības apzināšanās 

 

Pēc R. Berna (Бернс, 1986) domām, termins Es koncepcija ietver sevī trīs pamatdaļas – 

komponentus: 

 Es koncepcijas kognitīvā sastāvdaļa – izzinošais priekšstats par sevi neatkarīgi no tā, 

vai tas ir veidojies pašanalīzes gaitā vai uz citu cilvēku spriedumu pamata; tās ir 

zināšanas par sevi, sevis salīdzināšana ar citiem cilvēkiem, kā arī savu īpašību 

pielīdzināšana vispārzināmiem etaloniem; 

 Es koncepcijas vērtējošā sastāvdaļa – emocionāli vērtējošais priekšstats par sevi; tā ir 

apmierinātība vai neapmierinātība ar sevi; 
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 Es koncepcijas uzvedības sastāvdaļa – darbība; tās ir indivīda reakcijas attiecībā uz 

sevi un apkārtējo pasauli; šīs reakcijas izpauţas darbībā, kas atspoguļo indivīda 

priekšstatus un emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi – pašvērtējumu. 

Kā liecina mūsu pētījumi, pašvērtējums veidojas nemitīgā salīdzināšanas un 

saskaľošanas procesā starp: 

 sevis paša vērtējumu un citu vērtējumu; 

 ideālo Es un reālo Es. 

Pētījumu ceļā daudzi zinātnieki ir nonākuši pie atziľas, ka vislielākās grūtības cilvēkam 

sagādā sevis objektīva vērtēšana un mērķu izvirzīšana atbilstoši savām spējām un iespējām (pēc 

Boţoviča, 1975; Левин, 2001). Konkurētspējas veidošanās un attīstības aspektā ir ļoti svarīgi, lai 

skolēniem veidotos adekvāts pašvērtējums. 

 Kā norāda L. Rutka (Rutka, 1995), attieksmē pret sevi svarīga loma ir pašvērtējumam, 

kas sastāv no diviem komponentiem:  

 kā indivīds novērtē pats sevi; 

 kā viľu novērtē citi. 

Jaunieša pašvērtējuma veidošanās un pieredzes uzkrāšanās nenoris gludi. Bieţi vien 

jaunietis izjūt konfliktu starp tieksmi kaut ko darīt un apkārtējo cilvēku vērtējumu. Šādos 

gadījumos viľam izvirzās dilemma: vai nu pārvērtēt savus mērķus, darbības uzvedības motīvus 

un pašu uzvedību, atzīstot, ka ir rīkojies nepareizi, vai arī izvērtēt citu cilvēku (kas devuši 

negatīvu viľa rīcības vērtējumu) izteiktās atziľas, to objektivitāti un respektējamību. No šīs 

kognitīvās disonanses un reizēm starppersonu konflikta jaunietis bieţi rod izeju tādējādi, ka sāk 

izkropļot savu pieredzi, noliegt savas patiesās jūtas un vēlmes, sāk noliegt sevi kā personību, kas 

negatīvi ietekmē viľa konkurētspēju. Jaunietim rodas emocionālais diskomforts, t.sk.  

sasprindzinājums, neapmierinātība, viľš pats nezina, kas viľš ir un ko viľš grib.  

Pieredzes ignorēšanas un izkropļošanas mehānisms vienmēr ir neapzināts (zemapziľā tā ir 

parādība, kas draud izjaukt indivīda pašvērtējumu). Šis mehānisms personībai ir cīľas līdzeklis 

par savas struktūras saglabāšanu, ar tā palīdzību personība it kā uzceļ aizsardzības līnijas pret to, 

kas viľu varētu iedragāt vai sagraut.  
Konkurētspējas kontekstā nozīmīga ir ASV psihologa K. Rodţersa (pēc Boţoviča, 1975) 

atziľa, ka viens no indivīda psihiskās viengabalainības un viľa psihiskās veselības nosacījumiem 

ir viľa pašvērtējuma elastīgums, kā arī prasme pieredzes ietekmē pārvērtēt agrāk izveidojušos 

vērtību sistēmu. Elastīgums, pēc K. Rodţersa domām, ir nepieciešamākais nosacījums, lai 

indivīds bez sarežģījumiem piemērotos mainīgajiem dzīves apstākļiem. Nozīmīga ir šī ASV 

zinātnieka, humānistiskās pieejas psiholoģijā pārstāvja tēze, ka cilvēkam svarīgi ir saľemt 

pozitīvu sabiedrības un tās atzītās morāles vērtējumu.  

Vajadzība pēc pozitīva vērtējuma līdz ar personības attīstību kļūst arvien neatlaidīgāka, un 

rezultātā indivīdam rodas nepieciešamība, lai viņu atzītu citi cilvēki. Uz cieņas pamata rodas arī 

pašcieņa, kas tagad kļūst par indivīda svarīgu vajadzību.  

Skolotājam izprast skolēna emocionālo stāvokli un tā cēloľus palīdzēs skolēna 

pašvērtējuma un citvērtējuma, kā arī pašvērtējuma un pieredzes mijiedarbību analīze un 

izvērtēšana. Balstoties uz šīm mijattiecībām, veidojas indivīda pretenziju līmenis.  

Problēmas, kas saistītas ar pretenziju līmeni, pētīja vācu izcelsmes ASV zinātnieks 

K. Levins. Pretenziju līmenis, pēc viņa domām, ir to mērķu grūtuma pakāpe, kurus subjekts sev 

izvirza un cenšas sasniegt. Pretenziju līmenis veidojas cilvēka dzīves procesā, turklāt tā izveidē 

svarīga loma ir panākumu un veiksmju ietekmei (pēc Леонтьев, Патяева, 2001). 

Ja skolēnam ir paaugstināts pretenziju līmenis, proti, pats sev izvirza paaugstinātas 

prasības, kas neatbilst viľa spējām, ir neizbēgami konflikti ar citiem cilvēkiem. Adekvātais 

pretenziju līmenis atbilst spējām. Pazeminātais pretenziju līmenis balstās uz skolēna neticību 

saviem spēkiem, tas ir zemāks par spēju līmeni. Šāds skolēns ir „mūžīgais neveiksminieks‖. 

Zema pašapziľa var kļūt par deprivācijas cēloni.  
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Saistībā ar iepriekš teikto svarīgi ir piebilst, ka zinātniskajā literatūrā ir atrodami trīs 

pašvērtējuma raksturojumi. Tiek pamatots paaugstinātais, adekvātais un pazeminātais 

pašvērtējums (pēc Hahele, 2006). 

Paaugstināts (nepamatoti augsts) pašvērtējums ir tad, ja cilvēks: 

 izvēlas darbības, kas nav pa spēkam; 

 pārdzīvo, ja nesaľem apkārtējo atsaucību; 

 smagi pārdzīvo neveiksmes. 

Adekvāts pašvērtējums ir, ja cilvēks: 

 darbojas pēc saviem principiem; 

 apzinās savu vērtību; 

 kritiku uzľem mierīgi, to izanalizē; 

 apkārtējo vērtējumam nepiešķir pārlieku lielu nozīmi; 

 prot regulēt saskarsmi ar citiem cilvēkiem; 

 analizē, izvērtē un atbilstoši interpretē citu cilvēku darbību un pamatoti pieľem 

lēmumus. 

Zems (nepamatoti zems) pašvērtējums ir, ja cilvēkam: 

 ir bailes no negatīvas kritikas, to uztver ļoti emocionāli; 

 ir noraidoša attieksme pret citiem cilvēkiem; 

 pārdzīvo katru neveiksmi; 

 negatīvi vērtē sevi kā personību un savu rīcību; 

 ir pazemināta aktivitāte, pašiniciatīva. 

Daţādi autori daţādi skaidro un lieto jēdzienus „Ego‖ un „Es‖, cieši tos saistot ar 

identitātes (pašatbilstības) jēdzienu kā būtisku Es koncepcijas elementu un veidošanās 

nosacījumu. 

Ē. Eriksons (Eriksons, 1998), sintezējot psihoanalītiskās un sociālās psiholoģijas 

viedokļus, secina, ka Ego (apziľas centra) spēku nodrošina Ego sintēzes funkcija. Ja tā ir 

nepietiekama, tad, kā zinātnieks secina, analizējot K. Junga teoriju, vājo Ego iznīcina sociālā 

prototipa ietekme: statuss, loma, citu viedokļi. Konkurētspējas attīstības veicināšanas aspektā 

nozīmīga ir atziľa, ka Ego sintēzes procesā nepieciešams izvairīties no neapdomīgas vadības vai 

sodiem. Kā uzskata Ē. Eriksons, tad Ego ir organizētas pieredzes individuālais centrs; Ego 

identitāte (pašatbilstība) ir novērojums, izjūta, pārliecība, kas nosaka eksistences kvalitāti, un 

subjektīvā izpratnē tā ir apzināšanās, ka: 

 Ego sintezēšanu nodrošina cilvēka atbilstība sev un nepārtrauktība; 

 individualitātes dzīves stils atbilst tām nozīmēm, ko piešķir citi nozīmīgie cilvēki, un 

citu cilvēku viedokļi neizjauc individualitātes nepārtrauktības izjūtu. 

Konkurētspējas aspektā svarīgs ir secinājums, ka, ja Ego identitāte zudusi, tad to var 

atgūt, pirmkārt, īstenojot neīstenotos dzīves plānus; otrkārt, no jauna sintezējot elementus, uz 

kuriem bija pamatota Ego identitāte (Eriksons, 1998). 

A. Vatermans (Waterman, 1989) identitātes jēdzienu saista ar pašnoteikšanos, kas ietver 

mērķu izvēli, vērtību izvēli, pārliecību veidošanu. Mērķis, vērtības un pārliecības ir identitātes 

elementi. Katrs identitātes elements saturiski saistīts ar kādu dzīves sfēru, un identitātes 

veidošanās procesā nozīmīgas ir četras dzīves sfēras:  

 profesijas un profesionālā dzīves ceļa izvēle;  

 reliģisko un morālo pārliecību pieľemšana un izvērtēšana;  

 politisko uzskatu veidošana;  

 sociālo lomu pieľemšana. 

D. Mīds (Mead, 1934) identitāti skaidro kā spēju uztvert savu darbību un dzīvi kopumā, 

veselumā (kopveselumā) un saista to ar Es jēdzienu, analizējot personības sociālās 

determinācijas un brīvības saistību. Tādēļ identitātes struktūrā ietvertas apzinātā un neapzinātā 

identitāte. Neapzinātā identitāte - neapzināti pieľemtās sociālās grupas radītās normas. Apzinātā 

identitāte - sevis, savas uzvedības apzināšanās. Mijattiecību starp abiem identitātes veidiem 
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izsaka identitātes aspekti „I‖ un „me‖. „Me‖ - sociālā determinante, sabiedrības pārstāvis 

indivīdā; „I‖ - raksturo individualitātes unikalitāti.  

Mūsuprāt, ļoti svarīgi pamatot jēdzienu autonomija, ar ko lielā mērā saistīta 

konkurētspējīgas personības izvēles un rīcības brīvība, lemtspēja, kā arī atbildība. Dţ. Rotters 

(pēc Pervin, 1996) precizē autonomijas izpratni saistībā ar subjektīvās kontroles lokusu. 

Internālais kontroles lokuss piemīt cilvēkiem, kuri uzskata, ka viss, kas ar tiem notiek, ir paša 

indivīda darbības rezultāts, turpretī eksternālo kontroles lokusu nosaka indivīda vēlme tulkot 

visu notiekošo saistībā ar ārējiem apstākļiem – nejaušību un citiem cilvēkiem. V. Satīra (Сатир, 

2000) autonomiju apskata kā pašvērtējuma komponentu. Cilvēks ar augstu pašvērtējumu rada 

sev apkārt skaidrības, godīguma, atbildības, līdzjūtības un mīlestības atmosfēru. Viľš jūt, ka viľu 

vērtē un ciena, ka, pateicoties viľa klātbūtnei, apkārtējā pasaule ir kļuvusi labāka. Viľš tic sev, 

kaut arī ir spējīgs palūgt palīdzību. Viľš skaidri zina arī to, ka pats ir spējīgs pieľemt lēmumus. 

Viľš ciena sevi, tādēļ arī ir spējīgs cienīt apkārtējos. No tāda cilvēka staro pārliecība un 

uzticamība. Viľš pieľem sevi un citus tādus, kādi tie ir. 

Šādā kontekstā analizējama arī K.Rodţera (Rogers, 1951) atziľa par pilnvērtīgi 

dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem raksturīga: 

 atvērtība pieredzei (t.i., pretstats aizsardzībai); cilvēks atbilstoši uztver savu pieredzi 

pasaulē, arī savas jūtas, akceptē tās;  

 eksistenciāla attieksme pret dzīvi; dzīvošana „šeit un tagad‖; 

 uzticēšanās savai pieredzei (sevis kā personības pieredzei un arī kā bioloģiskas 

būtnes organisma pieredzei); cilvēks uzticas dabiskajam sevī; 

 brīvība, cilvēkam ir brīvība izvēlēties (doto ierobeţojumu ietvaros), un viľš uzľemas 

atbildību par savu izvēli; 

 kreativitāte; cilvēks rīkojas atbilstoši savai brīvības un atbildības izjūtai, viľš ir 

līdzdalīgs pasaulē; cilvēks jūt nepieciešamību veicināt savu un citu cilvēku iespēju 

īstenošanos. 

Paškoncepcijas komponentā būtiska vieta ir ierādāma spējai un prasmei nebaidīties 

kļūdīties. Pētījumos secināts, ka tiem indivīdiem, kas izjūt izteiktu trauksmi pārbaudījumu 

situācijās, raksturīga nevis uzmanības koncentrēšana uz pašu uzdevumu, bet gan iekšējais 

dialogs („pašpierunāšana‖). Trauksme bieţi izpauţas kā „bailes no neveiksmes‖ vai arī kā 

„trauksme, kas saistīta ar pārbaudījuma situāciju‖. Abi šie stāvokļi ir cieši saistīti ar zemu 

sasniegumu līmeni (De Raad, Schouwenburg, 1996).  

Trauksmi un bailes var mazināt ar iniciatīvu saistītā sasniegumu motivācija. Audzēkľi ar 

augstu sasniegumu motivāciju savus mērķus spēj saglabāt ilgu laiku, pabeigt pārtrauktus darbus, 

nekā tas vērojams audzēkľiem ar zemāku motivācijas līmeni. Augsti sasniegumu motivācijas 

līmeľi bieţi ir saistīti arī ar gatavību riskēt. Tie, kuriem motīvs ir sasniegumi, bieţāk meklē 

uzdevumus ar vidēju grūtības pakāpi, lai iegūtu maksimāli reālu savu spēju novērtējumu. 

Turpretī tie, kuriem trūkst spēcīga sasniegumu motīva, bieţāk izvēlas zemas vai augstas  riska 

pakāpes uzdevumus, vairīdamies no reāla pašvērtējuma, kāds nepieciešams saprātīgai mērķu 

izvirzīšanai un plānošanai (Хекхаузен, 2001). Trauksme tādā situācijā bieţi izpauţas kā bailes 

no neveiksmes vai tāda trauksme, ko rada vērtējoša (testu) situācija; abi šie stāvokļi ir saistīti ar 

daudz zemāku sasniegumu līmeni. Tiem, kas izjūt trauksmi vērtējošās situācijās, bieţi raksturīga 

„pašpārliecināšana‖ tā, lai koncentrētu uzmanību uzdevumam. Trauksmes kognitīvo 

komponentu ietekme saistās ar iemācīto bezpalīdzību.   

Konkurētspējas struktūras paškoncepcijas komponenta attīstības veicināšanas aspektā 

būtu jāakcentē iemācītās bezpalīdzības mazināšanas iespēju nozīme pedagoģiskajā praksē 

(Ulich, 1982). Autors piedāvā profilaktiskus ieteikumus skolotājiem, kā organizēt mācības 

bailīgiem un nepašpārliecinātiem skolēniem:  

 mācībām jābūt pēc iespējas bez nejaušībām un daudznozīmīguma; tas nozīmē, ka 

nevajadzētu būt iepriekš neparedzamai un nepamatotai novērtēšanai;  

 attiecībām starp prasībām un individuālajām mācību spējām skolēnam ir jābūt 

pārvaramām. 
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Iepriekš minētās Es koncepcijas teorijas un to autoru būtiskākās atziľas aktualizē cilvēka 

attieksmes pret sevi veidošanās nozīmi.  

Pēc psihologa A. Banduras (Bandura, 1977) domām, Es koncepcija ir personības kodols, uz 

kura pamata cilvēks veido attiecības ar sevi un citiem. Tātad uz Es koncepcijas bāzes cilvēkam 

veidojas pašcieņa.  

V. Reľģe (Reľģe, 2000), skaidrojot jēdzienu pašcieņa, norāda, ka šis jēdziens ietver 

cilvēka attieksmi pret sevi kopumā. 

Skolēnu pašcieľas veidošanās procesā liela nozīme ir atbalstošai un labvēlīgai emocionāli 

psiholoģiskai videi gan skolā, gan ģimenē. Skolas vecuma bērnam vai jaunietim ir ļoti svarīgi 

saľemt atzinību arī no vienaudţu puses, svarīgi būt pieľemtam draugu pulkā.  

K. Rodţers (Роджерс, 1994/2001) uzskatīja, ka cilvēks spēj īstenot savus dzīves mērķus un 

pašrealizēties tikai tad, ja viľam ir augsts pašcieņas līmenis. Pašcieľu var attīstīt audzināšanas un 

pašaudzināšanas procesā (Puškarevs, 2001).  

Brazīlijas zinātnieks P. Freire (Freire, 1970) norādīja uz refleksijas lielo nozīmi cilvēka 

pašvērtējuma un pašcieľas veidošanā. Refleksiju zinātnieks raksturoja kā spēju iedziļināties lietu 

būtībā. Apzinoties savu pieredzi, indivīdi apstiprina savu autentiskumu. Uzdodot veikt 

pašnovērtējumu, skolēni labi apzinās savas problēmas. Refleksijas ceļā veidojies pašnovērtējums 

liek skolēnam sasaistīt kopā pašreizējo pieredzi ar iepriekšējo.  

ASV zinātnieks D. P. Volfs (Wolf, 1993), pamatojoties uz veikto eksperimentālo pētījumu 

rezultātiem, apgalvo, ka jau pirmajā pašnovērtēšanas anketā var redzēt skolēnu apzināšanos par 

reflektīvās domāšanas nozīmi sava ES apzināšanā un sevis pašattīstībā.  

Tādējādi redzam, ka paškoncepcijas konkurētspējas komponents ir diezgan komplicēts. 

Balstoties uz šī komponenta zinātnisko pamatojumu, varam secināt, ka konkurētspējas struktūras 

modelī paškoncepcijas komponents un personības virzības komponents ir savstarpēji cieši 

saistīti, tāpēc konkurētspējas struktūras modeļa attēlā (skat. 2.1. att.) konkurētspējas visu 

komponentu segmenti pārklājas.  

Nākamās apakšnodaļas saturs apstiprinās atziľu, ka personības virzības un paškoncepcijas 

komponenti ir cieši saistīti ar pašregulācijas komponentu.  

 

 
2.1.3. Pašregulācijas komponents 

 
Kā vienu no konkurētspējas struktūras komponentiem esam izdalījuši pašregulācijas 

komponentu. Šī konkurētspējas komponenta struktūrā nozīmīgu vietu esam ierādījuši gribai, 

emocijām, elastīgumam (fleksibilitātei) un refleksijai, t.sk. pašizvērtējumam.  

Lai zinātniski varētu pamatot pašregulācijas komponentu, svarīgi ir dot jēdziena 

pašregulācija skaidrojumu.  

Pašregulācija ir daţāda organizācijas līmeľa un sareţģītības dzīvu sistēmu, t.sk. cilvēka, 

mērķtiecīga funkcionēšana. Cilvēka kā sareţģītas pašorganizējošas sistēmas psihiskā 

pašregulācija ir viens no cilvēka aktivitāšu regulācijas līmeľiem, kas lielā mērā ir atkarīga no 

apkārtējās vides uztveres īpatnībām un atspulga psihē, kā arī realitātes modelēšanas, t.sk. no 

indivīda refleksijas. Psihiskai regulācijai ir vairāki aspekti: enerģētiskais, dinamiskais un 

saturiski jēgpilnais aspekts. Pašregulācija ir cieši saistīta ar personības mērķiem un gribas nozīmi 

to realizācijā. Pašregulācijas struktūra sastāv no personības darbības noteikumu modeļa, 

personiskās darbības programmas, veiksmīgas darbības kritēriju sistēmas, informācijas par reāli 

gūtiem panākumiem, personiskā vērtējuma par reāli iegūto rezultātu atbilstību veiksmes un 

panākumu kritērijiem, lēmumiem par darbības korekcijas nepieciešamību un veidu. Pašregulācija 

ir informatīvs process, kam ir ciklisks raksturs, savukārt informācija par sevi un apkārtējo vidi 

tiek iegūta un uzkrāta nepārtrauktā mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Pašregulāciju ietekmē 

personības centrālās nervu sistēmas darbības specifika. Informācijas ieguves, adaptēšanas un 

uzkrāšanas procesā liela nozīme ir emocijām (Петровский, Ярошевский, 1990). 
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Pašregulācijai ir liela nozīme personības attīstībā mūţa garumā, un šajā procesā būtiska ir 

pašorganizācija, kas saistīta ar mērķu virzības faktoru un attīstības rezultātu, uzvedības problēmu 

kontekstuālo rosinātāju atpazīšanu (Van Lieshout, 2000). 

Konkurētspējas struktūras pašregulācijas komponenta zinātniskajā pamatojumā īpašu vietu 

esam ierādījuši gribai, tāpēc tika apkopotas, analizētas un izvērtētas daţādu autoru teorijas 

koncepcijas, atziľas.  

Gribu definē kā uzvedības psihisku regulācijas formu: tā ir psihisks mehānisms, kas palīdz 

personībai regulēt psihiskās funkcijas, tās saskaľojot vienu ar otru un pārveidojot atbilstoši 

risināmajam uzdevumam. Gribas regulējošā nozīme tiek saistīta arī ar spēju īstenot apzināti 

izvirzītu mērķi, pārvarot iekšējos šķēršļus personībā (Селиванов, 1976).  

Pašregulācijas konceptā griba ir centrālais elements, jo pašregulācija saistīta ar piepūli 

īslaicīgu un ilglaicīgu mērķu izvirzīšanā, rīcības plānošanā, iniciatīvas aktivizēšanā. Šajā 

kontekstā izdalāmi pašregulācijas trīs komponenti (Meissner, 2009): 1) mērķu izvēle; 2) ierosme 

rīcībai nepieciešamā mērķa sasniegšanā; 3) monitoringa virzīšana uz mērķu sasniegšanu.  

Novēroti divi gribas operacionālie veidi (Kuhl, Koole, 2004): 1) paškontrole (angļu val.- 

self-control); 2) pašsaglabāšanās (angļu val.- self-maintenance).  

Paškontrole ir impulsīvas rīcības apvaldīšana, apzināti, tīši norādījumi sev, lai sasniegtu 

vēlamo mērķi; dominējošā mērķa sasniegšanā apzinātas apslāpētās jūtas, tieši nesaistītās 

vajadzības, jūtas, motīvi. Savukārt, pašsaglabāšanā griba palīdz līdzsvarot, integrēt pretrunīgās 

un tomēr mērķa sasniegšanu motivējošās vajadzības (Kuhl, Koole, 2004).  

Arī S. Rubinšteina (Рубинштейн, 1989/2004) gribas jēdziena skaidrojumā atklājas gribas 

un mērķa saistība un virzība no ārējās kontroles uz iekšējo. Darbības mērķis tiek raksturots kā 

sakarība starp tieksmi (subjektīvu vajadzību) un priekšstatu, kas nepieciešams vajadzības 

apmierināšanai. Gribas aktivitāte nerodas tieši no vajadzībām, bet no motīvu un to rezultāta – 

mērķa – apzināšanās. Mērķis pats cēloľsakarīgi ir rosinājuma determinante. Kā pamudinājums, 

rosinājums tiek saprasts motīvs, kas ir psihē atainotās vajadzības un intereses. 

Gribas veidošanās un attīstība kā pretrunīgu tieksmju un dispozīciju strukturēšana un 

saistība ar mērķi analizēta arī Latvijas pedagoģijas vēsturē. Piemēram, J. Students (Students, 

1935) gribu raksturo kā vēlēšanos paturēt tīksmes un atbrīvoties no netīksmes jūtām, tas saistīts 

ar pārdzīvojumu – griba nevar rasties bez jūtām. Griba ir tieksme pēc apzināta mērķa un līdzekļu 

izvēle šī mērķa sasniegšanai. Uz jautājumu, kas nosaka apzinātās gribas rašanās pamatu, 

J. Students atbildējis, norādot, ka griba ietver sevī sajūtas, priekšstatus un jūtas, un šīs norises 

savukārt gribu arī veido.  

Konkurētspējas pamatojumā aktuāls ir gribas vājuma (Гиппенрейтер, 2005) vai bezgribas 

jautājums (Рубинштейн, 1989/2004; Цукерман, 1995).  

Tā sauktās bezgribas cēloņus autori saista ar neprasmi pieľemt lēmumus un neatlaidības, 

enerģiskuma trūkumu (Рубинштейн, 1989/2004; Цукерман, 1995).  

Pētījumos secināts, ka pretstatīt gribas vājumam var adekvātu emociju kultūru, attīstot 

sajutīgumu, kas palīdz pārvarēt bailes no ilglaicīgas piepūles. Gribas vājuma izteiktāko formu 

atoniju var pārvarēt ar mērenu un nepārtrauktu piepūli, kā arī enerģijas koncentrēšanu, pārvarot 

izklaidību un bailes no patiesas piepūles, kas izvirza nosacījumu koordinēt atsevišķās piepūles 

viena konkrēta mērķa sasniegšanai un kas prasa arī patstāvīga darba prasmes. Tas ir iespējams, 

jo cilvēks apziľā tīši var radīt prezentatīvus stāvokļus, kas pārrauj asociāciju ķēdi, kas var būt 

vājas gribas pamatā. Nozīmīga šādā aspektā ir emociju ietekme prāta darbībās, jo gribai nepatīk 

aukstas, bezemociju pavēles, un tikai emocija spēj izraisīt ātru rīcības aktu, tādēļ svarīgi aktivizēt 

mācību procesā emocijas, kas ir pamatā konkrētai rīcības iespējai (Гиппенрейтер, 2005).  

Gribu nevar analizēt tikai darbības līmenī, jo pastāv divi gribas aspekti (Гиппенрейтер, 

2005): 1) uz gribu balstīta darbība (krievu val.- волевое действие) un 2) gribas personība 

(krievu val.- волевая личность). Tādēļ konkurētspējas attīstībā, kura pamatojas uz veseluma 

pieeju personības attīstībā, nozīmīga ir pieeja, kurā gribu analizē, balstoties uz holistisko pieeju, 

kur: 1) griba ir it kā personības „orgāns‖; 2) griba „kalpo‖ ne tikai atsevišķi darbībai, bet visas 
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dzīves jēgpilnai īstenošanai, jo griba nosaka motīvu novērtēšanu un pārvērtēšanu, vērtību un jēgu 

apzināšanos un to uzturēšanu (Василюк, 1984).  

Gribas attīstības, tātad arī pedagoģiskā procesa aspektā, svarīga ir atziľa, ka gribas darbības 

pieejā gribas attīstība tiek skaidrota kā prasme pārvarēt „negribu‖ attieksmē pret atsevišķām 

darbībām. To var īstenot, izvirzot pedagoģiskos mērķus, izvirzot pedagoģisku prasību skolēniem 

šos mērķus un dotos uzdevumus izpildīt, tādējādi pieľemt un akceptēt cita cilvēka (skolotāja) 

prasības, cerot uz iespējamo interiorizācijas procesu, proti, kad ārējie stimuli kļūst par iekšējiem 

motīviem, t.sk. ārēji izvirzītie darbības mērķi ar laiku kļūst par paša skolēna subjektīviem 

mērķiem, līdz ar to skolēniem attīstās spēja pakļauties pašpavēlēm. Pedagoģiskā procesa aspektā 

griba cieši saistīta ar skolēnu prasmīgumu risināt motīvu konfliktu, izmantojot pašpavēles 

(krievu val. - самоприказ), tādēļ svarīgi ir arī pašregulācijas operacionālie aspekti (Выготский, 

2000).  

Gribas attīstībā būtiska ir pāreja no ārējās jeb sociālās kontroles uz iekšējo jeb personības 

paškontroli (Еникеев, 2006), gribas regulācija kļūst par pašregulāciju (Van Lieshout, 2000). 

Taču nesamērīga ārēja ietekme, kurā netiek ievērota skolēna patstāvība, kavē psihisko attīstību 

un gribas kā praktiskā prāta attīstību (Ильенков, 2009).  

Pašdeterminācijas teorijā (Ryan, Deci, 2001) gribas attīstības kontekstā aktualizēta subjekta 

aktivitāte un motivācijas dinamika, saistot to ar ārējo (angļu val.- extrinsic) un iekšējo (angļu 

val.- intrinsic) motivāciju. Motivācijas veidu atšķirība saistāma ar darbības iniciācijas 

novietojumu (lokusu): tas ir ārējs aģents vai pats subjekts. Iekšējo motivāciju pilnībā nosaka 

subjekta griba. Plānu īstenošana ar ilglaicīga labuma guvumu ir vienlaikus saistīta ar pašsaskaľas 

(angļu val.- self-concordance) un pašefektivitātes attīstību. Efektīva mērķu sasniegšana ir saistīta 

ar diviem atšķirīgiem gribas komponentiem: pašsaglabāšanu un mērķu uzturēšanu (angļu val.- 

goal maintenance).  

Nozīmīga ir saistība starp norādījumu un ar mērķi saistītu izvēli. Paša izvēlēti motivējošie 

faktori un mērķi ir saistīti ar personas attīstības interesēm (Koestner, Horberg, Gaudreau, et. al., 

2006). Ar gribu saistītie ieguvumi plānošanā ir vajadzība nemitīgi izlemt.  

Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības kontekstā aktuāla ir ideja par pašdeterminēto 

mācīšanos (krievu val.- самоопределяемого учения) (Патяевa, 2002). Tādās mācībās 

pieaugušais (skolotājs), saglabājot vadītāja un rosinātāja lomu, jūtīgi izturas pret skolēna gribu, 

veidojot motivējošo dialogu (krievu val.- мотивационного диалога). Dialogā pieaugušais 

uzmanīgi ieklausās skolēna vēlmēs, skolēnam palīdz saprast viľa jūtas, vajadzības un kopīgi 

izstrādā lēmumus, saglabājot cieľu pret skolēna gribu, atzīstot skolēna tiesības sacīt „nē‖. 

Līdzīga pieeja gribas nozīmes skaidrojumam atrodama pašregulēto mācību (angļu val.- self-

regulated learning pieejā, kurā akcentēta gribas nozīme, gūstot sekmes mājas darbu izpildē, kur 

nepieciešama patstāvība, pašvadība. Viens no pamatnosacījumiem šādā aspektā ir vajadzība pēc 

neatkarības. Tā rosina prasmes vadīt sevi mācību procesā, gribas kontroles attīstību. Šāda 

rosinājuma nosacījums ir plānošana, prioritāšu izveide, laika plānošana, emociju vadīšana (Xu, 

2008).  

Zinātnieki gribas attīstību saista arī ar: 1) skolēnu dzīvotspējas attīstību (Рыльская, 2008); 

2) lēmumu pieľemšanas stratēģijām (Морозова, Дранишников, 2006).  

Gribas regulējošā funkcija lēmumu īstenošanā izpauţas kā intelektuālo lēmumu kontroles 

līmenis neskaidrās situācijās. Gribas regulējošās funkcijas jautājumi saistīti arī ar mērķu 

regulāciju, kas savukārt saistīti ar pretenziju līmeni (Леонтьев, 2000). 

Griba kā Es subjektivitāte saistīta ar prosociālu mērķu sistēmu (setingu), lai nodrošinātu: 

1) jēgpilnu, kreatīvu eksistenci (Bühler, Masarik, 1968); 2) cilvēka dzīves rezervju veidošanas 

sistēmu, kas ietver arī emocionālās, gribas un intelektuālās sfēras rezerves (Гримак, 

Кордобовский, 2009).  

Griba kā dinamisks process saistīta ar autentiskumu, pašapziľu, potenciāla attīstību, vara ir 

potenciāls un saistīta ar potenciālo gribu. „Es spēju‖ transformējas „es gribu‖, un šajā procesā 

nozīmīga ir intencionalitāte, kas konkurētspējas attīstības kontekstā saistīta ar mērķtiecību 

(Kiser, 2007).  
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Jaunieši atklāj savas spējas un attīstības iespējas, veido pozitīvu paškoncepciju: Es 

organizācija saistībā ar apkārtējo pasauli, kur ļoti nozīmīgs ir gribas aspekts, identificējot 

personīgos mērķus, secīgi sakārtojot darbības plānu un tā secīgas izpildes soļus, kontrolējot un 

pašizvērtējot mērķu sasniegšanu un neparedzētās izvēles, prezentējot pašam sev uz refleksijas 

bāzes iegūtās atziľas un secinājumus (Sirin et al., 2004).  

Vairāku autoru pētījumi (Oettingen et al, 2009) atklāj: 1) gribas saistību ar jauniešu 

sasniegumiem, 2) gribas kā starpnieka lomu mentālo kontrastu gadījumos, kas saistīti ar mērķu 

savienojamības nepieciešamību, 3) gribas nozīmi prāta aktivizēšanā, kas aktuāli pašregulācijas 

procesā. 

Pēc V. Šapovalova (Шаповалов, 2003; 2005) domām, ar gribas komponentu tiešāk ir 

saistīti iniciatīva, atbildība, patstāvība, pārliecība par sevi, paškontrole. 

Iniciatīva ir saistīta ar identitātes veidošanos, un iniciatīva raksturojama kā integrāla 

personības īpašība, kas ietver arī gribu un nosaka spēju pēc savas ierosmes patstāvīgi un no jauna 

izvirzīt uzdevumus un tos īstenot. Iniciatīvas galvenās pazīmes ir pašierosme, patstāvība, spēja 

izjust jauno, gribas virzība, mērķtiecība un prasme paveikt iesākto (Eriksons, 1998; Цукерман, 

1995). 

Personības pašregulācijas sistēmā ļoti svarīgu vietu ieľem arī emocijas.  

Emocijām ir divas funkcijas: signalizējošā un regulējošā, jo ir klātesošas pie jebkuras 

cilvēka aktivitātes izpausmes un darbības formas. Signālfunkcija izpauţas tajā apstāklī, ka mūsu 

pārdzīvojumi rodas un izmainās apkārtējā vidē vai mūsu organismā. Skolēna emocionālais 

stāvoklis mācību stundā var atšķirties no starpbrīţa emocionālā stāvokļa. Šīs emocionālā 

stāvokļa izmaiľas ietekmē daţādi faktori. Emocijas ir tās, kas signalizē par šo faktoru ietekmes 

raksturu. Izjūtot emocionālu komfortu, skolēns izjūt arī fizisko labsajūtu, proti, možumu, 

enerģijas pieplūdumu, pieaug aktivitāte un darbaspējas. Tādējādi skolēns atrodas resursu 

stāvoklī. Emocionālais diskomforts neļauj skolēnam mobilizēties un realizēt savu potenciālu. 

Iespējama arī pretēja rakstura mijiedarbība. Ja skolēns izglītības procesā izjūt fizisko 

diskomfortu (sāp galva, viľš jūtas noguris, nespēj koncentrēties), bet mācības, daţāda veida 

klases un skolas pasākumi prasa no viľa mobilizāciju un aktivitāti, iestājas arī emocionālais 

diskomforts. No iepriekš teiktā izriet svarīga atziľa, ka cilvēka organisms ir vienots veselums. 

Regulējošā funkcija izpauţas tajā apstāklī, ka noturīgi pārdzīvojumi virza mūsu uzvedību, uztur 

to, liek pārvarēt šķēršļus vai traucē mūsu darbībai, aktivitātei, bloķē to. Regulējošie mehānismi 

var noľemt pārlieku lielo emocionālo uzbudināmību vai tieši otrādi – to kāpināt. Ilgstoši saglabāt 

emocionālo diskomfortu ir ļoti bīstami, taču bieţi vien šo stāvokli cilvēks pats nav spējīgs 

mainīt. Tāpēc negatīvās emocijas, sasniegušas augstāko spriedzes līmeni, mēdz transformēties 

psiholoģiskajos procesos, piemēram, tādā „nevainīgā‖ procesā kā asaru dziedzeru darbībā 

(Богословский, 1981). 

Tas, ka skolēns mācību procesā bieţi raud, liecina par viľa ilgstošo emocionālo 

diskomfortu, par nespēju pašregulēt savu emocionālo stāvokli citā veidā. Raudāšana ir viens no 

pašregulācijas veidiem, kas palīdz izvairīties no negatīvo pārdzīvojumu spriedzes. Tas ir signāls 

tam, ka šis skolēns citā veidā pats nespēj tikt galā ar savām problēmām. Šajos gadījumos 

skolotājam jābūt ļoti iejūtīgam un taktiskam. Neiecietība var vēl pasliktināt skolēna psihisko 

stāvokli. Bieţi vien daudzus skolotājus kaitina šie „raudulīgie, čīkstošie skolēni'‖. Raudāšana 

tiek uztverta kā „slikta rakstura'‖, niķīguma izpausme, kas asociējas ar neaudzinātību. Šis 

apstāklis kļūst par pamatu tam, ka iejūtības un iecietības vietā skolēns saľem daţādas piezīmes, 

tiek apsaukts un kaunināts. Tas nebūtu pieļaujams. Skolēnu emociju signālfunkcijas un 

regulējošās funkcijas lielā mērā ir atkarīgas no viľa emocionalitātes pakāpes, kas ir iedzimta 

psihes īpašība. Ilgstoša emocionālā spriedze var rast izeju arī negatīvajā izpausmē, proti, 

agresijā. Negatīvās emocijas sašaurina apziľas loku, samazina uzmanības koncentrēšanās spējas, 

tādēļ arī darbs kļūst paviršs, kļūdains, mazrezultatīvs vai pat pavisam nerezultatīvs. (Boţoviča, 

1975; Васильева, 1991). 

Ļ. Vigotskis (Выготский, 2000) ir uzsvēris domu, ka cilvēka mijiedarbībā ar apkārtējo 

vidi liela nozīme ir tieši pārdzīvojumiem, kas nosaka šīs mijiedarbības raksturu, ietekmē cilvēka 
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attieksmes pret sevi un apkārtējo vidi, viľa uzvedību un lēmumu pieľemšanu.  

Mūsuprāt, ir svarīgi, lai jau skolas gados jaunieši izkoptu spēju pārvarēt negatīvās emocijas 

un nepadotos to ietekmei, svarīgi, lai pašregulācijas rezultātā veidotos personības elastīgums, kā 

rezultātā jaunieši spētu mainīt savu attieksmi, darbību atkarībā no situācijas. 

Konkurētspējīgas personības integrālajā raksturojumā viens no būtiskiem raksturojumiem 

ir elastīgums kā psihisko procesu adekvātums un daudzveidība (Митина, 2003). Personības 

konkurētspējas pētniece L. Mitina (Митина, 2003) elastīgumu skaidro kā mijiedarbīgi saistītu 

personības kvalitāšu (iezīmju) kopveselumu, kurā nosacīti varam nošķirt emocionālo, uzvedības 

un intelektuālo elastīgumu.  

Emocionālā elastīguma un noturības jautājumam pievērsušies vairāki autori: 

 personības teoriju pārstāvji (Allport, 1960; Eysenck, 1989);  

 sasniegumu motivācijas teorijas autori (Atkinson, 1964; Хекхаузен, 2001); 

 homeostāzes un stresa teoriju pārstāvji (Cannon, 1932; Selje, 1983); 

 centrālās nervu sistēmas darbības īpatnību pētnieki (Павлов, 1951; Мерлин, 1996); 

 pētnieki, kuri pētījuši emocionālā stresa ietekmi uz darbību, emocionālā stresa un 

subjektīvās labsajūtas saistību (Maslach, Goldberg, 1998; Selje, 1983).  

Emocionālā elastīguma pētnieki secinājuši, ka vidējas intensitātes emocionālā stresa 

situācijā cilvēka sasniegumi ir salīdzinoši augsti, bet zemas un augstas intensitātes emocionālais 

stress izraisa sasniegumu samazināšanos (redukciju). 

Pašregulācijas kontekstā būtiskas ir atziľas par emocionālo noturīgumu. Emocionālais 

noturīgums ir psihes īpašība, kas nodrošina spēju īstenot nepieciešamās aktivitātes sareţģītās 

emocionālās situācijās, kuras izraisa negatīvas emocijas (Митина, 2003). Autore norāda, ka 

vidusskolēniem, attīstot konkurētspēju, svarīga ir negatīvo emociju (ciešanas, naids, nicinājums, 

bailes, kauns) socializācija, t.i., mācīties šo emociju pārvaldīšanu, tā kļūstot par spēcīgāku, 

grūtāk ievainojamu personību. Konkurētspējīgai personībai jāprot arī radīt sev optimālu 

emocionālu stāvokli, izjust pozitīvas emocijas – prieku, interesi, izbrīnu.  

Uzvedības elastīgumam ir liela nozīme uzvedības/darbības, t.sk. lēmumu pieľemšanas, 

regulējošo funkciju aspektā. Uzvedības elastīgums izpauţas prasmē atteikties no situācijai 

neatbilstošas uzvedības, atraisīties no rigīdiem uzvedības modeļiem, lai neveidotos destruktīva 

personības, t.sk. profesionālā, pašnoteikšanās, lai cilvēka mijiedarbība ar apkārtējo vidi būtu 

adekvāta situācijai un abpusēji draudzīga (Митина, 2003). 

Salīdzinājumā ar uzvedības elastīgumu pētnieki analizē rigīdumu kā: 

 nepietiekami adaptīvas uzvedības nosacījumu (Левин, 2001) pretēji tam, ka 

elastīgums ir spēja atteikties no pierastā uzvedības modeļa un spēja sākt pielietot 

ekonomiskāku uzvedības modeli;  

 vieglu un ātru pāreju no vienas priekšmetu un parādību sistēmas uz citu (Guilford, 

1967);  

 spēju adaptēties izmaiľām, kas notiek pēkšľi (Дьяченко, 1996). 

L. Mitina (Митина, 2003) uzvedības elastīgumu raksturo kā vairāku efektīvu (principiāli 

nozīmīgu) individuālās uzvedības paternu un daudzveidīgu lomu mijiedarbības paľēmienu 

harmonisku apvienojumu. Viens no uzvedības elastīguma psiholoģiskiem priekšnosacījumiem ir 

tas, ka cilvēks apzinās personības uzvedības sfēras lomu un nozīmi viľa darbības un saskarsmes 

adekvātuma videi un situācijai nodrošinājumā, savas psihiskās un fiziskās veselības uzlabošanā. 

L. Mitina norāda, ka personības uzvedības elastīguma attīstības līdzekļi ir: 

 skolēnu pašregulācijas metoţu un paľēmienu apguve; 

 sociālo lomu treniľu organizēšana, kas mērķtiecīgi orientēta uz skolēnu lomu 

uzvedības elastīguma veidošanu un attīstību, tādējādi paaugstinot kopējo personības 

fleksibilitāti.  

Saistībā ar personības iezīmēm novērojami divi uzvedības elastīguma līmeľi (Гильбух, 

Гарнец, Коробко, 1991):  

 izraisītais elastīgums, kas izpauţas plašākās robeţās, nekā tikai adekvāta reakcija uz 

stimulu;  
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 spontānais elastīgums, kad pievēršanās jaunai uzvedībai notiek atbilstoši indivīda 

iniciatīvai, kuru determinē personības iezīmes: kritiskums, iniciatīva, mērķtiecība, 

spēja rīkoties radoši. 

Kā viens no personības elastīguma (fleksibilitātes) izpausmes veidiem un elastīgas 

darbības/uzvedības rādītājiem ir intelekta elastīgums (fleksibilitāte), kas, pēc mūsu domām, arī 

būtiski ietekmē personības konkurētspēju.  

Intelekta elastīgumu pētījuši vairāki autori. Daudzi no viľiem intelekta elastīgumu saista 

ar: 

 intelekta struktūru (Guilford, 1967); 

 intelekta nozīmi personības struktūrā (Gardner, 1983; Sternberg, 1988); 

 intelekta kā biopsihiskas adaptācijas dzīves apstākļiem skaidrojumu (Stern, 1938).  

Pēc Ţ. Piaţē (Piaget, 2001) domām, intelekts ir līdzsvars starp uzvedības elastīgumu un 

noturīgumu, kas pēc savas būtības ir aktīvu, vitāli svarīgu operāciju sistēma.  

Konkurētspējas attīstības aspektā nozīmīga ir atziľa, ka intelekts ir ne tikai cilvēka 

personības kvalitāte, bet arī viľa mijiedarbības ar apkārtējo pasauli dinamisks process, tādēļ 

intelekta attīstības kritēriji ir uzvedības mobilitāte (mainīgums, plastiskums), elastīgums 

(fleksibilitāte) un variabilitāte (daudzveidīgums), turklāt uzvedības mobilitātes, fleksibilitātes un 

variabilitātes avots ir pastarpinātā mācību pieredze (Feuerstein, R., 1990).  

Pēc S. Rubinšteina (Рубинштейн, 1989/2004) domām, par cilvēka intelektu nevar spriest 

tikai un vienīgi pēc viľa darbības rezultātiem. Zinātnieks uzsver, ka intelektu raksturo divi tā 

struktūras komponenti: 1) domāšanas operāciju veidi un daudzums; 2) šo domāšanas procesu 

kvalitāte. S. Rubinšteins uzskatīja, ka ļoti nozīmīgas intelekta raksturojošās domāšanas 

operācijas ir analīze, sintēze, vispārināšana. 

Geštaltpsiholoģijas pārstāvji secinājuši, ka problēmsituācijas risinājumā iespējami divi 

varianti (pēc Дункер, 1965): 1) indivīds cenšas atrast problēmas konfliktogēnumu; 2) indivīds 

analizē elementus, kuri var būt noderīgi risinājumā.  

Svarīgi tādā situācijā ir izvairīties no fiksācijas kā stereotipiska risinājuma veida, tādējādi 

atraisīties no piesaistes noteiktai funkcijai.  

Saistībā ar elastīgumu daudzi autori pievērsušies radošās domāšanas analīzei, izdalot 

radošas domāšanas faktorus: 1) oriģinalitāti, esošo funkciju izmantošanu jaunos apstākļos, 

adaptīvo elastīgumu, atjautību, neatkarību spriedumos, intuīciju, apmācāmību, iniciatīvu, 

neatlaidību (Веккер, 1998); 2) radošas domāšanas saistību ar personības iezīmēm: oriģinalitāti, 

elastīgumu, ātrumu, jūtīgumu (Дьяченко, 1996).  

Vairāki autori izdala radošās domāšanas komponentus, kas parāda domāšanas elastīgumu: 

1) saskatīt problēmu parastos apstākļos; 2) prasme noraidīt neatbilstošu hipotēzi; 3) atrast jaunas 

sakarības starp objektiem; 4) spēja radīt jaunus darbības veidus un radoši izmantot esošos 

(Кулюткин, Сухобская, 1978; Пономарев, 1976; Ушаков, 2003). 

L. Mitina (Митина, 2003), izdalot un pamatojot elastīgumu kā personības konkurētspējas 

struktūras komponentu, norāda, ka intelekta elastīgums ir invariatīvs personības un tai 

raksturīgas darbības raksturojums, kura struktūra ietver optimālu divu iezīmju grupu saistību: 

1) vieglums, atjautība, iniciatīva, oriģinalitāte, pieľemot lēmumus; 2) autonomija, neatkarība 

spriedumos, viedokļu kritiskums, tolerance, plurālisms. 

Mūsu teorētiskie pētījumu rezultāti liecina, ka intelekta elastīgums bieţi vien tiek saistīts ar 

domāšanas elastīgumu. Domāšanas elastīgums ir intelekta procesuālā īpašība, kas nodrošina tā 

operacionālo darbību un kas izpauţas mērķtiecīgā variēšanā ar darbības veidiem, pārveidojot, 

pārvērtējot jau esošos darbības veidus. Domāšanas elastīgums izpauţas ne tikai prasmē pāriet no 

vienas darbības uz otru, bet arī spējā daudzdimensionāli attēlot uzdevumu nosacījumus 

(Менчинская, 1989; Рубинштейн, 1989/2004).  

Tādējādi redzam, ka emocionālais, uzvedības un intelekta elastīgums veido personības 

elastīgumu kā integrālu konkurētspējas raksturotājrādītāju kopveselumu. 

Kā jau iepriekš tika norādīts, svarīgi ir atzīmēt, ka personības pašregulācijas funkcija ir arī 

refleksijai.  

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10665.php
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E. Krastiľa un A. Pipere (Krastiľa, Pipere, 2004) atzīst, ka refleksijai ir liela nozīme 

cilvēka pieredzes uzkrāšanas procesā, īpaši norādot uz skolas gadiem. Kā norāda zinātnieces, 

V. Davidovs rakstīja par to, ka refleksijai piemīt regulatīva funkcija, tāpēc jau sākumskolā ir 

jāveido skolēna refleksijas prasmes.  

Konkurētspējas izvērtēšanas kontekstā ir ļoti svarīgas Jaunzēlandes zinātnieku (Jorgensen, 

Hansen, 2004) atziľas, ka refleksiju ir viegli atpazīt, bet grūti aprakstīt un izmērīt. Savos 

pētījumos autori nonākuši pie secinājuma, ka novērtēt un izmērīt skolēnu vai studentu kā 

personības attīstības progresu ir ļoti grūti, tāpēc pētījumu metodoloģijā ir jāakcentē pašu 

respondentu refleksijas ceļā dotā pašnovērtējuma nozīmi. Lai pašnovērtējums būtu salīdzināms 

laikā, ir nepieciešami pašnovērtējuma kritēriji un rādītāji.  

Pašizvērtēšana ir process, kurā indivīds vāc un apkopo informāciju par sevi. 

Pašizvērtēšanas procesā katrs detalizēti izvērtē sevi, savas īpašības, savas darbības, rīcības 

nozīmīgumu, izdarot atzinumus par sevi, sava darba, sevis padarītā vērtību, nozīmīgumu, 

apzinoties trūkumus un tālāko perspektīvu. 

Skolēnu darbības, t.sk.  mācīšanās, rezultātu un sasniegumu pašizvērtēšanas mērķis ir 

sekmēt līdzdalības vērtēšanā un atbildības par sava darba rezultātiem veidošanos (Krastiľa, 

Pipere, 2004). Skolēnu pašizvērtēšanas veicināšanas pedagoģiskās funkcijas sevī ietver: 

 konkrētu vērtēšanas kritēriju, etalonu izstrādi katrai konkrētai vērtēšanai; 

 nepieciešamā psiholoģiskā noskaľojuma radīšanu, ievirzot skolēnu reflektīvo 

domāšanu; 

 situācijas radīšanu, kad skolēniem ir zināmi vērtēšanas etaloni, un viľi patstāvīgi 

salīdzina tos ar saviem darba rezultātiem; 

 skolēnu personīgās darbības programmas izveidi tuvākai nākotnei, ľemot vērā savus 

nodomus un mērķus, kā arī jau sasniegtos rezultātus. 
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2.2. att. Pašizvērtēšanas daudzie aspekti (adaptēts un modificēts pēc Krastiľa, Pipere, 2004) 

 

Pašizvērtēšanai ir vairākas galvenās funkcijas (Krastiľa, Pipere, 2004): 

 konstatējošā funkcija: vākt un uzkrāt informāciju par sevi un savas darbības 

sasniegumiem; veikt sava darba paškontroli (ko es zinu, ko es protu un kas vēl būtu 

jāuzlabo); salīdzināt savu veikumu ar izvirzītajiem kritērijiem; 



 67 

 mobilizējošā (motivējošā) funkcija: izvērtējot secināt, kas man vēl jāiemācās; analizēt 

savu darbību, lai izvērtētu savu attieksmi, rīcību; 

 projektējošā funkcija: izvirzīt savas darbības mērķus; plānot darbības gaitu, norisi; 

veikt brīvu izvēli atbilstoši savām spējām un iespējām. 

Konkurētspējas veidošanās, attīstības un izvērtēšanas kontekstā, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi 

izdalīt vairākus pašizvērtēšanas aspektus. Balstoties uz E. Krastiľas un A. Piperes (Krastiľa, 

Pipere, 2004) doto pašizvērtējuma analīzi metodisko paľēmienu kontekstā, piedāvājam nedaudz 

modificētu pašizvērtēšanas daudzaspektu modeli, kurā tiek izdalīti šādi pašizvērtēšanas aspekti 

(skat. 2.2. att.): refleksija pašam par sevi kā personību un savu darbību; savu spēju un iespēju 

apzināšanās; savas darbības plānošana; savām spējām, interesēm un vajadzībām atbilstoša mērķa 

izvirzīšana; savas darbības rezultātu prognoze; paškontroles prasmju apguve; savu attieksmju 

izvērtējums; savu sasniegumu uzskaite; sevis paveiktā analīze un izvērtējums. 

Ar šo pašizvērtējuma daudzaspektu modeli mēs vēlamies uzsvērt domu, ka pašizvērtējums 

ir process, kam piemīt cikliskums. Tā kā pašizvērtējums ir pašregulācijas sistēmas sastāvdaļa, tad 

ir jāatzīst, ka šī atziľa apstiprina jau iepriekš izteiktās atziľas nozīmīgumu, ka pašregulācija ir 

process, kam piemīt ciklisks raksturs.  

R. Hahele (Hahele, 2006) raksta par pašnovērtējuma nozīmi skolēnu pašattīstībā un 

pašizglītībā. Pamatojot jēdzienu pašnovērtējums, zinātniece nonāk pie atziľas, ka ASV un 

Eiropas valstu zinātnieku dotie jēdziena novērtējums (angļu val.- assessment) interpretējumi 

atšķiras. ASV zinātnieku izpratnē novērtēšana (angļu val.- assessment) ir process, kurš vairāk 

fokusēts uz mācību progresu, bet Eiropā ar jēdzienu novērtēšana (angļu val.- evaluation) saprot 

šī procesa refleksiju.  

Konkurētspējas attīstības kontekstā, mūsuprāt, svarīgs ir pašnovērtējuma (angļu val.- self-

evaluation) koncepta aspekts pašrefleksijas kontekstā.  

Zinātniskajā literatūrā jēdziens pašnovērtējums tiek aplūkots kā process, kurā gan skolēns, 

gan skolotājs, analizējot savu darbu, rezultātā iegūst sava darba pašnovērtējumu (Angelo, Cross, 

1993).  

Savukārt M. Fulans (Fulans, 1999) uzsver domu, ka ļoti svarīgi padomāt par darbību pašas 

darbības laikā un saistībā ar darbību.   

Balstoties uz K. Kincela atziľām, R. Hahele (Hahele, 2006) ir uzsvērusi domu, ka sava 

darba un rīcības pašnovērtējuma un citnovērtējuma saskaľošana ir ļoti svarīgs process, kas 

skolēnos veido un attīsta atbildību un līdzatbildību. Pēc mūsu domām, atbildība un līdzatbildība 

ir personības konkurētspējas rādītāji.  

Balstoties uz pašregulācijas komponenta zinātnisko pamatojumu, varam apstiprināt jau 

iepriekš teikto atziľu, ka pašregulācijas komponents ir cieši saistīts ar iepriekš pamatotiem 

personības virzības un paškoncepcijas komponentiem, kuru segmenti ne tikai komplementāri 

papildina viens otru, bet arī pārklājas. 

 

 

2.1.4. Kompetenču komponents 

 
Kā jau otrās nodaļas sākumā tika teikts, daudzi zinātnieki kompetences ir iekļāvuši 

personības un/vai speciālista konkurētspējas struktūras sastāvā un tās pēta kā konkurētspējas 

būtisku komponentu. Arī mūsu izstrādātajā konkurētspējas struktūras modelī kompetences ir 

viens no četriem struktūrkomponentiem, tāpēc pievērsāmies kompetences teorētiskajam 

pamatojumam, lai varētu izstrādāt vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas vienoto indikatoru 

sistēmu un to aprobēt eksperimentālo pētījumu ceļā. 

Pēdējo gadu laikā mūsdienu izglītības telpā arvien bieţāk runā un raksta par skolēnu 

kompetencēm, kas ir iegūstamas izglītības procesā un ir daudz komplicētāks personības īpašību 

komplekss, nekā tikai zināšanas un prasmes, kam pedagogi savu uzmanību pievērsa līdz šim. Par 

to liecina šādi avoti.  
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Eiropas izglītības informācijas tīkls EURYDICE, kurā piedalās arī Latvija, ir izdevis trīs 

publikācijas: „Pamatinformācija par izglītību Eiropā - 2002‖ (Key Data on Education in 

Europe, 2002), „Pamatprasmes: nesens jēdziens vispārējā obligātajā izglītībā‖ (Key 

Competencies .. , 2002) un „Eiropas izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca: administratīvais, 

pārraudzības un atbalsta personāls‖ (European Glossary on Education .. , 2002).  

Šie avoti norāda uz to, ka daudzās Eiropas valstīs ir ieviests jauns termins skolu izglītībā – 

pamatkompetences (angļu val. - key competences). Iepriekš minētajos avotos ir pamatota tā 

jēdzieniskā nozīme, kā arī aktualitāte Eiropas Savienības (ES) katras valsts sabiedrības, t.sk. 

jaunās paaudzes, konkurētspējas attīstībā.  

Eiropas Padome ir definējusi galvenās kompetences, kuras jaunajai paaudzei būtu jāapgūst 

skolā (Hutmacher, 1997; pēc Briede, 2003, 225):  

 politiskās un sociālās kompetences, piemēram, uzľemties atbildību, piedalīties 

grupas lēmumu pieľemšanā;  

 kompetences, lai risinātu konfliktus nevardarbīgi;  

 gatavība dzīvei daudzkultūru sabiedrībā, piemēram, kompetences, kas palīdz pieľemt 

atšķirīgu tautu paraţas, valodas, reliģijas;  

 mutiskās un rakstiskās komunikācijas kompetences, piemēram, zināt vairāk nekā 

vienu valodu;  

 prasme dzīvot informācijas sabiedrībā, piemēram, informācijas iegūšanas tehnoloģiju 

izmantošana;  

 prasme kritiski izvērtēt informāciju, īpaši masu informācijas līdzekļu piedāvāto 

informāciju un globālajā informatīvajā tīklā atrodamo informāciju;  

 gatavība mūţizglītībai, t.sk. prasme mācīties.  

Pēdējā laikā Latvijas izglītības telpā jēdziens kompetence ir aktualizējies vairākos 

kontekstos. Pirmkārt, saistībā ar diskusijām par OECD (latviešu val. - Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)) valstu 1998.-2004. starptautiskās skolēnu 

novērtēšanas programmas rezultātiem, kuru izvērtējumam tika izmantota matemātiskas 

kompetences līmeľu sistēma. Otrkārt, uzsāktajā vidējās izglītības mācību priekšmetu 

standartu apspriešanā, kā arī vienotās Eiropas augstākās izglītības telpas izveides Boloľas 

procesā. Latvijas darba grupas materiālos tiek lietota kompetences jēdziena darba definīcija 

– „Kompetence ir zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas kvalificē noteikta veida vai 

līmeņa uzdevumu veikšanai, atsaucoties uz kompetences jēdziena tulkojumu skaidrošanu 

(competence, competency) un izsakot pieņēmumu, ka latviešu valodā varbūt varētu lietot tā 

tulkojumu 'lietpratība’.‖ (Rauhvargers, 2004). 

Mūsu pētījumi liecina, ka jēdziens kompetence nav tik viennozīmīgs, un tā saturiskā 

būtība nav pilnībā atsedzama tikai ar vienu definīciju, jo pastāv daudzas un daţādas pieejas 

kompetenču pētniecībā, kas nosaka lielo definīciju daudzveidību.  
 

►Kompetences definīciju daudzveidība. Kompetences definīciju ir gandrīz tik daudz, cik 

pētnieku. Tā kā kompetence ir pētīta daţādās nozarēs, tad daudzo kompetences definīciju 

rašanās ir likumsakarīgs process. 

Svešvārdu vārdnīcā (Baldunčiks, Pokrotniece, 1999, 373) skaidrots, ka jēdziens 

kompetence radies no vācu valodas [Kompetenz < lat. competentia - 'sagadīšanās, atbilstība'] 

un tam ir divas nozīmes:  

 iestādes vai amatpersonas pilnvaru apjoms;  

 lietpratība, plašas zināšanas, izpratne kādā jomā, jautājumā vai jautājumu kopā.  

Savukārt Latviešu literārās valodas vārdnīcā (Latviešu literārās .. , 1998, 444) ar jēdzienu 

lietpratība saprot zināšanas un prasmes.  

Kādā citā Latviešu literārās valodas vārdnīcā (Latviešu literārās valodas vārdnīca, 1972 - 

1996) kompetence ir definēta kā:  

 piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā, jautājumu kopumā); pilnvaru kopums 

(piemēram, iestādei, tās vadītājam);  
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 lietpratība, plašas zināšanas, profesionāla pieredze, izpratne (kādā jautājumā, 

jautājumu kopumā); speciālista darbības joma. 

Vēl citā Svešvārdu vārdnīcā (Petrovs F. u.c., 1969/1978, 378) kompetence tiek definēta 

kā jautājumu loks, kurā kādai personai ir plašas zināšanas, pieredze. 

Kā liecina Vācu universālā vārdnīca (Deutsches Universales Wōrterbuch, 1996, 866), vācu 

valodā die Kompetenz ir lietpratība, spēja vai spēju kopums.  

Savukārt Vācu valodas etimoloģijas vārdnīca (vācu val. - Etymologisches Wörterbuch 

der deutschen Sprache) vēsta, ka jēdziens kompetence vācu valodas vārdu krājumā parādījies 

18. gadsimtā. Sākotnēji to lietoja tiesību zinātnē, apzīmējot skaidri norobeţojamu pilnvaru 

apjomu, kas vēl šodien ir viena no šā jēdziena nozīmēm (Kluge, 2002).  

Vebstera vispārējā vārdnīcā (Webster Comprehensive Dictionary, 1992) kompetence ir 

definēta kā pietiekami spējīgs vai kvalificēts, atbilstošs.  

Jaunajā Oksfordas angļu vārdnīcā (Pearsall, 2001) ir dots šāds kompetences 

formulējums: spējas, iespējas, meistarība, zināšanas, iemaņa, lietpratība, talants, know-how. 

Līdzīgi iepriekš minētajai definīcijai, daudzi zinātnieki kompetenču jēdzienu saista ar 

zināšanu lielo nozīmi. Piemēram, pēc Dţ. Parsila (Purcell, 2001) domām, kompetences 

apliecināšanā un izvērtēšanā liela loma ir zināšanām, jo sabiedrības indivīdam kā personībai ir 

jārisina konkrēti uzdevumi (profesionālie, personiskie) konkrētā situācijā, tāpēc ir jāprot radoši 

izmantot savas zināšanas negaidītā,  neierastā situācijā.  

Balstoties uz saviem pētījumiem, Latvijas zinātniece, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes (TF) Izglītības un mājsaimniecības institūta (IMI) 

profesore B. Briede (Briede, 2003; 2004a; 2004b) norāda, ka kompetence ir ļoti sareţģīts 

jēdziens, jo to galvenokārt lieto personas intelektuālā potenciāla un arī būtiski attīstītu īpašību 

raksturošanai. Latīniski vārds kompetents ir competo, t.i., būt derīgam, atbilstošam. Zinātniece 

uzsver, ka mūsdienās tas tiek daudz un nekritiski lietots, jo ir ietilpīgs. Vienā vārdā bieţi ir 

ietverts polārs vērtējums - kompetents vai nekompetents. B. Briede norāda, ka kompetences 

raksturošanai parasti min tādus komponentus kā zināšanas, pieredzi, prasmes, refleksiju. 

Tipiski, ka kompetenci parasti nosaka pēc tā, kā zināšanas un prasmes tiek demonstrētas 

darbībā. Kompetenci saista ar konkrētu pienākumu veikšanu, par ko konkrētai personai ir 

jāatbild. Pati zinātniece B. Briede (Briede, 2004a, 215-216) ir izstrādājusi savu kompetences 

definīciju: kompetenci definē kā zināšanu kopumu, prasmes un refleksijas spējas, kuras ir 

iespējams pārbaudīt dokumentāli un ar tādām darbībām, kurās indivīds piekrīt aktīvi darboties 

ar atbildības sajūtu. Zinātniece norāda, ka ļoti nepieciešams ir iegūt spējas iemācīties adaptēties 

mainīgajā vidē. Kompetences teorētisko pētījumu rezultātā viľa izšķir vairākus kompetences 

pētījumu aspektus, kuri savstarpēji pārklājas: 1) pastāv sareţģīta sakarība starp zināšanām, 

prasmēm, refleksiju un radošumu; 2) nozīmīgs ir gribasspēks un atbildīga aktivitāte, lai 

pierādītu kompetenci; 3) kompetenci var pierādīt dokumentāli un/vai darbībā. 

LLU Sociālo zinātľu fakultātes (SZF) zinātniskās publikācijas autoru kolektīvs (Bremze, 

Grasmane, Turusheva, 2004) strikti nodala termina kompetence lietojumu, uzsverot tā 

pareizrakstības četrus variantus angļu valodā un to tulkojuma atšķirības: „competences – 

prasmes‖; „competence – lietpratība‖; „competencies – spējas‖; „competency – pārticība‖. 

Kā norāda B. Mansfīlds (Mansfield, 1989, 1991), viens un tas pats termins kompetence raksturo 

gan iemaľas, gan pienākumu, gan raksturīgo īpašību, gan norāda uz darbību. 

Kā norāda R. Vinters un M. Meisčs (Winter, Maisch, 1996), kompetenču attīstības 

veicināšanā izglītības procesā uzmanība būtu jāpievērš tieši galvenajām spējām:  

 spējai daudzpusīgi uztvert esošo situāciju un atbilstīgi izvēlēties piemērotākos 

risinājumus;  

 spējai identificēt (apzināties) sev piemītošās spējas, kas nepieciešamas esošās 

situācijas risināšanai.  
 



 70 

B. Briedes (Briede, 2009a; 2009b) pēdējo gadu pētījumi liecina, ka kompetences jēdziena 

formulējums ir atkarīgs no tā, kādā aspektā kompetences tiek skatītas, proti, kā rezultāts, process 

vai kā personības kvalitātes.  

T. Hoffmans (Hoffman, 1999, 276; pēc Briede, 2009a), atsaucoties uz vairāku autoru 

zinātniskajām publikācijām, norāda, ka pastāv četras pieejas kompetenču formulēšanā, proti, 

kompetence ir : 

 „novērojamā darbība‖ (angļu val. - observable performance);  

 standarts un/vai cilvēka darbības rezultāta kvalitāte (angļu val.- the standard or quality 

of the outcome of the person‘s performance);  

 cilvēka pamatatribūti jeb raksturīgākās pazīmes (angļu val.- the underlying attributes of a 

person); 

 daudzi autori kompetences definē kompleksi, izmantojot vairāk nekā vienu pieeju 

jēdziena pamatojumā. 

Mūsu pētījumi apstiprina LLU profesores B. Briedes atziľas un viľas veikto daţādo pieeju 

apkopojumu. Minēsim piemērus, ko guvām teorētisko pētījumu ceļā. 

A. Eikhorste (Eickhorst, 1998, 216) pamato kompetences kategoriju, uzsverot, ka 

kompetence izsaka pamatotu lietpratību, darbības atbildību un spēju pieņemt brīvu lēmumu. 

Cilvēks ir uz to disponēts, bet kompetenci iegūst mācīšanās ceļā. Tātad zinātniece uzsver 

kompetenci kā subjekta darbības kvalitātes līmeni, saistot to ar lietpratību, patstāvību un 

atbildību. 

Arī J. Stabiľš (Stabiľš, 1998, 29) jēdzienu kompetence lieto tieši gatavības dzīvesdarbībai 

un novērojamās un izvērtējamās darbības aspektā. Ar jēdzienu kompetence zinātnieks saprot 

personības attieksmju un prasmju vienību, kas izpauţas dzīvesdarbības mērķu sasniegšanai un 

vajadzību apmierināšanai. Autors neuzsver zināšanu lomu šo mērķu sasniegšanai, bet akcentē 

tās būtiskās personības iezīmes, kuras norāda uz gatavību dzīvesdarbībai, kas veidojas 

pedagoģiskajā procesā: personības patstāvību (konstruktīvu un radošu dzīves vērtību izvēli), 

atbildību, pašapliecinošu darbību, kurai nepieciešama produktīva saskarsme.  

Minēsim vēl citu piemēru, kur kompetence tiek pētīta kā rezultāts un cilvēka darbības 

kvalitātes rādītājs, kas izpauţas konkrētā skolēnu mācīšanās darbības situācijā (angļu val. - 

performance). Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes OECD pētnieku 

grupa arī skaidro jaunu izglītības kvalitātes noteikšanas konceptuālo pieeju, uzsverot, ka 

OECD Skolēnu sasniegumu novērtēšanas programmā vairāk tiek vērtēta skolēnu spēja 

izmantot skolā iegūtās zināšanas, prasmes un izveidojušās attieksmes reālās dzīves situācijās, 

nevis pārbaudot, ko viľi ir apguvuši konkrētos mācību priekšmetos. OECD novērtēšana ir 

vērsta uz skolēnu nākotni, kompleksi novērtējot viľu spēju turpmākai dzīvei un izglītībai, 

nevis vērsta uz pagātni, fiksējot sasniegumus pētījuma dalībvalstu mācību satura svarīgākajās 

kopējās sadaļās (Geske, Grīnfelds, Kangro, Kiseļova, 2004). 

Kompleksā pieeja kompetences definēšanā ir raksturīga K. Hofai (Hof, 2001, 152), jo 

viľa mēģina skaidrot kompetenci sistēmiskajā skatījumā. 

 Pēc zinātnieces domām, kompetences kategoriju lieto, lai aprakstītu kādas personas 

pašorganizācijas dispozīciju, spējas un pieredzi veikt kādu darbību, tas ļauj izšķirt 

daţādus darbības veidus (garīgo, instrumentālo, komunikatīvo un refleksīvo), no kā var 

izdalīt vairākus kompetenču veidus. Līdz ar to uz kompetenci jāraugās kā uz darbības 

dispozīciju konkrētā mijdarbības situācijā.  

 Katram cilvēkam ir daudz iekšējo resursu, kas ir viľa personību raksturojošas kvalitātes 

vai kvalitāšu kopumi (zināšanas, pieredze, praktiskās prasmes, individuālās spējas un 

intereses), un šos resursus viľš izmanto darbībās, kas norit konkrētā vidē. 

Uzsverot subjekta individuālo nozīmību, kompetenci ir definējusi arī B. Kadiši 

(B. Kadishi; Hendrich, 2000, 33). Zinātniece raksta, ka ar kompetenci bieţi saprot spēju, 

zināšanu un attieksmju individuālo kombināciju, kas tiek lietota, lai sasniegtu kādu noteiktu 

mērķi. Kompetence nosaka cilvēka darbības un izturēšanās veidu. Mācīšanās un refleksijas par 

to veicina kompetences attīstību un pilnīgošanos. Kompetence tiek aktualizēta, pamatojoties uz 
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ārējo impulsu un iekšējo enerģiju kādā darbības situācijā. Autore mēģina ne tikai atklāt 

kompetences struktūru, bet arī sasaistīt tās veidošanās subjektīvo un objektīvo aspektu, kas ir 

nozīmīgs šā pētījuma kontekstā. B. Kadiši ar spēju kopu saprot katra iekšējo individuālo 

potenciālu.  

►Kompetenču struktūras pamatojuma daudzveidība. Jau J. Hābermāss (Habermas, 1981; 

1984) 20. gs. septiľdesmito gadu beigās un astoľdesmito gadu sākumā modelēja kompetenci, 

skaidrojot cilvēka sabiedrisko būtību, traktēja kompetenci kā cilvēka spēju lietot apgūto 

darbībā . Kompetences jēdziena skaidrošanas kontekstā parādījās doma, ka pret cilvēkiem 

jāizturas vienlīdzīgi, jo visi ir līdzīgi. Kompetence ir tā, kas nosaka cilvēka divējādo dabu - 

cilvēka spējas kompetenti lietot apgūto un to pilnīgot. Tas nav atkarīgs no sociālās izcelsmes, 

dzimuma, rases vai kultūras konteksta, bet gan no tā, kāda ir cilvēka paša spēja darboties. 

Kompetences jēdziens netika izprasts kā zināšanas, prasmes un attieksmes kādā jomā, kuras ir 

uzkrātas, iemācītas un kuras var aktualizēt, bet gan kā spēja „apieties‖ ar zināšanām, 

prasmēm, esošām attieksmēm, tās radoši lietojot atbilstošā situācijā un pilnveidojot.  

F. M. Ortejs (Orthey, 2002, 5) uzsver, ka no kompetences jēdziena lietošanas ikdienas 

dzīvē ir skaidrs, ka ar to saprot spējas, kas nodrošina labāku, kvalitatīvāku darbību, lai 

sasniegtu personiski nozīmīgus mērķus. Pēc zinātnieka domām, kompetence ir saistīta ar spēju 

kopu kā individuālo potenciālu un personības kvalitāšu kopumu, kuru var iegūt dzīvesdarbībā 

un nemitīgi pilnveidot. Šī izpratne parāda cilvēka spēju darboties daţādās dzīves situācijās, 

ľemot vērā konkrētus apstākļus. 

Vairāki autori uzsver (pēc Maslo, Tiļļa, 2005), ka kompetence jāaplūko no subjekta 

veseluma pieejas, tādējādi arī var noteikt tās spēju grupas, kas nodrošina cilvēka potenciālu. 

Katram šis potenciāls ir unikāls, tāpēc arī kompetences būtības noskaidrošanai ir svarīgi uzsvērt 

tieši komponentu individuālo kombināciju. No sistēmiski konstruktīvistiskā viedokļa 

kompetences priekšmetiski saturiskā struktūra jāaplūko subjektīvā (spēju kopa, pieredze) un 

objektīvā aspekta (pieredzes gūšanas iespējas, ko piedāvā ārējā vide) mijdarbībā. Tātad 

kompetences priekšmetiski saturiskā struktūra veidojas vairāku komponentu mijdarbībā, ko var 

iedalīt divās grupās. Pirmajā grupā ietilpst individuālajā pieredzē pamatotas kognitīvās, 

emocionālās, voluntārās, fiziskās, sociālās un metakognitīvās spējas, kas ir cilvēka individuālais 

potenciāls. Otrajā - pašpieredzes, citu un pasaules pieredzes gūšanas iespējas. Savukārt 

pašpieredzi veido personiski nozīmīgas zināšanas, dzīvesdarbībā iegūtas prasmes un attieksmes 

pret sevi, citiem un pasauli. Citu pieredze ir citiem nozīmīgas zināšanas, citu dzīvesdarbībā 

vērotās prasmes, citu attieksmes pret sevi, citiem un pasauli, bet pasaules pieredze - deklaratīvās 

un procesuālās zināšanas, daudzveidīgās dzīvesdarbībā lietojamās prasmes un daudzveidīgās 

pastāvošās attieksmju sistēmas.  

Gan iepriekš minētie piemēri, gan citi teorētisko pētījumu rezultāti liecina, ka zinātnieku 

vidū nav vienprātības kompetenču struktūras sastāvdaļu jeb komponentu aprakstā, piemēram: 

 zināšanas, prasmes, spējas (Munch, Jakobsen, 2005);  

 zināšanas, prasmes, izpratne, attieksmes (Henczel, 2002);  

 spējas izmantot savas zināšanas, prasmes, attieksmes (Habermas, 1981);  

 zināšanas, prasmes, attieksmes (Rauhvargers, 2004; Storey L., 2001);  

 zināšanas, spējas, attieksmes (Kadishi B.; citēts pēc Hendrich, 2000, 33); 

 zināšanas (formālās un neformālās) un prasmes, personīgās vērtības, motivācija un rīcība 

(Drexel, 2003);  

 zināšanas, pieredze, vērtības (Hutmacher, 1997);  

 zināšanas, saprašana, prasmes, pilnvaras un atbildības sfēras, gribasspēks, drosme, 

pieredze, ieinteresētība un ticība savām spējām/spēkiem, citas personību raksturojošās 

īpašības, kas izpauţas darbībā (Jensen, Schnack, 1994);  

 zināšanas, prasmes, emocionālais intelekts, domāšana praktiskā darbība, diagnostikas 

kartes (Šiļľeva, 2001). 
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Uzskatām, ka kompetenču struktūras komponentu daudzveidības cēloľu pamatojums ir 

meklējams ne tikai daţādās zinātniskajās pieejās, bet arī zinātniskās domas par kompetenci 

attīstības vēsturē, respektējot laika dimensiju.  

►Kompetences jēdziena attīstības vēsturiskais aspekts. Lai varētu pamatot kompetences 

jēdziena pastāvošo definīciju daudzveidību un šīs daudzveidības cēloľus, būtu jāaplūko 

termina lietošana tā jēdzieniskās nozīmes attīstības aspektā.  

Kā norāda I. Maslo un I. Tiļļa (Maslo, Tiļļa, 2005), izsekojot kompetences jēdziena 

vēsturiskajai attīstībai, var saskatīt katram laikam raksturīgās mācību teoriju pamatnostādnes.  

Kā uzsver F.M. Ortejs (Orthey, 2002, 3), kompetences jēdziens ir ārkārtīgi aktuāls un 

moderns. Lai gan tas ir ļoti daudzveidīgi interpretēts, tomēr strauji „veido karjeru‖.  

Kompetences jēdziens parādījās amerikāľu valodnieka Noema Čomska (Chomsky, 

1965) publikācijās kā analītiska kategorija, lai izskaidrotu valodas dabiskās likumības, kas 

saistītas ar cilvēka spēju veidot no ierobeţotiem pamatelementiem neizsakāmi daudz 

teikumu, proti, valodu. Līdzās kompetencei Čomskis lieto jēdzienu performance, jo tieši 

darbībā izpauţas kompetence. Ar jēdzienu performance autors saprot valodas lietošanu kon-

krētā situācijā (Adams, Searle, 1990). 

Līdz ar kompetences popularitātes pieaugumu 20. gadsimta 70. gados angliski runājošo 

valstu izglītības sistēmu reglamentējošajos dokumentos kompetence tika lietota kā sinonīms 

jēdzienam prasmes (angļu val. - skills). Kā norāda zinātnieces I. Maslo un I. Tiļļa (Maslo, Tiļļa, 

2005), tas nozīmē, ka jēdziens kompetences sākotnēji tika lietots kā sinonīms jēdzienam 

prasmes, kas jāsasniedz, beidzot kādu mācību posmu, kā arī kā mērķis un gala rezultāts 

vienlaikus. Kompetences ir objektīvi mērāmas un pārbaudāmas. Šai pieejai ir raksturīgs 

mēģinājums nomainīt tradicionāli lietoto jēdzienu prasme pret jaunāku un modernāku 

kompetence, tādējādi radot ilūziju par kaut ko jaunu. Zinātniskajās publikācijās kompetences 

kategorijas lietošana tikai un vienīgi prasmju kontekstā ir ļoti maldinoša. Mūsdienās šī pieeja 

var būt pamatota tikai koncepta kompetence vēsturiskās attīstības skatījumā. 

Mūsu pētījumi liecina, ka arī mūsdienās jēdziens pamatkompetences ir cieši saistīts ar 

jēdzienu pamatprasmes. Minēsim piemērus. Viens no skolēnu konkurētspējas attīstības 

veicināšanas mērķiem ir sagatavot skolu absolventus iestājai augstskolā vai citā izglītības 

iestādē, kā arī veicināt viľu patstāvīgās studijas, lai tās būtu sekmīgas un vainagotos ar 

panākumiem. Šajā sakarā gribam atsaukties uz S. Kottrellas (Cottrell, 2001) atziľu, ka tieši 

prasme mācīties ir pamatprasme jeb pamatkompetence, ko studentiem vajadzētu apgūt, lai viľi 

maksimāli paši vadītu savas studijas, atzītu problēmas un tās risinātu, kā arī nepārtraukti tiektos 

pēc mūsdienīgā. Tas prasa no jauniešiem aktīvu darbību - garīgu un fizisku. Prasmju un iemaņu 

demonstrēšanas aspekts sasaucas ar B. Dţensena un K. Šneka (Jensen, Schnack,1994) atziľu, ka 

mācīšanās darot ir būtisks kompetences attīstīšanas faktors. Nenoliedzami, ka prasme mācīties 

veicina arī sociālo aktivitāti, kas savukārt veicina sociālās pamatprasmes jeb pamatkompetences 

attīstību (Jensen, Schnack, 1994), kas ir konkurētspējas attīstības rādītājs demokrātiskā 

sabiedrībā.  

Profesionālajā izglītībā sākotnēji runāja par nepieciešamajām kompetencēm, šī jēdziena 

nozīmi saistot ar iegūstamajām kvalifikācijām kādas profesionālas darbības veikšanai. Taču 90. 

gadu beigās kvalifikācijas no kompetences sāka strikti nodalīt (Henschel, 2001). Pēc J. Kades 

domām (citēts pēc Maslo, Tiļļa, 2005), kvalifikācijas ietver sevī citu noteiktās mērķu prasības 

(piemēram, formālu profesionalitāti vai sadarbības prasmi). F. Ortejs (Orthey, 1999, 146) 

kompetenču jēdziena nozīmes kontekstā uzsver, ka kvalifikācijas izsaka kādas racionālās 

sistēmas ārēji noteiktu mērķi un ar to izvirzītās prasības, lai sasniegtu konkrēti noteiktus 
standartus. 

Ar sākotnējo kompetences kategorijas lietošanu ir izskaidrojama zinātnieku vēlme 

noteikt gan daţādu veidu kompetences, gan vēlēšanās vispārināt tās bāzes kompetencēs jeb 

pamatkompetencēs, apkopojot katalogos, lai nodrošinātu starpnozaru vai pat starptautiskas 

salīdzināšanas iespējas. Tāpēc daudzi zinātnieki bieţi apraksta daţādas kompetenču izpratnes. 
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Kompleksāk kvalifikāciju apraksta Ī. Lihtenbergers (Lichtenberger, 1999), proti, kā 

zināšanas, spējas un prasmes, kas ir nepieciešamas kādas profesijas veikšanai. Kvalifikācija 

veido prasības zināšanām, prasmēm un ir saistītas ar kādu konkrētu mācību kursu  vai izglītības 

programmu.  

Dţ. Erpenbeks un F. Haize (Erpenbeck, Heyse, 1996, 33), pētot profesionālās izglītības 

jomu, kvalifikācijas kategorijas skaidrojumu attīstīja, vispārināja un definēja kvalifikācijas 

gan kā personas profesionālās darbības spēju, gan kā darboties spēju vispār. Zinātnieki, 

mēģinot rast atšķirību starp kvalifikāciju un kompetenci, uzsvēra, ka kvalifikācija attiecas uz 

sabiedrības pieprasījumu (tātad ārēji noteiktas), bet kompetence - uz indivīdu (aplūkojamas 

subjekta līmenī). Kvalifikācija ir tieši mērāma un sertificējama, jo ietver aprakstāmas 

zināšanas un diagnosticējamas prasmes. 

T. Henšels (Henschel, 2001) ieviesa skaidrību profesionālās izglītības terminoloģijā, strikti 

nodalot kvalifikācijas no kompetencēm: 

 kvalifikācija ir virzīta uz konkrētu ārējo prasību izpildi, savukārt kompetence ir 

attiecināma uz subjektu; 

 kvalifikācija ir saistīta ar konkrētām nepieciešamām zināšanām un prasmēm 

profesionālās darbības jomā, savukārt kompetence ir attiecināma uz subjektu, 

kompetence ir saistīta ar personības veseluma izpratni; 

 kvalifikācija saistās ar mācīšanu un tās organizāciju no ārpuses, bet kompetence ir saistīta 

ar skolēnu mācīšanās un pašorganizācijas nepieciešamību; 

 kvalifikācija saistās ar individuālās darbības spēju elementiem, kurus var sertificēt, 

savukārt kompetence aptver neierobeţoti daudzas darbības dispozīcijas. 

Kā liecina pētījumi, kompetenču jēdziena satura jeb nozīmes interpretācijas variativitāte 

bieţi vien izriet arī no daudzajām kontekstuālajām pieejām kompetences pētniecībā.  

Jēdziena kompetence attīstības rezultātā 20. gs. beigās parādījās vairākas pieejas 

kompetenču formulēšanā, izvērtēšanā, klasifikācijā un līmeľu noteikšanā. Darbs pie koncepta 

attīstības turpinās arī mūsdienās.  

Tālāk pievērsīsimies šo daţādo pieeju analīzei. 

►Kontekstuālo pieeju daudzveidība kompetenču formulēšanā un izvērtēšanā. B. Briede 

(Briede, 2009a; 2009b) norāda, ka pastāv trīs pieejas, kas savukārt izriet no katra zinātnieka 

veikto pētījumu centrālās idejas.  

Mēs, balstoties uz zinātnieces veikto pētījumu rezultātiem (Briede, 2009a; 2009b), varam 

tālāk attīstīt šo svarīgo B. Briedes atziľu, proti, kompetenču formulēšanā un izvērtēšanā izšķirot 

četras pieejas. Pieeju daudzveidība ir atkarīga gan no katra zinātnieka veikto pētījumu centrālās 

idejas, gan no konteksta. 

Pirmā pieeja saistās ar skolēnu kompetenču definēšanu un izvērtēšanu skolas izglītības 

vidē mācību procesa, t.sk. daţādu mācību situāciju, kontekstā. Tieši šajā kontekstā vērojama 

tendence, ka skolēnu kompetences tiek formulētas un izvērtētas kā zināšanas un prasmes, kas 

iegūstamas mācību procesā. Šī pieeja atvieglo kompetenču izvērtēšanu pēc speciāli tam 

izstrādātiem kritērijiem.  

Otrā pieeja aktualizē audzināšanas kā pieredzes nodošanas un pārľemšanas procesa 

kontekstu.  

Tiek aktualizēts jauns skatījums uz kompetences jēdzienu, kad kompetents cilvēks ir 

audzināšanas ideāls (Briška u.c., 2006).  

Cilvēkam piemīt vairākas kompetences, kas ir attiecināmas uz subjektu un raksturo viņu 

kā personību. Tās ir saistītas ar darbību personiski nozīmīgu mērķu sasniegšanai, ar darbības 

kvalitāti (Maslo, 2003; Špona, 2001,). 

Lai gan vairāki zinātnieki min kompetences daţādus struktūrkomponentus, šajā kontekstā 

ir runāts par cilvēka individuālo potenciālu, proti, pieredzē pamatotām spējām. Līdz ar to 

kompetence kā audzināšanas ideāls ir pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes 

individuāla kombinācija. Procesuālajā izpratnē tā nepārtraukti pilnīgojas, jo spējas attīstās 

mūţīgi, pilnveidojas pieredze un rodas arvien jaunas pieredzes gūšanas iespējas.  
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Varam izteikt pieľēmumu, ka audzināšanas konteksts kompetenču formulēšanā un 

izvērtēšanā lielā mērā nosaka arī kompetenču struktūru, kurā zinātnieki, pētījumu autori noteikti 

iekļauj personības vērtības un/vai attieksmes.  

Trešā pieeja fokusējas uz speciālistu profesionālo kompetenču izvērtēšanu un kompetenču 

līmeņa noteikšanu profesionālās darbības vidē saskaľā ar konkrētās organizācijas/kompānijas 

vajadzībām, nodomiem, mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Tieši organizācijas/kompānijas 

darbības specifika arī nosaka tās prasības speciālistiem, pēc kurām tiek noteikti speciālistu 

kompetenču līmeľi viľu profesionālās darbības kvalitātes kontekstā, lai celtu visas organizācijas 

darba produktivitāti un efektivitāti. Šīs pieejas pamatojums atrodams T. Hofmana (Hoffmann, 

1999) zinātniskajās publikācijās. Zinātnieks norāda, ka šī pieeja kompetenču pētniecībā ir cieši 

saistīta ar jēdzieniem profesionālis un profesionālisms.  

Ceturtā pieeja fokusē uzmanību uz cilvēka dzīves laikā iegūstamajām kompetencēm, 

uzkrājot bagātīgu dzīves, t.sk. arī profesionālās darbības, pieredzi, pateicoties iegūtai: 

1) vispārējai/akadēmiskai un profesionālai izglītībai; 2) formālai, neformālai un informālai 

izglītībai.  

Vairāki zinātnieki kompetences būtības skaidrojumos par galveno uzskata darbības 

subjektu (ar viľam nozīmīgiem mērķiem), kurš mūţilgi spēj pilnīgot savu potenciālu, 

izmantojot sniegtās iespējas. Jēdziena prasme mācīties parādīšanās zinātniskajā literatūrā 

sekmēja diskusijas par kompetences jaunas, subjekta orientētas integratīvas izpratnes 

veidošanos. Tātad aizsākās mācīšanās kā mūžilga procesa vērtības izpratne. G. Mucs (Mutz, 

1995) norādīja, ka mūsdienu strauji mainīgajā realitātē nav paredzama konkrēta situācija, jo 

pastāv situāciju daudzveidības varbūtība, kādās cilvēks var nokļūt savas dzīves laikā, un tādēļ 

cilvēka darbībai nepieciešamo kompetenci nevar vairs uztvert standartizēti. Tā jāaplūko 

individuālajā līmenī, saistot to ar neparedzamu un neviennozīmīgu veidošanās biogrāfiju.  

Vairāki zinātnieki  kompetenci sāka analizēt un pētīt individualizācijas perspektīvā no 

individualizācijas perspektīvas, saistot ar subjekta paša spējām mācīties, sazināties un  

sadarboties individualizētajā sabiedrībā. (Geifller, Orthey, 1998). 

Aplūkojot cilvēka kompetences pilnīgošanos mūţilgās izglītības un dzīvesdarbības 

kontekstā, ir svarīga K. Molenhauera (Mollenhauer, 1973, 11, 67) paustā doma par cilvēka 

spēju integrēties sabiedrībā un tam nepieciešamo subjekta atbrīvošanos kā atbrīvošanos no 

nosacījumiem, kas ierobeţo viľa darbību sabiedrībā, t.i., atbrīvošanās, lai pieľemtu patstāvīgu, 

atbildīgu lēmumu un neatkarīgi, brīvi darbotos. Tādējādi kompetences, pēc zinātnieka domām, 

ir no cilvēka personības izrietošo nosacījumu kopums sekmīgai darbībai.  

Kā savās publikācijās norāda Latvijas Universitātes autoru kolektīvs (Briška u.c., 2006) un 

Ţ. Tauriľa (Tauriľa, 2007), kompetence ir izglītības stratēģisks mērķis un vienlaicīgi arī 

izglītības kvalitātes analītiska kategorija mērķu un uzdevumu daudzlīmeľu sistēmā.  

►Dažādās pieejas kompetenču veidu formulēšanā un klasifikācijā. Balstoties uz personības 

attīstības aspektiem, tiek izdalīti vairāki kompetenču veidi. Turklāt katrs autors pamato savu 

kompetenču klasifikāciju.  

Piemēram, R. Garleja (Garleja, 2006) izdala šādus kompetenču veidus: profesionālā, sociālā, 

individuālā vai sociokulturālā kompetence. 

Savukārt, L. Rīcs (citēts pēc Briede, 2009b), balstoties uz citu autoru pētījumiem, izdala vairākus 

profesionāļa kompetenču veidus: sociālā, metodoloģiskā un paškompetence. 

Uzskatām, ka vispilnīgāko priekšstatu par kompetenču veidiem sniedz B. Briedes pētījumi 

(Briede, 2009b). Zinātniece izšķir šādas kompetences: personības, sociālās un profesionālās, 

uzsverot atziľu, ka uz visām šīm kompetencēm ir attiecināmas vēl divu veidu kompetences: 

refleksijas un metodoloģiskās kompetences, kas ir meta līmeņa kompetences.  

Kompetenču veidu formulējumi var izrietēt arī no darbības jomām, kas nosaka darbības 

specifiku, piemēram, medicīna, uzľēmējdarbība u.tml.  

►Dažādas pieejas kompetenču līmeņu noteikšanā. Viena no pieejām ir, pirmā līmeľa 

kompetences nosaucot par pamatkompetencēm jeb bāzes kompetencēm.  
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Piemēram, Eiropas Komisija „Mūžizglītības memorandā‖ (A Memorandum on Lifelong 

Learniong, 2000) ir formulējusi piecas pamatkompetences kā kompetenču pirmo līmeni, kas 

dzīves laikā jāiegūst katram Eiropas Savienības valstu pilsonim, lai varētu dzīvot, integrēties 

sabiedrībā un pašrealizēties mainīgos dzīves un darba tirgus apstākļos, ko mūsdienās ietekmē 

globalizācijas process. Kā norāda D. Lieģeniece (Lieģeniece, 2002), pieaugušo izglītības 

pētnieki ir paplašinājuši pamatkompetenču uzskaitījumu: pamatprasme mācīties; valodu 

pamatkompetences (kompetence komunicēt dzimtajā valodā un vēl divās svešvalodās (vēlams 

Eiropas valstu valodās); informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatkompetences; sociālās, 

t. sk. saskarsmes, pamatkompetences, refleksijas pamatkompetences, ekoloģiskās un 

tehnoloģiskās kultūras pamatkompetences, uzľēmējdarbības pamatkompetences, pedagoģiskās 

pamatkompetences, pētnieciskās pamatkompetences.  

B. Briede (Briede, 2009b) izdala šādus trīs kompetenču līmeľus: 1) pamatkompetence; 

2) kompetence; 3) ekspertlīmeľa kompetence.  

Kompetenču līmeņošanā ir arī pieeja, kas balstās uz cilvēka pašrefleksiju, proti, tiek 

izdalīti šādi refleksijas ceļā iegūtie līmeľi: 1) nekompetence; 2) neapzinātā kompetence; 

3) apzinātā kompetence (pēc Briede, 2009b). 

Balstoties uz šo B. Briedes analizēto pieeju kompetenču līmeľu noteikšanā, varam izdalīt 

šādus uz refleksiju balstītos kompetenču līmeľus:  

 neapzinātā nekompetence (cilvēks pats vēl nezina, ka viľš nezina un kas tieši būtu vēl 

jāapgūst, ko neprot, jo iespējams: a) nav bijusi liela nepieciešamība apliecināt un izvērtēt 

savas kompetences kādā no darbības jomām; b) ir izveidojies neadekvāts pašnovērtējums 

- par augstu vai par zemu reālajai varēšanai);  
 apzinātā nekompetence, kas jau ir priekšnoteikums, lai veidotos un attīstītos 

kompetences;  

 neapzinātā kompetence (cilvēks vēl nav sistematizējis savas zināšanas, praksē 

pārliecinājies par savām prasmēm, tāpēc ir nedrošs savu kompetenču pašnovērtējumā);  

 apzinātā kompetence (cilvēks ir izvērtējis, ko viľš zina, prot, var un spēj, ir noteicis 

vērtību dominantes, kā arī attieksmes pret sevi un apkārtējo pasauli, t.sk. profesionālās 

darbības jomu).  

Vēl cita pieeja, pamatojoties uz kuru, kompetenču līmeņus var noteikt saistībā ar cilvēka kā 

darbības subjekta patstāvību un atbildību. 

Piemēram, J. Stabiľš (Stabiľš, 1998, 29) pauţ domu par personības darbības kvalitātes 

dažādiem līmeņiem, kas raksturo arī personības kompetenču līmeņus. J. Stabiľš izdala: 

1) patstāvības līmeni, 2) patstāvības un atbildības līmeni, kā arī uzsver saziľas un sadarbības 

nozīmi kompetences attīstības veicināšanā. 

Šī pieeja ir saskatāma arī atziľās, ka: kompetence var būt atzīta un novērtēta cilvēka 

patstāvīgā/neatkarīgā un atbildīgā darbībā; tā izpauţas daţādu problēmsituāciju radošā 

risinājumā (Briška u.c., 2006).  

Ir jāatzīst, ka problemātiskākā joma ir kompetenču izvērtēšana, jo izvērtēšana var notikt, ja 

ir skaidri definēti kritēriji vai vērtēšanas indikatori.  

Kā norāda B. Briede (Briede, 2009b), ir saskatāmas vairākas nepilnības kompetenču 

izvērtēšanā:  

 pirmā nepilnība saistās ar kompetences jēdzienu, jo tas ir tik komplicēts, ka paredz ļoti 

kompleksu pieeju izvērtēšanas kritēriju izstrādē, kas ne vienmēr ir veiksmīga;  

 otrā nepilnība saistās ar tendenci kompetences vērtēt kā rezultātu, nevis kā pašu darbību - 

procesu; īpaša vērība būtu jāpievērš tieši kompetences ieguves procesam. 

 

Tādējādi varam secināt, ka mūsdienās pastāv liela variativitāte kompetences jēdziena 

formulējumā, pamatojumā un izvērtēšanā. Šī daudzveidība ir atkarīga no:  

 zinātniskās domas par kompetenci vēsturiskās attīstības;  

 pētnieka pārstāvētās zinātnes nozares un galvenās idejas, mērķa; 

 kompetenču veidošanās un attīstības konteksta. 
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 Pastāv vairākas pieejas, kas ļauj izdalīt kompetenču veidus, kompetenču 

struktūrkomponentus, kompetenču līmeľus. Visproblemātiskākais jautājums saistībā ar 

kompetences jēdzienu ir kompetenču izvērtēšana, kas ne vienmēr ir veiksmīga.  

Mūsu pētījumā vidusskolēnu konkurētspējas kompetenču komponentā iekļāvām 

zināšanas, dažādas prasmes un spējas, kā arī spēju visus šos resursus radoši izmantot 

neierastā situācijā (skat. 3. un 4. piel.).  

 

 

2.2. Vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas metodikas ekspertīze 
 

Balstoties uz mūsu izstrādāto un zinātniski pamatoto konkurētspējas struktūras modeli, 

kurā izdalījām četrus komponentus, izstrādājām vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas 

indikatoru sistēmu, kurā tika izdalītas četras indikatoru grupas. Tika izstrādāta konkurētspējas 

līmeľu noteikšanas metodika, kā arī iegūto rezultātu interpretācija pa konkurētspējas līmeľiem 

(skat. 3. piel.).  

Izmantojot šos konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus, tika izveidota vidusskolas 10.-

12. klašu skolēnu aptaujas anketa ar mērķi to izmantot pedagoģiskā eksperimenta laikā (skat. 

4. piel.). 

Pirms šī aptaujas anketa un konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika tika aprobēta 

pilotpētījumā, veicām to ekspertīzi. 

Pētījuma mērķis 

Konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas, konkurētspējas līmeľu noteikšanas un 

rezultātu interpretācijas metodikas, kā arī vidusskolēnu aptaujas anketas ekspertēšana, pieaicinot 

ekspertus, kuru profesionālā un pētnieciskā darbība tiešā vai pastarpinātā veidā ir saistīta ar 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstību izglītības vidē. 

Pētījuma jautājums  

Vai izstrādātā vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma, konkurētspējas 

līmeľu un rezultātu interpretācijas metodika, kā arī aptaujas anketa ir: valīda, atbilstoša 

vidusskolēnu vecumposmam un konkurētspējas noteikšanas mērķim un izmantojama 

pedagoģiskā eksperimenta laikā? 

Pētījuma metodes 

 Datu ieguves metodes: ekspertu aptauja; ekspertatzinumu metode. 

 Datu matemātiskās apstrādes metodes: Kendela W (tau_c) tests ekspertu vienprātības 

(konkordācijas) koeficienta noteikšanai, izmantojot SPSS datorprogrammu.  

Pētījuma vieta 

Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija. 

Pētījuma laiks: 2006.gads. 

Pētījuma posmi: 

 sagatavošanas posms; 

 pirmā ekspertīze; 

 konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas un aptaujas anketas uzlabošana un 

pilotpētījums X vidusskolas 11. klasē; 

 atkārtotā ekspertīze.  

 

 

2.2.1. Ekspertīzes sagatavošanas posms 

 

Lai varētu veikt ekspertīzi, bija svarīgi uzaicināt ekspertus, kuru kompetences atbilstu 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanas un izvērtēšanas mērķim.  
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Ekspertu kandidātu meklējumos balstījāmies uz ekspertu atlases pamatprincipiem, ko 

izstrādāja krievu zinātnieki S. Bešeļevs un F. Gurvičs (Бешелев, Гурвич, 1973; Бешелев, 

Гурвич, 1974).  

Pie zinātnieku formulētajām trim pamatprasībām pievienojām vēl arī ceturto, kam ir liela 

nozīme tieši mūsu organizētajā ekspertīzē:  

 ekspertiem jāpārstāv katram sava kompetenču joma, tajā pašā laikā viľu kompetencēm 

daļēji jāpārklājas; 

 ekspertu profesionālajai un/vai pētnieciskajai darbībai būtu jābūt tiešā vai pastarpinātā 

veidā saistītai ar ekspertējamo jautājumu; 

 ekspertiem nevajadzētu būt tiešā veidā saistītiem ar dotās pētījumu problemātikas 

risinājumiem viľu profesionālajā darbībā, proti, ekspertiem nebūtu jābūt iesaistītiem tiešā 

veidā mūsu plānotajā pedagoģiskajā eksperimentā, kura aprakstu dosim 4. nodaļā.   

 ekspertiem jābūt kompetentiem pētījumu metodoloģijas jomā.  

Rakstiski un telefoniski tika uzaicināti seši eksperti. Savu piekrišanu piedalīties ekspertīzē 

deva pieci eksperti. 

Ekspertīzes sagatavošanas posmā, lai varētu izvērtēt ekspertu kompetences, tika izstrādāta: 

potenciālajiem ekspertiem aizsūtīta aptaujas anketa (skat. 5. piel.), kā arī kompetences 

izvērtēšanas metodika (skat. 6. piel.).  

Pēc aptaujas anketu saľemšanas apkopojām iegūto informāciju par ekspertiem. 

A eksperts. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: 37 gadi, no tiem 10 nostrādāti augstskolā, bet 

20 gadi - vidējā līmeľa vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Beidzot Daugavpils 

Pedagoģisko institūtu, iegūta kvalifikācija: Latviešu un krievu valodas un literatūras skolotājs. 

Dzīves laikā ir iegūtas vēl citas kvalifikācijas: psihologs – konsultants (Maskavas Universitāte); 

personāla vadītājs (RSEBAA). Iegūts Dr.psych. psiholoģijas zinātľu nozares attīstības 

psiholoģijas apakšnozarē. Šobrīd ieľemamais amats - asoc. profesors Latvijas X augstskolā. 

Docē šādus studiju kursus: Biznesa un vadības psiholoģija; Organizāciju un vadības psiholoģija; 

Darba meklēšanas process; Darba psiholoģija; Personības psiholoģija. Ir publikācijas par 

veiktajiem pētījumiem. Ir kompetence pētījumu metodoloģijā: 1) vada diplomdarbus, bakalaura 

darbus,  maģistra darbus, 2) vadīts viens LZP granta projekts (organizāciju kultūras izpēte), 

vadošais pētnieks 3 LZP granta projektos (personības identitātes izpēte – 2; psiholingvistika -1); 

vadīti 2 LR IZM un RPIVA projekti personāla vadības jomā; dalība 1 ESF projektā par atbalstu 

sociālās atstumtības riska grupām; 3) perfekti pārzina daţādas datu ieguves un apstrādes 

metodes, pati ļoti labi pārzina daţādas datu apstrādes datorprogrammas, ieskaitot SPSS 

datorprogrammu. Praktizējošs psihologs.  

B eksperts. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: 29 gadi, no tiem 12 nostrādāti augstskolā; 20 

gadi nostrādāti skolā - matemātikas un psiholoģijas skolotājs vidusskolas klasēs, klases 

audzinātājs, skolas psihologs. Absolvēta Latvijas Valsts Universitāte Fizikas un matemātikas 

fakultāte un iegūta kvalifikācija: matemātiķis, pasniedzējs. Turpmākajos gados ir absolvēta arī 

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas fakultāte un iegūts sociālo zinātľu maģistra grāds 

psiholoģijas apakšnozarē. Strādā Latvijas X augstskolas Psiholoģijas fakultātē, ieľemamais 

amats - lektors. Docē šādus studiju kursus: Psiholoģijas vēsture; Pedagoģiskā psiholoģija; 

Ģimenes psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Organizāciju psiholoģija; Organizāciju kultūra; 

Bērnu ar īpašām vajadzībām un mācību grūtībām konsultēšana teorijā un praksē; Psihologa 

darbs skolā; Karjeras konsultēšanas teorija un prakse. Ir publikācijas par veiktajiem 

pētījumiem. Kompetence pētījumu metodoloģijā: studentu daţāda veida zinātniski pētniecisko 

darbu, t.sk. bakalaura darbu, vadīšana daţādu specialitāšu skolotāju studiju programmās; 

konsultēšana pētījumu plānošanā un iegūto rezultātu interpretācijā projektu NET-SAFE EU un 

IN-SAFE Latvijas apakšprogrammā Projekta Uzraudzības padomes locekļa statusā. Praktizējošs 

psihologs.  

C eksperts. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: 12 gadi, no tiem 12 nostrādāti augstskolā. 

Absolvēta Latvijas Valsts universitāte, iegūstot ekonomista kvalifikāciju. Vēlāk absolvēta 

Latvijas Universitātes maģistrantūra un doktorantūra, ir iegūts akadēmiskais maģistra un zinātľu 
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doktora grāds ekonomikas un statistikas jomās. Pašreiz strādā Latvijas X augstskolā, ieľemamais 

amats – docents. Statistikas un demogrāfijas katedrā. Docē šādus studiju kursus: Ievads studijās, 

Statistika (matemātiskā statistika, statistika ekonomikā un biznesā (Statistiska I, Statistika II), 

Pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde, Sabiedriskās domas statistikā izpēte; Pētījuma 

metodoloģija, Iedzīvotāji un attīstība. Ir publikācijas pētījumu metodoloģijas jomā. Kompetence 

pētījumu metodoloģijas jomā: bakalauru un maģistru darbu vadīšana; konsultante 2007. gadā 

doktora darba izstrādē RSU, pēdējos 6 gados ir 2 zinātnisko projektu dalībniece, kā arī zinātniskā 

projekta vadītāja; profesionālā pamatnodarbošanās - datu apstrāde, izmantojot Excel, SPSS 

datorprogrammas.  

D eksperts. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: 18 gadi; no tiem 18 nostrādāti augstskolā, bet 

6 - vidējā līmeľa profesionālās izglītības iestādē. Absolvēta Latvijas Universitāte un iegūta 

kvalifikācija: Latviešu valodas un literatūras skolotājs. Turpmākos gados vēl ir iegūta 

audzināšanas darba metodiķa kvalifikācija. Iegūti divi zinātniskie grādi: doktora grāds filoloģijā 

un doktora grāds ekonomikā. Šobrīd ir X koledţas direktore, viesprofesore Lincas Pedagoģijas 

akadēmijā (Austrijā). Docē šādus studiju kurss: Cilvēkresursu vadība, Vadībzinības, Pārmaiņu 

vadība, Latviešu valodas kultūra. Kompetence pētījumu metodoloģijā: kvalifikācijas, bakalaura, 

maģistra darbu (tai skaitā- ārzemju studentiem) vadīšana, promocijas darbu (doktora disertāciju) 

vadīšana, tālākizglītības kursu vadīšana pētījumu metodoloģijas jomā, vairāk nekā 

10 starptautisku zinātniski pētniecisku projektu vadīšana. 

E eksperts. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: 30 gadi, no tiem 12 nostrādāti augstskolā, 

30 gadi – skolā. Absolvēta Latvijas Valsts universitāte un iegūta kvalifikācija: filologs, krievu 

valodas un literatūras pasniedzējs. Turpmākos dzīves gados ir iegūta vēl viena kvalifikācija - 

angļu valodas skolotājs. Iegūts zinātniskais grāds pedagoģijas zinātnēs (Dr. paed.), šobrīd strādā 

Latvijas X augstskolā, ieľemamais amats – asociētais profesors izglītības vadībā; ir Rīgas 

X vidusskolas direktors. Docē šādus studiju kursus: Izglītības attīstības tendences; 

Personālvadība; Izglītība un demokrātija; Izglītības attīstības plānošana. Kompetences pētījumu 

metodoloģijā: bakalaura, maģistra darbu vadīšana, piedalīšanās daudzos un daţādos 

zinātniskajos projektos, pētniecisko projektu vadīšana, uzkrāta darba pieredze arī LR IZM.  

Izvērtējām ekspertu kompetences atbilstoši mūsu izstrādātajai metodikai (skat. 6. piel. 

6.2. tab.) un noteicām katra eksperta kompetenču koeficientu. 

Iegūtie rezultāti liecināja par uzaicināto ekspertu augsto kompetences līmeni. Pirms 

ekspertīzes organizēšanas vienojāmies par ekspertvērtējumu iesūtīšanas laikiem, jo pirms 

ekspertīzes ekspertiem bija nepieciešams iepazīties ar mūsu teorētisko pētījumu iestrādnēm, kur 

zinātniski tika pamatots konkurētspējas jēdziens jaunās paradigmas kontekstā, kā arī 

konkurētspējas struktūras modelis ar tā komponentu zinātnisko pamatojumu.  

Ekspertvērtējuma iegūšanai izstrādājām ekspertu darba lapu (skat. 7. piel.), kurā iekļāvām 

15 vērtēšanas kritērijus.  

Ekspertu vertējumam tika nosūtīts: 1) eksperta darba lapa; 2) konkurētspējas izvērtēšanas 

indikatoru sistēma un konkurētspējas līmeľu noteikšanas un iegūto rezultātu interpretācijas 

metodika; 3) aptaujas anketa vidusskolēniem, kas tika izstrādāta atbilstoši konkurētspējas 

izvērtēšanas indikatoru sistēmai. 
 

 

2.2.2. Pirmā ekspertīze 

 

Ekspertīze notika bez ekspertu apspriešanās un diskusijām. Vērtēšana notika individuāli, 

neatkarīgi vienam no otra un anonīmi.  

Pateicoties ekspertvērtējuma metodei, ieguvām rezultātus, kas apkopoti 2.2. tabulā. 
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2.2. tabula 

Pirmās ekspertīzes datu apkopojums un aprakstošā statistika 

Nr. Vērtējuma kritēriji A (AL) B (DB) C (SK) D (IK) E (K) Min Max A Me Mo Σ 
1.  Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai 10 8 8 9 10 8 10 2 9 8; 10 45 

2.  Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) 

konkurētspējas izvērtēšanai 

10 8 8 9 10 8 10 2 9 8;10 45 

3.  Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība 

mūsdienu konkurētspējas paradigmai 

10 9 8 9 10 8 10 2 9 9; 10 46 

4.  Konkurētspējas struktūras komponentu 

formulējumu korektums 

8 9 6 9 8 6 9 3 8 8; 9 40 

5.  Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums 

un atbilstība formulētiem konkurētspējas 

struktūras komponentiem 

9 9 5 10 9 5 10 5 9 9 42 

6.  Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem 

atbilstošajā vecumā vienādos apstākļos 

9 8 7 10 9 7 10 3 9 9 43 

7.  Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas 

kvantitatīvo normu noteikšanu 

9 7 7 9 9 7 9 2 9 9 41 

8.  Konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika. 

Kvantitatīvu normu norādes korektums 

(konkurētspējas līmeľi) 

8 7 7 9 8 7 9 2 8 7; 8 39 

9.  Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums 9 7 5 9 9 5 9 4 9 9 39 

10.  Aptaujas valīdums 8 7 7 9 9 7 9 2 8 7;9 40 

11.  Aptaujas instrukcijas saprotamība 9 9 8 9 9 8 9 1 9 9 44 

12.  Konkurētspējas līmeľu skaidrojuma korektums 9 8 7 10 9 7 10 3 9 9 43 

13.  Aptaujas apgalvojumu saprotamība 9 8 6 9 8 6 9 3 8 9 40 

14.  Aptaujas valodas stila korektums 9 8 8 8 9 8 9 1 8 8 42 

15.  Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu 

formulējumos pieľemamā pakāpē 

9 7 8 9 9 7 

 

9 2 9 9 42 

Min. 8 7 5 8 8 

Max 10 9 8 10 10 

A 2 2 3 2 2 

___________________Me___________________ 

 Mo  

9 8 7 9 9 

9 8 8 9 9 

Σ 137 119 105 137 135 
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Iegūto datu aprakstošās statistikas analīze ļāva secināt, ka visaugstākais vērtējums (kopsummā) 

tika dots atbilstoši šādiem kritērijiem (skat. 2.2. tab.):  

 konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu konkurētspējas paradigmai; 

 aptaujas atbilstība konkurētspējas pētniecībai; 

 aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas izvērtēšanai; 

 aptaujas instrukcijas saprotamība; 

 aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā vienādos apstākļos. 

Savukārt, salīdzinoši zemi vērtējumi (kopsummā) tika doti atbilstoši šādiem kritērijiem: 

 konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums; 

 konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība formulētiem 

konkurētspējas struktūras komponentiem; 

 konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes korektums 

(konkurētspējas līmeľi); 

 aptaujas rezultātu interpretācijas korektums; 

 aptaujas apgalvojumu saprotamība. 

Analizējot ekspertu individuālo vērtējumu aprakstošo statistiku, secinājām, ka visaugstākos 

vērtējumus deva A eksperts un D eksperts (skat. 2.2. tab.). Te ir saskatāma interesanta sakarība 

starp ekspertu dotajiem vērtējumiem un viľu pašu kompetences līmeni. A ekspertam un 

D ekspertam ir visaugstākie eksperta kompetences koeficienti. 

Viszemākos vērtējumus saľēmām no B eksperta un C eksperta (skat. 2.2. tab.). Arī šajā 

gadījumā ir saskatāma sakarība starp ekspertu dotajiem vērtējumiem un ekspertu kompetenču 

koeficientu.  

Pēc aprakstošās statistikas analīzes un izvērtēšanas veicām datu sekundāro apstrādi, lai 

iegūtu secinošo statistiku. Mūs interesēja, vai pastāv statistiski nozīmīga vienprātība ekspertu 

vērtējumos.  

Tika izvirzītas šādas hipotēzes. 

H0: nav sakarības starp daţādu ekspertu vērtējumiem W=0. 

H1: ir sakarība starp daţādu ekspertu vērtējumiem W≠0. 

Ekspertvērtējumu datus apstrādājām ar SPSS programmu, izmantojot Kendela W (tau_c) testu. 

Ieguvām šādus rezultātus. 

χ
2 

= 27.083 < χ
2
 0.01; 14 = 29.14  

W = 0.387, tādējādi vienprātības jeb konkordācijas koeficients W ir tuvāk 0, nekā 1.  

Secinājām, ka nevaram noraidīt nulles hipotēzi H0, tas nozīmē, ka nepastāv sakarības starp 

dažādu ekspertu vērtējumiem (starp ekspertiem nav vienprātības).  

Pēc ekspertīzes rūpīgi iepazināmies ar ekspertu komentāriem un ieteikumiem (skat. 8. piel.). 

Visus šos ieteikumus izvērtējām un lielāko daļu ľēmām vērā, kvalitatīvi uzlabojot gan pašu 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmu, gan konkurētspējas līmeľu noteikšanas un iegūto 

rezultātu interpretācijas metodiku, gan skolēnu aptaujas anketu.  

 

 

2.2.3. Konkurētspējas izvērtēšanas metodikas uzlabošana 

 

Pēc pirmās ekspertīzes veicām pilotpētījumu X vidusskolas 11. klasē. Aptauju veicām pēc 

mācību stundām klases audzināšanas stundas laikā, iepriekš vienojoties par to ar skolas direktori 

un klases audzinātāju.  

Pilotpētījuma rezultātā konstatējām, ka: 

 skolēniem radās jautājumi par 2 apgalvojumu formulējumiem, skolēni aptaujas laikā 

vēlējās tos precizēt; 

 skolēniem radās jautājumi, kāpēc ar atstarpi tīri tehniski ir atdalītas indikatoru grupas, kas 

novērsa viľu uzmanību no tiešā uzdevuma; 

 nosakot pilotpētījuma respondentu konkurētspējas līmeľus, balstoties uz iegūtajiem 

datiem, konstatējām, ka konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika nespēj diagnosticēt 
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nianses, kā arī diferences (atšķirības) starp skolēnu sniegtajiem konkurētspējas 

pašnovērtējumiem, kas liecināja par to, ka ir pārāk lielas kvantitatīvo normu minimālās 

un maksimālās vērtības amplitūdas (starpības starp matemātiskām vērtībām). 

Pēc pirmās ekspertīzes un veiktā pilotpētījuma veicām šādas korekcijas (skat. 3. piel., 4. piel.): 

 tika veiktas korekcijas divu konkurētspējas komponentu nosaukumos: informatīvi 

saturiskā komponenta vietā jaunajā variantā ir paškoncepcijas komponents, bet 

emocionālā un gribas komponenta vietā – pašregulācijas komponents; 

 konkurētspējas indikatoru grupās notika indikatoru sadalījuma pārstrāde, indikatoru 

kvantitatīvā slodze kļuva līdzsvarotāka starp konkurētspējas komponentiem, kā arī 

nedaudz mainījās daţu indikatoru formulējumi; 

 aptaujas anketās daudzviet uzlabojām apgalvojumu formulējumus, kā arī to secību, 

neizdalot indikatorus pa konkurētspējas komponentu grupām, bet tieši pretēji - 

sakārtojām tos jauktā secībā; 

 četru konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodikas vietā izstrādājām desmit līmeľu 

noteikšanas metodiku, tādējādi būtiski uzlabojot kvantitatīvo normu sadalījumu, līmeľu 

skaidrojumu, kā arī iegūstamo rezultātu interpretāciju.  

 

 

2.2.4. Atkārtotā ekspertīze 

 

Pēc trešā posma organizējām pētījuma ceturto, proti, pēdējo posmu: atkārtotu ekspertīzi. 

Ekspertiem tika aizsūtīts: 

 konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru jaunais sadalījums pa konkurētspējas 

struktūras komponentu grupām; 

 konkurētspējas līmeľu noteikšanas jaunā metodika; 

 uzlabotā skolēnu aptaujas anketa; 

 ekspertu darba lapa ar tiem pašiem 15 vērtēšanas kritērijiem.  

Arī atkārtotā ekspertīze notika bez ekspertu apspriešanās un diskusijām. Vērtēšana notika 

individuāli, neatkarīgi vienam no otra un anonīmi. 

 Apkopojot iegūtos datus (skat. 9. piel.), veicām aprakstošās statistikas analīzi (skat. 

2.3. tab.). 

Pēc veiktajiem uzlabojumiem ieguvām augstu ekspertu vērtējumu. Maksimālo vērtējumu 

(kopā: 50 punkti) ieguvām pēc šādiem kritērijiem: 

 aptaujas atbilstība konkurētspējas pētniecībai; 

 aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas izvērtēšanai; 

 konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums; 

 konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība formulētiem 

konkurētspējas struktūras komponentiem; 

 aptaujas valīdums; 

 aptaujas instrukcijas saprotamība. 

Par vienu punktu zemāku vērtējumu (kopā: 49 punkti) ieguvām pēc šādiem kritērijiem: 

 konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu konkurētspējas paradigmai; 

 aptaujas valodas stila korektums. 

Viszemākais vērtējums (kopā: 45 punkti) tika saľemts pēc kritērija: 

 sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos pieľemamā pakāpē. 

Visi pārējie vērtējumi (to summa) ir robeţās no 48 punktiem līdz 46 punktiem (skat. 2.3. tab.). 

Analizējot ekspertu individuālo vērtējumu aprakstošo statistiku, secinājām, ka ekspertu 

vērtējumi būtiski neatšķiras viens no otra.  

Lai iegūtu secinošo statistiku, veicām iegūto datu sekundāro apstrādi, atkārtoti izmantojot 

Kendela W (tau_c) testu SPSS datorprogrammā. Arī pēc atkārtotās ekspertīzes datu ieguves mūs 

interesēja, vai pastāv statistiski nozīmīga vienprātība ekspertu vērtējumos. 

Atkārtoti tika izvirzītas šādas hipotēzes. 
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2.3. tabula 

Otrās ekspertīzes datu apkopojums un aprakstošā statistika 

Nr. Vērtējuma kritēriji A (AL) B (DB) C (SK) D (IK) E (K) Min Max A Me Mo Σ 
1. Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 50 

2. Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) 

konkurētspējas izvērtēšanai 

10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 

50 

3. Konkurētspējas struktūras korektums un 

atbilstība mūsdienu konkurētspējas paradigmai 

10 10 9 10 10 9 10 1 10 10 

49 

4. Konkurētspējas struktūras komponentu 

formulējumu korektums 

10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 

50 

5. Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums 

un atbilstība formulētiem konkurētspējas 

struktūras komponentiem 

10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 

50 

6. Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem 

atbilstošajā vecumā vienādos apstākļos 

10 9 9 10 10 9 10 1 10 10 

48 

7. Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas 

kvantitatīvo normu noteikšanu 

10 9 9 10 10 9 10 1 10 10 

48 

8. Konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika; 

kvantitatīvu normu norādes korektums 

(konkurētspējas līmeľi) 

10 9 9 9 10 9 10 1 9 9 

47 

9. Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums 10 9 9 10 10 9 10 1 10 10 48 

10. Aptaujas valīdums 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 50 

11. Aptaujas instrukcijas saprotamība 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 50 

12. Konkurētspējas līmeľu skaidrojuma korektums 10 9 9 10 10 9 10 1 10 10 48 

13. Aptaujas apgalvojumu saprotamība 10 9 9 10 10 9 10 1 10 10 48 

14. Aptaujas valodas stila korektums 10 9 10 10 10 9 10 1 10 10 49 

15. Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu 

formulējumos pieľemamā pakāpē 

9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 

45 

Min. 9 9 9 9 9 

Max 10 10 10 10 10 

A 1 1 1 1 1 

__________________Me___________________ 

 Mo  

10 10 9 10 10 

10 10 9 10 10 

Σ 149 142 142 148 149 
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H0: nav sakarības starp daţādu ekspertu vērtējumiem W=0. 

H1: ir sakarība starp daţādu ekspertu vērtējumiem W≠0. 

Ieguvām šādus rezultātus. 

χ
2 

= 37.108 > χ
2
 0.01; 14 = 29.14;    W = 0.530, kas ir tuvāk 1, nekā 0.  

Secinājām, ka jānoraida nulles hipotēze H0 un jāpieľem H1 hipotēze. Tas nozīmē, ka pastāv 

sakarības starp dažādu ekspertu vērtējumiem.  

Pēc atkārtotas ekspertīzes datu matemātiskās apstrādes rezultātā starp ekspertiem ir konstatēta 

vienprātība dotajos vērtējumos. 

 

Atkārtotās ekspertīzes rezultātā nonācām pie svarīga secinājuma, ka: 

 mūsu izstrādātā un ekspertēšanas procesā kvalitatīvi uzlabotā konkurētspējas izvērtēšanas 

indikatoru sistēma, kas balstās uz personības konkurētspējas struktūras modeli,  

 atbilstoši šai indikatoru sistēmai izstrādātā, vidusskolēniem piemērotā un adaptētā 

aptaujas anketa; 

 kā arī konkurētspējas līmeľu noteikšanas metodika ir valīda un izmantojama 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstības izvērtēšanā. 
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3. NEFORMĀLĀ KOMERCIZGLĪTĪBAS VIDE VIDUSSKOLĒNU 

KONKURĒTSPĒJAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI 
 

Globalizācijas un integrācijas procesi, straujā zinātnes attīstība, jauno tehnoloģiju 

ienākšana mūsdienu cilvēka dzīves vidē rada /izsauc jaunas tendences, pretrunas un vēl 

neatrisinātas problēmas. Mēs dzīvojam strauju pārmaiľu laikā un vidē. Straujas un radikālas 

pārmaiľas visās cilvēkdarbības jomās Latvijā sākās jau divdesmitā gadsimta deviľdesmitajos 

gados (20. gs. 90. g.). Iestājoties divdesmit pirmajam gadsimtam, sākās mēģinājumi izvērtēt, vai 

pārmaiľas ir jau beigušās. Izvērtējumu rezultātā ir iegūta skaidra atbilde: šīs pārmaiľas vairs 

nebeigsies nekad, jo cilvēce ir iegājusi citā savas attīstības stadijā. Šajā stadijā paātrinās dzīves 

tempi, ir jāapgūst arvien jaunas zināšanas un jāattīsta jaunas prasmes. Tālab viens no mūsdienu 

izglītības mērķiem ir palīdzēt jaunajai paaudzei veidot un attīstīt nepieciešamās kompetences, 

uzkrāt daudzveidīgu dzīves pieredzi, lai jaunā paaudze spētu patstāvīgi dzīvot nepārtraukti 

mainīgos apstākļos, tādējādi veicinot tās konkurētspējas attīstību.  

Mūsuprāt, liela nozīme ir jāpiešķir cilvēka spējai pieľemt apkārt notiekošās pārmaiľas. 

Svarīgi ir sadzīvot ar šīm pārmaiľām. Lai pārmaiľas kļūtu par cilvēka pašattīstības virzītājspēku, 

nevis par šķērsli, pedagoģiskā darbībā būtu jārespektē daţādu autoru (Fulans, 1999; Šmite, 2004; 

Zīds, 2003) atziľas. 

 Jādod zināšanas par pārmaiľām, lai novērstu vilšanos, apjukumu un depresiju. 

 Jāparāda, jāizprot, jāizjūt, jāpārdzīvo pārmaiľu nepieciešamība. Jārada drošības izjūta, ka 

viss notiek uz labu. 

 Jādod pietiekami daudz laika izprast un pieľemt pārmaiľas. Svarīga ir mērķtiecīga 

līdzdzīvošana, līdzdomāšana, līdzpārdzīvojums. Jārada tādi apstākļi, ka pārmaiľu doma 

tiek pieľemta kā sava.  

 Atvērtība dialogam ļauj cilvēkam iesaistīties pārmaiľās visos iespējamos veidos. Tās var 

būt debates, diskusijas, pārrunas, savas pozīcijas izteikšana, opozīcijas pieteikums un 

pierādījums u.tml. 

20. gs. beigās un 21. gs. sākumā pedagoģijā un cilvēka ekoloģijā ienāca jauns jēdziens 

cilvēka dzīvotspēja (human viability). Dzīvotspējas termins sākotnēji bija raksturīgs tikai 

bioloģijas, antropoloģijas un medicīnas zinātnēm. Pedagoģijas zinātnē bērnu un jauniešu  

(dzīvotspēju mūsdienu sabiedrībā zinātniski pamatojuši un pētījuši vairāki zinātnieki:  

M. Gurjanova (Гурьянова, 2005), I. Iļjinskis (Ильинский, 1995), I. Podlasijs (Подласый, 

1999), B. Roberts (Roberts, 2005) u.c. Piemēram, I. Iļjinskis (Ильинский, 1995) raksta, ka 

dzīvotspēja ir cilvēka prasme: veiksmīgi attīstīties sociālās un kultūrvides grūtos apstākļos; kļūt 

par individualitāti; izveidot dzīves jēgas nostādnes; pašnoteikties un realizēt savus dotumus, tos 

pārvēršot par spējām, t.sk. radošumu; vienlaicīgi pārveidot/pārveidojot savu vidi, padarot to sev 

labvēlīgāku un dzīvei piemērotāku, tajā pašā laikā to neiznīcinot un neizpostot. Savukārt M. 

Gurjanova (Гурьянова, 2005) raksta, ka dzīvotspēja ir personības integratīva īpašība; vērtību 

orientāciju, personības neatkārtojamības un īpatnību, daudzveidīgo spēju, pamatzināšanu un 

prasmju kopums, kas ļauj tai veiksmīgi funkcionēt un harmoniski attīstīties dinamiski mainīgā 

sociālajā vidē. Zinātniece uzsver, ka cilvēka dzīvotspēja, pirmām kārtām, izpauţas viľa morāli 

psiholoģiskajā un sociāli profesionālajā gatavībā dzīvot un darboties arvien jaunās dzīves 

situācijās/reālijās. Dzīvotspējīgai personībai piemīt liels konkurētspējas potenciāls, gatavība uz 

panākumiem vainagotu darbību, lai sasniegtu augstus rezultātus un īstenotu savus dzīves 

mērķus. 

Dzīvotspējas jēdziens saistās arī ar sinerģētisko pieeju pedagoģijā un izglītībā. 

Sinerģētiskās paradigmas nozīmi mūsdienu izglītībā ir pamatojuši sinerģētikas pamatlicēji 

H. Hakens (H. Haken, Хакен, 2004) un I. Prigoţins (I. Prigozine, Пригожин, 1991) un tālāk 

attīstītāji, piemēram, J. Kľazeva un S. Kurdjumovs (Князева, Курдюмов, 2004). Viľi ir 

raksturojuši sinerģētisko paradigmu kā transdisciplināru paradigmu, kas ļauj haosa teoriju un 

atvērtu sistēmu nelineārās attīstības likumības attiecināt uz dzīvo sistēmu pašattīstību mainīgajā 

vidē. Sinerģētiskā paradigma pedagoģijā ļauj pētīt cilvēku kā pašattīstošu, pašorganizējošu un 
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pašvērtējošu sistēmu, kas darbojas izglītības jomā; mācās dzīvot, plānot un prognozēt; konstruēt 

un krāt savu pieredzi; kas spēj veikt izvēli un būt atbildīgs par savas rīcības sekām mūsdienu 

strauji mainīgās vides apstākļos. Sinerģētiskā pieeja ļauj nonākt pie atziņas, ka mūsdienās 

cilvēkam jāiemācās dzīvot un mainīties mijiedarbībā ar mainīgo vidi.  

Lai varētu sekmēt konkurētspējīgas personības attīstību, mūsdienu pedagogiem pašiem ir  

jābūt gataviem nepārtrauktām pārmaiņām. Uzskatām, ka būt gatavam pārmaiľām nozīmē ne 

tikai gatavību dzīvei nemitīgi mainīgos apstākļos, bet arī gatavību nepārtraukti mainīties pašam 

kā personībai un arī kā profesionālim. 

Krievu akadēmiķis V. Andrejevs (Андреев, 2006) uzsver, ka par pilnīgi jaunu, inovatīvu 

pieeju konkurētspējīgas personības audzināšanā, konkurētspējīga speciālista izglītībā var kļūt 

analītiski sistēmiskā pieeja cilvēka pašattīstības veicināšanā un izpētē mijiedarbībā ar apkārtējo 

vidi.  

Mūsdienu jauniešu konkurētspēja veidojas un attīstās viľu dzīvesvidē, pirmām kārtām, 

skolu izglītības vidē, kur īpaša vieta ierādāma pedagoģiskajam procesam, kas ir ne tikai mācību, 

bet arī audzināšanas, socializācijas un kulturizācijas process.  

Izglītības process ir mijiedarbības process, kurā veidojas un attīstās jauniešu uzskati, 

atziľas, vērtību un attieksmju sistēma, kompetences, spējas. Tas ir process, kurā attīstās daţādas 

personības kvalitātes, t.sk. rakstura īpašības, veidojas arvien jauni uzvedības modeļi.  

Lai varētu veicināt mūsdienu jauniešu konkurētspējas attīstību, mūsdienu pedagogiem 

metakognīcijas līmenī būtu jāizvērtē sava domāšana, sava pedagoģiskā darbība un tās mērķi, vai 

tie atbilst mūsdienu sabiedrības prasībām izglītības jomā. Ja ir nepieciešams, ir jāmaina 

domāšana, jāizstrādā un jāaprobē jaunas izglītības koncepcijas, jauni izglītības modeļi. 

Mūsdienās skolotājiem jāmeklē inovatīvas pieejas, jānodrošina konkurētspējas veicināšanas 

mērķim atbilstoša, atvērta, attīstoša, elastīga un mobila, katram pieejama izglītības vide. 

Jāpiedāvā jauniešiem jaunas iespējas sevi pilnveidot gan formālās, gan neformālās izglītības, 

t.sk. neformālās komercizglītības procesā.  

Jauniešu konkurētspēja veiksmīgi attīstās tad, ja ir nodrošināta šim mērķim atbilstoša 

izglītības vide. Šajā nodaļā esam zinātniski izstrādājuši un pamatojuši neformālās 

komercizglītības vides koncepciju ar mērķi pedagoģiskajā procesā veicināt vidusskolas skolēnu 

konkurētspēju. Dotā koncepcija atspoguļo gan teorētisko pētījumu rezultātus, gan arī daudzu 

gadu garumā uzkrāto darba pieredzi skolas pedagoģijā. 

Neformālās komercizglītības vides koncepcijas izstrādē balstījāmies uz ekoloģisko pieeju. 

Ekoloģiskai pieejai ir vairāki izpausmes veidi. 

Ekoloģiskā pieeja izglītībā, pirmām kārtām, saistās ar vides ētiku, vides izglītību, kas 

pārstāv izglītības audzinošo funkciju (Briede, Katane, Pēks, 2005; Disinger, 1993; Katane, 

2007a; Katane, Pēks, 2006; Lakatos, Nyizsyánsky, Szabó, 2003; Naess, 1973; Palmer, 2001; 

Salīte, 2002; Sessions, 1995; Sterling, 2001 u.c.). 

Ekoloģiskā pieeja ļauj pamatot izglītības vidi, t.sk. pedagoģisko, mācību vidi, vienlaicīgi 

gan kā procesu, gan arī kā mijiedarbības sistēmu (Katane, 2009b; Teymur, 1982; Штейнбах, 

Еленский, 2004). Tādējādi ekoloģiskā pieeja nodrošina kopveseluma skatījumu uz izglītības 

procesu, kur viens no vides kā mijiedarbības sistēmas subjektiem ir pats skolēns. 

Ekoloģiskā pieeja sevī ietver sistēmisko pieeju un daudzdimensionālo pieeju.  

Balstoties uz sistēmisko pieeju izglītības ekoloģijā, pamatojām neformālās komercizglītības 

vidi kā vides sistēmu, izstrādājot: 

 daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modeli (Bronfenbrenner, 1996/1979; Hirsto, 

2001; Huitt, 2003/1995; Katane, 2007a; Sage, 1998; Schulz, 1980 u.c.); 
 programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā daudzlīmeľu 

neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modeli (Katane, 2006; Sage, 1998; Schulz, 

1980; Schulz, 1995; Ţogla, 2001; Ţogla, 2008 u.c.). 

Savukārt, balstoties uz daudzdimensionālo pieeju, pamatojām neformālās komercizglītības 

vides daudzās dimensijas un funkcijas, izstrādājot  daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās 
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neformālās komercizglītības vides modeli (Bernard, 1925; Bubolz, Sontag, 1993; Gross, 

Crandall, 1947; Morisson, 1974; Pike, Selby, 1990; Poulucci, et al, 1977). 

Personības, t.sk. konkurētspējas, attīstība izglītības procesā jāaplūko kopveselumā, proti, 

personības mijiedarbībā ar izglītības, t.sk. mācību, vidi. (Вульфов, Иванов, 2000, 17). 

Tā kā izglītības ekoloģijā viens no atslēgvārdiem ir vide, tad ir svarīgi pamatot šī jēdziena 

daudzšķautnaino nozīmi.  

Kā norāda I. Katane (Katane, 2007a; 2009b) pastāv vismaz 10 pieejas vides jēdziena 

skaidrojumā un interpretācijā: 1) vide - tie esam mēs paši (sociālā vide); 2) vide ir tas, kas ir ap 

mums un ārpus mums; 3) vide - reāli pastāvošo lietu, parādību, procesu atspoguļojums cilvēka 

psihē; 4) vide ir daudzlīmeņu ekoloģiskā sistēma (ekosistēma), kur cilvēks kā endosistēma ir tās 

apakšstruktūra; 5) vide ir daudzdimensionāla, un daudzfunkcionāla mijiedarbības sistēma, kurā 

pats cilvēks ir vides integrāla sastāvdaļa; 6) vide kā mijiedarbības process; 7) vide kā cilvēka 

aktivitāšu lauks; 8) vide kā semantikas lauks; 9) vide kā resurss; 10) vide kā sabiedrības 

stratifikācijas līdzeklis. 

 

Mēs neformālās komercizglītības vides pamatojumā un nodrošinājumā balstījāmies uz šādu 

jēdziena vide skaidrojumu: 

 daudzlīmeņu vides sistēma (ekosistēma), kur skolēns kā endosistēma ir tās 

apakšstruktūra;  

  daudzdimensionāla un daudzfunkcionāla mijiedarbības sistēma, kurā pats skolēns ir 

vides integrāla sastāvdaļa;  

 izglītības vide, t.sk. mācību vide, ir mijiedarbības process.  

 

Izglītības videi tās specifiku un neatkārtojamību piešķir: 

 izglītības veids (formālā, neformālā vai informālā); mūsu pētījumā tā ir neformālā 

izglītība,  

 sistēmiskā pieeja izglītības vides nodrošinājumā; mūsu pētījumā neformālā 

komercizglītības vide ir pamatota kā daudzlīmeľu vides sistēma, kurā īpašu vērību esam 

veltījuši programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā 

daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas pamatojumam; 

 daudzdimensionālā pieeja izglītības videi, kas mums ļāva izdalīt, pamatot un praksē 

respektēt daudzās neformālās komercizglītības vides dimensijas un funkcijas;  

 izglītības saturs, mūsu pētījumā tā ir komercizglītība, kas izriet no izglītības mērķa; mūsu 

pētījumā tas bija un ir vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana.   

 izglītības vides organizatoriskās īpatnības; mūsu pētījumā - problēmbalstītā pieeja. 

Šajā nodaļā pamatosim neformālo komercizglītības vidi no visiem augstāk minētajiem 

aspektiem.  

 

 

 

3.1. Neformālā izglītība kā papildinājums un alternatīva formālajai izglītībai 
 

Cilvēks kā personība un tātad arī personības konkurētspēja attīstās visu mūţu, tādējādi 

aktualizējas mūţizglītības pieejamības un daudzveidības problemātika.  

Mūsdienās mūţizglītības kontekstā ir pieľemts izdalīt formālo izglītību, neformālo izglītību 

un informālo izglītību. 

Pamatojoties uz vairāku autoru zinātniskajām publikācijām (Briede, Pēks, 2005; Colletta, 

1996; Jarvis, 1999; Katane, 2005; Katane, 2007b; Kravale, 2006; Taylor, 2006; Tuijnman, 1996; 

Митина, 2004), dosim visu trīs izglītības veidu raksturojumu.  

• Formālo izglītību (angļu val. – formal education) var raksturot šādi. Tā ir izglītība, kuru 

iegūst skolā vai kādā citā valsts atzītā izglītības iestādē. Izglītību nodrošina speciāli sagatavoti 

kvalificēti speciālisti. Pēc formālās izglītības iegūšanas tiek izdots attiecīgs valsts atzīts 
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dokuments par iegūto izglītību. Izglītības process notiek sistemātiski un sistēmiski, proti, notiek 

sistematizēta zināšanu prasmju un iemaľu apguve. Izglītības procesā notiek mērķtiecīga 

pedagoģiski virzīta, zinātniski pamatota kognitīvā darbība. Tas ir tradicionālais, vispārpieľemtais 

izglītības veids.  

• Neformālai izglītībai (angļu val. – nonformal education) raksturīgas pēdējās divas 

iepriekš minētās pazīmes. Tās ir: zināšanu, prasmju un iemaľu sistematizēta apguve un 

mērķtiecīga darbība. Šī izglītība var notikt gan formālās izglītības sistēmā, gan ārpus tās. 

Neformālā izglītība saistās ar zināšanu, pieredzes nodošanas un pārľemšanas procesu, kas netiek 

organizēts pastāvošo formālo izglītības programmu ietvaros, bet gan papildus un paralēli tām. 

Neformālo izglītību vada un virza speciāli sagatavoti pedagogi, taču ne vienmēr šāda izglītība 

noslēdzas ar dokumenta (apliecības, sertifikāta) saľemšanu. Ja arī tiek izsniegts neformālās 

izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, tomēr tā atzīšanu ne vienmēr garantē 

valsts. Pieredze liecina, ka šāda veida dokumentus vairāk atzīst darba devēji, izvērtējot 

speciālista kompetences. Neformālo izglītību var pārstāvēt daţādi pulciľi, interešu klubi, 

fakultatīvās nodarbības, daţādu projektu ietvaros apgūtie kursi u.c. 

• Informālo izglītību (angļu val. – informal education) Latvijā sākotnēji tulkoja kā ikdienas 

izglītību. Mūsdienās zinātniski pamatojot šo izglītības veidu, Latvijas pedagoģijas zinātnē pēdējo 

gadu laikā sāka izmantot terminu pieredzes izglītības. Tas ir izziľas, attieksmju un 

vērtīborientācijas veidošanas, kā arī pieredzes uzkrāšanas process, kas nav speciāli organizēts, un 

ne vienmēr tam piemīt apzināts mērķtiecīgums. Informālai jeb pieredzes izglītībai nepiemīt 

neviena no augstāk minētajām formālās un neformālās izglītības pazīmēm. Tā var būt jebkura 

veida informācijas iegūšana no masu informācijas līdzekļiem, draugiem, paziľām, apmeklējot 

teātra izrādes, koncertus, tā ir jebkura iespēja uzzināt ko jaunu. Informālā izglītība sākas ar bērna 

piedzimšanu, kad viľš sāk izzināt pasauli un sevi tajā un socializācijas un kulturizācijas procesā 

uzkrāt savu dzīves pieredzi.  

Tieši tāds pats formālās, neformālās un informālās izglītības jēdzienu traktējums ir 

atrodams UNESCO dotajā definīcijā (pēc Tuijnman, 1996, 3-8), kā arī Eiropas Komisijas 

sagatavotajā Mūţizglītības memoranda projektā (A Memorandum on Lifelong Learning, 2000), 

kurā varam atrast humānistiskās un demokrātiskās pieejas pazīmes mūsdienu izglītībā.  

Literatūrā ir minēti daţādi laika posmi un autori, tomēr par neformālās izglītības 

pamatlicējiem tiek uzskatīti tieši amerikāľi F. Kūmbs un M. Ahmeds, kas aktualizēja 
nepieciešamību pēc labāk integrētas dzīves attīstības. Viľi saista trīs jēdzienus: formālā, 

informālā un neformālā izglītība, īpašu uzmanību veltot formālās un neformālās izglītības 

pretmetam. Pēc šo zinātnieku domām (Coombs, Ahmed, 1974), formālā izglītība saistās ar 

skolām un mācību iestādēm, neformālā — ar sabiedrības grupām un citām organizācijām, 

savukārt informālā aptver atlikušo sfēru, piemēram, attiecības ar draugiem, ģimeni, darba 

kolēģiem. Šīs kategorijas tomēr nepastāv strikti nošķirti, tās daļēji pārklājas, sevišķi 

neformālajā un informālajā izglītībā, ľemot vērā cilvēku tieksmi izglītojošās aktivitātes saistīt 

ar savu ikdienas dzīvi. 

Kā norāda M. Kravale (Kravale, 2006) formālā, neformālā un informālā izglītībā ir 

specifiskas izglītības apakšsistēmas, kas ir savstarpēji saistītas (skat. 3.1. att.) un to robeţas nav 

stingri nosakāmas. Attēlojot shematiski izglītības veidus, iespējams labāk izprast izglītības veidu 

saistību un pārklāšanos, jo visas izglītības formas ir saistītas savā starpā. Varētu pat teikt, ka 

dotie izglītības veidi papildina viens otru.  

Divi termini neformālā izglītība un informālā izglītība pedagoģijas zinātniskajā leksikā 

ienāca 20. gs 70. gados, kad notika pasaules mēroga diskusijas par izglītības misiju un 

problēmām. Šajās diskusijās pedagogu uzmanība tika fokusēta uz to izglītību, ko varētu gūt 

ārpus daţādām izglītības institūcijām piederīgām formālās izglītības programmām. Neformālā un 

informālā izglītība tika formulēta, izejot no situāciju daudzveidīguma, kas rodas daţādu valstu 

sabiedrību un katra atsevišķa indivīda attīstības un pašpilnveides procesā, kur izglītībai ir ierādīta 

nozīmīga vieta (Jarvis, 1999; Tight, 2003). 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Neformālas un formālās izglītības saistība 

II - Informālās un neformālās informācijas saistība 

III - Informālās un formālās informācijas saistība 

IV - Informālās, formālās un neformālās izglītības pārklāšanās 

 

3.1. attēls. Izglītības veidi (pēc Kravale, 2006, 10) 

 

Kā norāda P. Dţarvis (Jarvis, 1999, 129), sākotnēji termins neformālā izglītība vairāk tika 

izmantots pieaugušo izglītības kontekstā, lai apzīmētu izglītības procesu, kurā pieaugušie var 

piedalīties ārpus formālās izglītības sistēmas. Neformālās izglītības mērķi, saturs un pats process 

izriet no noteiktas mērķauditorijas izziľas vajadzībām un interesēm.  

Zinātnieki P. Kumbs un M. Ahmeds (Coombs, Ahmed, 1974, 8) paplašināja neformālās 

izglītības nozīmi, to attiecinot uz jebkura vecuma mērķauditoriju mūţizglītības kontekstā. Viľi 

par neformālo izglītību sauc „ .. jebkuru organizētu, sistemātisku izglītojošo darbību, kas notiek 

ārpus formālās izglītības sistēmas, lai nodrošinātu izglītības daudzveidību un pieejamību 

daţādām iedzīvotāju grupām, t.sk. pieaugušajiem un bērniem‖. 

M. Taits (Tight, 2003, 68) norāda uz to, ka neformālās izglītības koncepciju rašanās lielā 

mērā ir saistīta ar izglītības alternatīvu piedāvājumu. Paralēli formālās izglītības programmām 

daudzās valstīs tiek piedāvātas alternatīvas programmas, kas pēc pašizmaksas ir lētākas/kuru 

pašizmaksa ir zemāka. Tās ir mazāk apjomīgas programmas, realizējamās īsākā laikā un tādēļ 

pieejamākas finansiāli mazāk nodrošinātiem un pat trūcīgiem iedzīvotājiem. Tas, pateicoties 

programmās strādājošo speciālistu meistarībai, ļoti veiksmīgi kompensē zināšanās esošos robus 

un/vai pat nodrošina papildkompetenču ieguvi un jau esošo kompetenču pilnveidi.  

M. Taits (Tight, 2003) uzsver arī to, ka Trešās pasaules valstīs viens no neformālās 

izglītības pamatmērķiem ir iedzīvotāju analfabētisma likvidācija. 

Savukārt P. Kombs un M. Ahmeds (Coombs, Ahmed, 1974) ir pārliecināti, ka neformālā 

izglītība var palīdzēt daudzu valstu, it īpaši Trešās pasaules valstu, iedzīvotājiem, kas dzīvo 

laukos, pārvarēt trūkumu un nabadzību. Viľi iestājas par neformālās izglītības piedāvājuma 

paplašināšanu, tādējādi nodrošinot izglītības demokratizāciju un pieejamību, kā arī līdzsvarojot 

izglītības vidi pilsētā un laukos.  

Kā atzīst M. Kravale (Kravale, 2006), Latvijā diemţēl neformālās izglītības nozīme vēl 

nav līdz galam apzināta, izprasta un izvērtēta, jo tā parasti netiek uzskatīta par „īstu‖ izglītību, un 

tai netiek piešķirta liela nozīme darba tirgū. Savukārt, ikdienas neformālā mācīšanās parasti 

vispār netiek ľemta vērā, kaut arī tā ir vecākā izglītības forma un ir galvenā mācīšanās forma 

agrā bērnībā. Fakts, ka mikrodatoru tehnoloģija vispirms nostiprinājās mājās un tikai pēc tam 

skolās, pasvītro ikdienas neformālās mācīšanās svarīgumu. Neformālie konteksti/neformālā 

mācību vide nodrošina milzīgas izglītības rezerves un var kļūt par svarīgu jaunrades avotu 

izglītības organizācijas formu un mācību metoţu aprobācijā un ieviešanā praksē. 

Neformālā  

izglītība 
Informālā  

izglītība 

Formālā  

izglītība 

II 

III I 

IV 
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M. Kravale (Kravale, 2006, 21) piedāvā savu neformālās izglītības definīciju: „Neformālā 

izglītība ir dinamiska, daudzveidīga izglītojoši attīstoša sistēma, kurai nav izteikti valstiski 

reglamentējošas pārvaldes. Tās īstenošanas saturu un formu nosaka katras personības subjektīvās 

dispozīcijas intensīvi mainīgā sabiedrībā un personīgo iespēju īstenošanas izveide.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. att. Neformālās izglītības attīstības veidi (Kravale, 2006, 12) 

 

M. Kravale (Kravale, 2006, 21) piedāvā savu neformālās izglītības attīstības veidu modeli 

(skat. 3.2. att.). Neformālā izglītība ir kā formālās izglītības papildinājums, kā iztrūkstošo 

formālo zināšanu, prasmju, iemaľu ieguves process. Tas ir izglītības veids, kas neformālās 

izglītības dalībniekam piedāvā jaunas zināšanas, prasmes un iemaľas, kuras nepieciešamas 

pārmaiľu laikā. 

Svarīgi piebilst, ka arī Mūžizglītības memorandā (A Memorandum on Lifelong Learning, 

2000) neformālā izglītība tiek raksturota kā papildizglītība, kas papildina formālo izglītību un 

kas nodrošina to iemaľu un prasmju apguvi, kā arī vērtību sistēmas veidošanos, kas 

nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam valsts pilsonim, lai integrētos sabiedrībā un darba 

tirgū. Neformālā mācīšanās var notikt darba vietā vai arī to var nodrošināt nevalstiskās 
sabiedriskās organizācijas un grupas. Neformālās mācīšanās iespējas var sniegt arī organizācijas 

un dienesti, kas ir izveidoti, lai papildinātu formālās sistēmas, tai skaitā mākslas, mūzikas un 

sporta grupas vai privātstundas, lai sagatavotu eksāmeniem.  

Tādējādi varam teikt, ka neformālās izglītības jēdziens ir cieši jo cieši saistīts ar 

papildizglītības jēdzienu.  

Analizējot P. Kūmba un M. Ahmeda (Coombs and Ahmed, 1974) teoriju, B. Brennena 

(Brennan, 1997) atzīmē, ka būtiskākā atšķirība starp formālo un neformālo izglītību ir tā, ka 

neformālā izglītība risinās ārpus formālās izglītības un tai ir trīs nozīmes saistībā ar formālo 

izglītību: papildinājums, pielikums, alternatīva. Zinātniece uzsver neformālās izglītības 

nozīmi jauniešu dzīves pieredzes ieguvē, lai varētu veiksmīgi socializēties un integrēties 

sabiedrībā, t.sk. arī atrast savu vietu profesiju vidē.  

Mūsu teorētiskie pētījumi liecina, ka pastāv vismaz divu veidu papildizglītības koncepcijas 

ar šī jēdziena atšķirīgiem traktējumiem. 

Vairāki pieaugušo izglītības teorētiķi kā P. Dţarvis (Jarvis, 1987; 1999), A. Rodţers 

(Rogers, 1992), N. Makintošs (McIntosh, 1979), P. Vineibls (Venables, 1976) u.c. jēdzienu 

papildizglītība (angļu val. - supplementary education) cieši sasaistīja ar jēdzienu 

turpinājumizglītība/nepārtrauktā izglītība (angļu val. - continuing education), ko iegūst pēc 

sākotnēji iegūtās bāzes izglītības (angļu val. - initial education).  

Savukārt postpadomju valstu zinātnieku (Kravale, 2006; Līduma, 2004; Волкова, 2008; 

Кулюткин, 1983; Мошкин, 2004) darbos, t.sk. arī Latvijā, papildizglītības jēdziens tradicionāli 

tiek saistīts ar interešu izglītību, ko iegūst paralēli un vienlaicīgi ar bāzes formālo izglītību, 

apmeklējot sporta, mūzikas, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centrus, skolās 

piedāvātās ārpusstundu nodarbības: daţāda veida interešu pulciľus un fakultatīvās nodarbības.  

Neformālā izglītība 

(pārmaiņas/ notiekošais 

sabiedrībā) 

Jaunas zināšanas, prasmes, 

iemaľas, kas nepieciešamas 

pārmaiľu rezultātā 

Iztrūkstošo formālo 

zināšanu, prasmju, iemaľu 

ieguves process 

Formālās izglītības 

papildinājums 
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Mūsdienās notiek abu šo papildizglītības koncepciju saplūšana, kā rezultātā paplašinās 

papildizglītības jēdziena nozīme. Attiecīgi papildinājuma princips kā „atributivitātes‖, 

„additivitātes jeb pielikuma, piedevu‖ princips tā sākotnējā vienā vai otrā nozīmē tiek aizvietots 

ar „komplementaritātes‖ principu. Komplementaritāte, kas raksturīga mūsdienu neformālajai 

izglītībai kā papildizglītībai, sevī ietver vairākas nozīmes: paralēla, papildinoša, alternatīvo 

iespēju, kompensējoša izglītība. Gan visas sabiedrības, gan katra tās indivīda dzīvē 

papildizglītībai mūsdienās tiek piešķirta arvien nozīmīgāka loma. Principiāli mainās attiecības 

starp bāzes formālo izglītību un papildizglītību. Arvien lielāka nozīme tiek piešķirta tieši 

neformālai jeb papildizglītībai, jo tā ir elastīgāka un mobilāka, spējīgāka ātrāk reaģēt uz 

pārmaiľām sabiedrībā un tās vajadzībām, atvērtāka daţāda veida mērķauditorijai. Mūsdienās 

tieši papildizglītības procesā notiek novatoriskie, radošie pedagogu meklējumi: tiek aprobēti 

jauni konceptuālie modeļi, jaunākās tehnoloģijas un metodikas, un tikai pēc veiksmīgas 

eksperimentālās aprobācijas papildizglītības praksē jaunākā pedagoģiskā pieredze tiek pārľemta 

visā izglītības sistēmā, t.sk. formālajā izglītībā (Митина, 2004).  

Neformālās izglītības lielo nozīmi personības attīstībā, sociālās pieredzes ieguvē, kā arī 

karjeras attīstībā pamatojuši zinātnieki B. Briede, L. Pēks (Briede, Pēks, 2005).  

Mūsuprāt, papildizglītības kā patstāvīgas izglītības jomas attīstība mūsdienās ir 

likumsakarīga un neizbēgama. Tās misija ir apmierināt katra sabiedrības locekļa kā personības 

izglītības vajadzības, kas dod iespēju iegūt jaunas un/vai pilnveidot jau esošās kompetences, 

iegūt jaunu pieredzi, paplašināt savu redzesloku, attīstīt savu konkurētspēju. Mūsu personīgā 

dzīves un pedagoģiskā darba pieredze liecina, ka mūsdienās papildizglītības popularitāte pieaug, 

jo tās ieguves ceļi ir ļoti variatīvi, proti, papildizglītība var būt iegūstama: 1) pēc bāzes izglītības 

ieguves; 2) līdztekus tai. Papildizglītība ir kā alternatīva iespēja izglītoties ārpus tradicionālās 

formālās izglītības sistēmas. 

Mūsu pētījumā neformālā komercizglītība ir kā papildus piedāvātā iespēja, kā aleternatīva un 

pielikums formālajai izglītībai skolā tiem vidusskolēniem, kas nav izvēlējušies vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli orientēto komerczinību programmu vai arī tiem, kas mācās skolā, kurā 

vispār netiek piedāvāta šāda veida programma.  

Jau 20. gs. 70 - jos gados T. Simkins (Simkins, 1977) rakstīja par neformālo izglītību kā 

alternatīvu formālajai izglītībai. Zinātnieks arī uzsvēra neformālās izglītības kompensatīvās 

funkcijas, jo tieši neformālā izglītība laika gaitā ir sevi pieteikusi kā efektīvu līdzekli cīľā ar 

bezdarbu. Tā spēj īsā laikā piedāvāt praktiskas nozīmes zināšanu un prasmju ieguvi, kas 

nepieciešamas, lai tagad un tūlīt varētu integrēties darba tirgū un rezultatīvi tās izmantot savā 

darbībā. Tiesa gan, zinātnieks atzīmē, ka tas prasa arī citu didaktisko pieeju, jo pedagogiem 

jāprot un jāvar strādāt citādāk salīdzinājumā ar formālo izglītību. Viľiem ir jāprot strādāt, 

pirmām kārtām, respektējot neformālās izglītības pakalpojumu saľēmāja intereses, vajadzības, 

nākotnes nodomus, izglītošanās mērķus un  iepriekš iegūto pieredzi.  

Neformālā izglītība ir kā līdzeklis mūţizglītības mērķu realizēšanā. Mērķorientēti, 

pilnveidoties un pašrealizēties motivēti cilvēki tieši ar neformālās izglītības palīdzību vislabākā 

un piemērotākā veidā var īstenot savus nodomus saskaľā ar savām aktuālām vajadzībām un 

individuālām interesēm, jo neformālās izglītības daudzveidība un pieejamība piešķir tai izteikti 

demokrātisku raksturu (Pena-Borrero, 1984). 

D. Ivens (Evans, 1983, 272; no Kedrayate, n.s.) uzsver, ka neformālajai izglītībai 

jānodrošina tādu prasmju apguve, kas ļautu pašam indivīdam integrēties sabiedrībā, kā arī ar 

savu produktīvo darbību veicināt sabiedrības attīstību. Neformālajai izglītībai ir liela nozīme 

ekonomikas attīstībā, jo tieši neformālā izglītība, nodrošinot individuālo pieeju, spēj īsā laikā 

nodrošināt uzľēmējdarbības pamatkompetenču ieguvi katram, kas vēlas uzsākt uzľēmējdarbību. 

Neformālajai izglītībai ir īpaša nozīme tieši lauku kopienas attīstībā un dzīvotspējas 

nodrošinājumā. 

Kā norāda P. Fordhams (Fordham, 1980, 6-7), daudzās valstīs liela uzmanība tiek pievērsta 

lauku iedzīvotāju, kas dzīvo tālu no pilsētās esošiem izglītības centriem, izglītībai. Laukos 

neformālās izglītības pamatmērķis, pēc P. Fordhama domām, ir apmierināt lauku kopienas 
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izglītības vajadzības, intereses, respektējot kopienas attīstības un darbības prioritātes, īpaši tur, 

kur formālās izglītības iestādes, t.sk. skolas, vispār nav vai arī formālās institūcijas pilnībā nespēj 

apmierināt iedzīvotāju izglītības vajadzības. Tādējādi autors tiešā veidā norāda uz neformālās 

izglītības koncepcijas ciešo saikni ar kopienas izglītības koncepciju. P. Fordhams (Fordham, 

1980, 152), izdalot piecus kritērijus (izglītības mērķi, laika izvēle un tā noteikšana, saturs, 

izglītība kā sistēma, kontrole), ir analizējis un pretnostatījis vienu otrai formālo un neformālo 

izglītību, uzskatāmi parādot neformālās izglītības priekšrocības. P. Fordhams ir uzsvēris 

neformālās izglītības alternatīvo raksturu attiecībā uz formālo izglītību (skat. 3.1. tab.).  

3.1. tabula 

Formālās un neformālās izglītības salīdzinājums (Fordham,1980, 152) 

Formālā izglītība Neformālā izglītība 

Mērķi 

Ilgtermiľa un vispārēja rakstura izglītība. 

 

 

Sertificēta izglītība (valsts atzīts diploms). 

Īstermiľa izglītība ar savu specifiku, kas izriet 

no sabiedrības pasūtījuma un konkrētās 

mērķauditorijas interesēm, vajadzībām. 

Nesertificēta izglītība. 

Izglītības laika izvēle un noteikšana 

Garu ciklu izglītība 

Dominē pilna laika izglītība  

(balsts uz kontakstundu nodrošinājumu) 

Pieejama tikai pēc noteikta izglītības līmeľa 

ieguves un saistīta ar mācību/studiju gadu 

(iestāšanās mācību/studiju gada sākumā), 

liela sasaiste ar konkrētu cilvēka 

vecumposmu. 

Īsu ciklu izglītība. 

Liela izglītošanās formu variativitāte, t.sk. 

daļlaika mācības. 

Periodiska izglītība ar iespēju atsākt jebkurā 

laikā ar jebkura līmeľa izglītību, jebkurā dzīves 

posmā. 

 

 

Saturs 

Uz izglītības iestādes interesēm centrēta. 

Standartizēta izglītība (pakļauta daţāda veida 

valsts pieľemtiem standartiem). 

Pēc sava rakstura un satura ļoti akadēmiska 

izglītība. 

Liela atkarība no daudziem formāliem daţāda 

veida normatīviem dokumentiem 

(nolikumiem, noteikumiem u.c.). 

Uz mērķauditoriju centrēta. 

Elastīga attiecībā uz izglītības satura 

piedāvājumu.  

Praktiska nozīme. 

 

Klientcentrēta izglītība, jo saturs pakļauts 

izglītības guvēju vajadzībām un interesēm. 

Izglītība kā sistēma 

Institucionālā pieeja. 

 

 

Lielā mērā nošķirtība no sociāli ekonomiskās 

vides, sociālām aktivitātēm sabiedrībā 

Stagnātiski, rigīdi (neelastīgi) struktūrēta 

Skolotājcentrēta pieeja. 

Resursus (pirmām kārtām, laika resursus) 

nesaudzējoša. 

Ekoloģiskā pieeja (vides pieejamība, 

nepārtrauktība, līdzsvarota attīstība, 

multifunkcionalitāte utt.). 

Ar sabiedrības interesēm, vajadzībām un 

pasūtījumu saistīta. 

Fleksibīli (elastīgi) strukturēta. 

Studentcentrēta pieeja. 

Resursus saudzējoša. 

Kontrole 

Ārējā kontrole 

 

Hierarhiska kontrole („no augšas uz leju‖ 

kontrole). 

Iekšēja kontrole, pašregulējoša kontrole, 

paškontrole. 

Demokrātiska kontrole, jo pati izglītība ir 

atvērta vide. 
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P.Fordhams (Fordham, 1980) norāda, ka formālā izglītība bieţi vien nav konkurētspējīga 

salīdzinājumā ar neformālo izglītību vairāku iemeslu dēļ. Kā vienu no būtiskākajiem iemesliem 

viľš min formālās izglītības ilglaicīgumu (lieli cikli, kas ir vairāku gadu garumā), satura 

smagnējumu un reizēm nepamatoto apjomu, kas padara to ļoti neelastīgu un nemobilu. Lielu 

formālās izglītības neelastīgumu un pat sastingumu salīdzinājumā ar neformālo izglītību ienes 

pārāk lielā atkarība no daţāda veida normatīviem dokumentiem, kas stipri ierobeţo izglītības 

piedāvātāju autonomiju un brīvību, padara neiespējamu ātru reakciju uz sabiedrības, t.sk. darba 

tirgus pieprasījumu. Neformālās izglītības priekšrocība savukārt ir ātra reakcija uz darba tirgus 

pieprasījumu. Klientcentrētā pieeja nodrošina neformālās izglītības individualizāciju, kas ļauj 

cilvēkam iesaistīties izglītības procesā visa mūţa garumā neatkarīgi no viľa vecuma, iepriekš 

iegūtām kompetencēm un izglītības līmeľa, sociālā statusa u.tml.  

Pastāv viedoklis, ka formālās izglītības skolotājiem ir jāpiedāvā pārkvalifikācijas iespējas, 

lai viľi varētu strādāt neformālajā izglītībā. Tam ir vairāki argumenti: 1) neformālajā izglītībā 

jāvar uzturēt dialogu ar mērķauditoriju kopumā, tajā pašā laikā nodibinot tiešu kontaktu ar katru 

individuāli, atrodot vispieľemamāko sadarbības veidu un stilu; 2) jāstrādā tā, lai nodrošinātu 

pozitīvu pedagoģiski psiholoģisko vidi, kas atbrīvo katru personību, neskatoties uz to, cik 

pozitīva vai negatīva līdz šim ir bijusi viľa formālās izglītības pieredze, jo neformālās izglītības 

viens no pamatmērķiem ir lauzt stereotipus domāšanā un uzvedībā, pārvarēt nedrošību, iekšējās 

barjeras un mazvērtības kompleksus, iedrošinot un stiprinot ticību saviem spēkiem; 

3) skolotājam jāvar atrast un piemērot tādas metodes un formas, kas neformālās izglītības 

procesā motivētu, aktivizētu un ļautu pašapliecināties katram no grupas dalībniekiem; 

4) neformālās izglītības procesā ir jābalstās uz dalībnieku iepriekšējo pieredzi, kā arī jārada 

apstākļi, lai mācīšanās pieredze kļūtu arvien bagātāka, pozitīvāka, daudzveidīgāka, kas savukārt 

nodrošina katra indivīda socializācijas un kulturizācijas procesu (Wellings, 1987). Daudzi autori 

(Bagnall 1989; Freire, 1998; Gelphi, 1985; Thompson, 1981) norāda uz to, ka svarīgi ir 

neformālo izglītību izvērtēt kā procesu, kur liela nozīme ir pašu studentu/cilvēku, kas mācās) 

līdzdalībai, pašnovērtējumam, kā arī šī procesa menedţēšanai no programmas vadītāju, direktoru 

un/vai koordinatoru puses un pašmenedţēšanai no pašu dalībnieku puses. Līdzdalība var būt 

panākta, izejot vairākus studenta/cilvēka, kas mācās, iesaistīšanās posmus un pakāpes, proti, no 

klātbūtnes un pasīvas klausīšanās un vērošanas līdz pat aktīvai darbībai, iesaistoties gan 

neformālās izglītības procesa plānošanā, gan satura aktualitātes pamatojumā un atlasē, gan 

organizēšanā, gan arī izvērtēšanā. Turklāt studenti/programmu dalībnieki var iesaistīties 

neformālās izglītības procesā gan individuāli, gan grupās, sadarbojoties viens ar otru vai arī ar 

neformālās izglītības programmu koordinatoriem. Kontrole neformālajā izglītībā ir cieši saistīta 

ar neformālās izglītības programmas rezultātiem, izvērtējot, pirmām kārtām, programmas satura 

atbilstību klientu jeb izglītības guvēju prognozēm, interesēm, mērķiem un konkrētiem 

uzdevumiem. Kontrole un paškontrole neformālajā izglītībā tiek uztverta kā augstākā līdzdalības 

forma. Savukārt, iesaistīšana neformālajā izglītībā var būt viens no katra sabiedrības indivīda 

socializācijas veicināšanas veidiem.  

Daţās jaunattīstības valstīs, piemēram, Fidţi, kur formālās izglītības programmas ir 

centralizēti plānotas un kontrolētas valdības augstākajā līmenī, sabiedrības locekļiem bieţi vien 

ir grūti īstenot savas vēlmes un tiesības uz valdības pasludinātām prioritātēm. Šajā gadījumā 

līdzdalība attīstības programmās, izmantojot neformālās izglītības piedāvājumu, kļūst par 

vispieľemamāko veidu pilsoniskās atbildības, kā arī sociālās aktivitātes uzturēšanā (Kedrayate, 

n.s.). 

No iepriekš teiktā izriet atziľa, ka katram sabiedrības indivīdam jebkurā viľa dzīves posmā 

ir jāpiedāvā viľa interesēm, vajadzībām, priekšzināšanām, prasmēm un spējām piemērota 

(atbilstoša), atvērta un sevī iekļaujoša izglītības vide.  

Mūsu pētījumu neformālās komercizglītības vidē kontekstā, mūsuprāt, nozīmīgs ir 

A.C. Tuijnmena (Tuijnman, 1996, 3-8) dotais jēdziena mūžizglītība skaidrojums. Zinātnieks 

uzsver domu, ka ar mūţizglītību jāsaprot viss izglītības potenciāls, ko cilvēks kā sabiedrības 

loceklis un arī kā indivīds var iegūt visa mūţa garumā, paredzot lielu un daudzveidīgu izglītības 
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satura tematisko, ieguves veidu (ceļu) un līdzekļu spektru, kas atrodas arī ārpus tradicionālās 

izglītības sistēmas.  

Tā kā mūsu pētījumi notika Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!‖ ietvaros izveidotajā 

neformālās komercizglītības vidē, svarīgi atzīmēt arī M. Taita (Tight, 2003, 36) izdalītos trīs 

mūţizglītību raksturojošos rādītājus: 

 izglītības mūţa garumā piedāvājums attiecas uz visiem sabiedrībā pastāvošiem izglītības 

piedāvātājiem, proti, gan valstiskām, gan nevalstiskām izglītības institūcijām, t.sk. 

vispārizglītojošām vidusskolām un augstskolām, kā arī daţāda veida nevalstiskām 

organizācijām; 

 mūţizglītības process aptver ne tikai formālās izglītības iestādes, bet arī visāda veida 

neformālās organizācijas, aģentūras, grupas un atsevišķus indivīdus, kas kaut kādā veidā 

var būt iesaistīti izglītības procesā; 

 mūţizglītība balstās uz pārliecību, ka sabiedrības indivīdi jau ir vai var kļūt par 

pašvirzošām (angļu val.- self-directing) personībām, kas apzinās izglītības mūţa garumā 

nozīmi. 

Uzskatām, ka formālās izglītības sistēma nav pietiekami elastīga un mobila, tā ne vienmēr 

spēj reaģēt uz sabiedrības, t.sk. jauniešu, aktuālajām vajadzībām, interesēm. Formālās izglītības 

piedāvājums nav pietiekami daudzveidīgs. No izglītības vides kā sistēmas organizatoriskā 

aspekta ir jāatzīst, ka izglītības ieguves veidi un piedāvātie ceļi ir visai vienveidīgi un 

tradicionāli.  

Šo piedāvājuma problēmu diezgan veiksmīgi risina un kompensē neformālā izglītība, kas 

ir daudz elastīgāka un spēj ne tikai reaģēt uz situāciju sabiedrībā un izglītībā, bet arī spēj 

prognozēt un perspektīvā norādīt, kādi ceļi vēl ir ejami, kādas iespējas vēl pastāv.  
 

  

3.2. Neformālās komercizglītības vide kā vides sistēma   
 

Šajā apakšnodaļā, balstoties uz sistēmisko pieeju, pamatosim neformālās komercizglītības 

vidi kā vides sistēmu. Šim nolūkam esam izstrādājuši: 1) daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides modeli un 2) programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto 

mācību kā daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modeli. 

Mūsu pedagoģiskā pieredze liecina, ka, balstoties uz sistēmisko pieeju izglītībā, ir 

iespējams nodrošināt skolēna konkurētspējas attīstībai atbilstošu neformālās komercizglītības 

vidi, uz to raugoties gan no humānpedagoģijas un humānistiskās psiholoģijas skatupunkta, kur 

uzmanības centrā ir skolēns kā personība, gan no izglītības ekoloģijas aspekta, kur uzmanības 

centrā ir šīs vides sistēmas strukturālais un funkcionālais aspekts, tādējādi nodrošinot Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!‖ īstenošanu Latvijas skolās.  

 

 

3.2.1. Daudzlīmeņu neformālās komercizglītības vides modelis 

 

Vispārējās sistēmteorijas attīstības raksturojumā varam atrast atziľu, ka, līdztekus loģikas 

kā zinātnes par domāšanu attīstībai humanitāro un sociālo zinātľu ietvaros, 20. gs. vidū 

galvenokārt uz moderno dabaszinātľu un tehnikas metodoloģijas bāzes noformējās tradicionālo 

loģiku papildinoša mūsu garīgās darbības teorija - sistēmteorija, kas nav atraujama no prakses. 

Sistēmteorijas galvenais pamatprincips ir sistēmiskā pieeja (angļu val. – systems approach; 

krievu val. – системный подход). Galvenā uzmanība tiek pievērsta visdaţādāko parādību 

iekšējām un ārējām struktūrām, to kopsaistībai ar šo parādību izcelsmi un mainību. Pasaules 

sakārtotības kā visa kopsaistības izpausmes izziľa, apziľa un izmantošana darbībā pēc būtības ir 

saprātīgā cilvēka pamatraksturojums (Broks, 2000, Systems Approach .. , 1994).  

R. Barkers (Barker, 1968), viens no ekoloģiskās psiholoģijas pamatlicējiem, uzskatīja, ka 

cilvēka un vides mijiedarbība ir stingri savstarpēji determinēta. 
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Č. Mersers (Mercer, 1975) norāda uz to, ka „ .. cilvēka uzvedība nepastāv pati par sevi, tā 

nerodas ārpus vides konteksta‖. 

S. Rubinšteins (Рубиншейн, 2004/1989) socializācijas un kulturizācijas procesu kontekstā 

rakstīja par ārējās pasaules introspekciju bērna iekšējā pasaulē (psihē). Šo atziľu ir izteicis arī 

A. Petrovskis (Petrovskis, 1979). Psiholoģijā ienāca interiorizācijas jēdziens. 

V. H. Ittelsona (Ittelson, 1976), K. Levina (Левин, 2001), S. Rubinšteina (Рубиншейн, 

2004/1989), H. Šteinbahas un V. Jeļenska (Штейнбах, Еленский, 2004) u.c. zinātnieku darbos 

izkristalizējas doma, ka vienlīdz svarīgi ir atbildēt uz diviem jautājumam: Kā vide iedarbojas uz 

cilvēku? Kā cilvēks uztver apkārtējo vidi? No tā ir atkarīgs cilvēka un vides mijiedarbības 

raksturs.  

ASV zinātnieks U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1996/1979) ir pamatojis cilvēka un 

vides mijiedarbības trīs veidus: 

 cilvēks cenšas izmainīt vidi ap sevi, bet pats nemainās; 

 cilvēks cenšas adaptēties vidē, tāpēc vides ietekmē mainās, pieskaľojoties tai; 

 notiek abpusēja mijiedarbība, proti, mijiedarbības rezultātā savā attīstībā mainās gan 

pats cilvēks, gan maina vidi ap sevi.  

Konkurētspējīgas personības attīstības procesā, mūsuprāt, trešais mijiedarbības veids ir 

vispieľemamākais.  

Ļ. Vigotskis (Выготский, 2000), D. Elkoľins (Эльконин, 1989), A. Leontjevs (Леонтьев, 

1975; Леонтьев, 1981/1965), S. Rubinšteins (Рубиншейн, 2004/1989) u.c. krievu zinātnieki 

uzskatīja, ka veselīgs bērns kopš dzimšanas pēc savas dabas ir ļoti aktīvs un attīstās darbībā. 

Mijiedarbībā ar vidi bērns saľem informāciju un atbalstu savai attīstībai, bet viľa paša darbība ir 

nepieciešams nosacījums, lai „ārējie‖ iespaidi kļūtu par personības „iekšējiem‖ raksturotājiem. 

Katram cilvēka attīstības vecumposmam ir raksturīgi jaunveidojumi, kas iepriekšējos posmos 

nebija un kas rodas, viľam attīstoties, mijiedarbībā ar vidi. Personības attīstības procesā 

jaunveidojumus pētīja krievu zinātnieki L. Boţoviča (Boţoviča, 1975), A. Zaporoţecs 

(Запорожец, 1986a; Запорожец, 1986b) u.c. Šo pētījumu kontekstā vēlamies vēlreiz atkārtot 

atziľu, kas izteikta jau pirmajā nodaļā, ka konkurētspēja kā personības jaunveidojums cilvēka 

attīstībā sāk izpausties apmēram 16 gadu vecumā. 

Cilvēka ekoloģijā, t.sk. izglītības ekoloģijā, daudzi autori, balstoties uz sistēmpieeju, ir 

izveidojuši un zinātniski pamatojuši cilvēkvides daudzlīmeľu sistēmas modeļus. 

Neformālās komercizglītības daudzlīmeľu vides modeļa izstrādē balstījāmies uz vairāku 

zinātnieku modeļiem, kuru raksturojumu dosim pēc visu trīs metodoloģisko pieeju pamatojuma.  

ASV zinātnieks, Kornelas universitātes profesors U. Bronfenbrenners, balstoties uz K. Levina, 

Ļ. Vigotska, G.H. Mīda, V. un D. Tomasu, E.C. Tolmana, K. Goldsteina, Ţ. Piaţē u.c. autoru 

zinātniskajām koncepcijām un teorijām, izstrādāja cilvēka attīstības ekoloģijas koncepciju 

(Bronfenbrenner, 1996/1979) un vēlāk ekoloģisko sistēmu teoriju (Bronfenbrenner, 1989), dodot 

pamatojumu cilvēka attīstības ekosistēmas modelim. Balstoties uz sistēmas struktūras 

hierarhizācijas, taksonomijas principu vispārējā sistēmteorijā, U. Bronfenbrenners piedāvā 

cilvēka attīstības ekosistēmu iedalīt četros līmeľos (skat. 3.3. att.): mikro-, mezo-, ekso- un 

makro- sistēma. Šis U. Bronfenbrennera vides modelis, kas nosaka vides daudzlīmeľu struktūru, 

vēlāk ietekmēja cilvēka ekoloģijas, t.sk. ģimenes ekoloģijas, jaunu koncepciju, teoriju un vides 

modeļu rašanos.  

U. Bronfenbrenners, balstoties uz sistēmpieeju, pamatoja hronosistēmas modeli. 

U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, Morris, 1988) savā bioekoloģiskajā modelī izdala trīs 

hronosistēmas hierarhijas līmeľus (skat. 3.3. att.):  

 mikrolaiks (angļu val. – microtime);  

 mezolaiks(angļu val. – mesotime);  

 makrolaiks(angļu val. – macrotime).  
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3.3. att. U.Bronfenbrennera bērna attīstības ekosistēmas modelis (Bronfenbrenner, 1996/1979) 
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Mikrolaika līmenis attiecas uz šobrīd notiekošo, mezo-laika līmenis attiecas uz notiekošo garākā 

laika posmā un ietver sevī procesus, kas ir notikuši nesenā pagātnē, notiek tagadnē un notiks 

tuvākā nākotnē. Savukārt, makrolaika līmenis attiecas uz cilvēces/konkrētās sabiedrības 

attīstības laika periodu, kas ietver visu tās pastāvēšanas vēsturi, kā arī ilgtspējīgu attīstību 

nākotnē. 

Interesants ir arī V. Hjuita (Huitt, 1995/2003) daudzlīmeľu vides modelis. Savā vides modelī 

zinātnieks izdala šādus cilvēka attīstības vides līmeľus (skat. 3.4. att.):  

 ģimene kā mikrovide;  

 kopiena, vietējā sabiedrība/kultūra kā mezovide;  

 valsts, sabiedrība kā makrovide;  

 pasaules mēroga procesi kā globāla vide.  

 

 

3.4. att. V. Hjuita cilvēka darbības sistēmas modelis (Huitt, 2009) 

 

Modeļa centrā atrodas cilvēka kā indivīda struktūra, kurā tiek izdalīti vairāki komponenti: 

gars, ķermenis, personības virzība.  

Tā kā mēs savos pētījumos fokusējām savu uzmanību uz skolēnu konkurētspēju kā 

personības kvalitāšu kopumu, kas ir personības iekšējās sistēmas (endosistēmas) apakšstruktūra, 

tad mūsu neformālās komercizglītības vides modeļa izstrādē lielā mērā balstījāmies uz somu 

zinātnieces L. Hirsto (Hirsto, 2001) Bērna attīstības vides modeli, kur centrālā vieta ierādīta 

bērna personības iekšējai struktūrai, ko zinātniece nosauca par endosistēmu (skat. 3.5. att.). 

L. Hirsto, pamatā balstoties uz U. Bronfenbrennera (Bronfenbrenner, 1996/1979) cilvēka 

attīstības ekoloģijas koncepciju, savā modelī skolas vecuma bērna dzīves vidi veidoja kā 

daudzlīmeľu vides sistēmu jeb ekosistēmu. Bērns ir visas ekosistēmas vismazākā apakšsistēma. 

Izmantojot attēla tuvinājuma un fokusējuma uz detaļām principu, L. Hirsto bērna kā 

mijiedarbības ar vidi subjekta iekšējo sistēmu attēlo un raksturo kā daudzlīmeľu endosistēmu. 

Savu modeli pati zinātniece nosauca par bioekoloģisko modeli. 

Šajā modelī ekosistēmai ir četri līmeľi: mikro-; mezo-; ekso- un makro- līmenis.  

● Vides mikrosistēma kā lokāla mēroga vides sistēma. Vides mikrosistēmas līmenī notiek bērna 

mijiedarbība ar viľa vistuvākās dzīvesvides apakšstruktūru kā tiešās mijiedarbības vides 

apakšstruktūru (angļu val. – setting), t.sk. tās mijiedarbības elementiem. Raksturīgākie vides 

mikrosistēmas (setingu) piemēri bērna dzīvē ir mājas, skola, vienaudţu grupa u.tml. 

 

Globālā sistēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaules mēroga norises, tendences, izmaiņas 

 
Pasaules mēroga procesi 
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Mikro-sistēma 

 

 

 

 
Ģimene 

Indivīda                                     struktūras 

 
                       līmenis 

Gars 

 

Ķermenis Virzība 



 97 

 
 

3.5. att. L. Hirsto bioekoloģiskais modelis (Hirsto, 2001) 

 

● Vides mezosistēma. Mezosistēmu veido vairākas vides mikrosistēmas (mijiedarbība ar visām 

tiešās saskarsmes vides sistēmām), piemēram, ģimene, skola u.c. Cilvēka pasaules redzējumu, 

viľa uzvedību parasti nosaka notiekošais vairākās mikrosistēmās, tāpēc personības attīstība 

jāpēta, jāanalizē, jāizvērtē visu vides mikrosistēmu kontekstā, kurās tiek apgūtas vairākas 

sociālās lomas. 

● Eksosistēma. Eksosistēmas būtību L. Hirsto raksturo, balstoties uz U. Bronfenbrennera 

izstrādāto eksosistēmas pamatojumu. Eksosistēmai ir lielāka ietekmējošās darbības frekvence uz 

bērna socializācijas procesu ģimenē. Vides eksosistēmai ir liela ietekme uz bērna attīstību, jo tajā 

iekļaujas gan mezosistēmas vides struktūras (piemēram, ģimene un skola), gan arī tās vides 

apakšstruktūras, kurās uzmanības centrā esošais bērns pats nav tieši iesaistījies, taču viľam ir 

izveidojušies priekšstati par tiem. Šīm vides apakšstruktūrām ir, kaut arī pastarpināta, tomēr liela 

ietekme uz bērna attīstību, uz viľa uzvedību vidē. Pie šādām vidēm var nosaukt vecāku darba 

vietas, vecāko brāļu un māsu izglītības iestādes, draugu un radu ģimenes u.tml. 

● Vides makrosistēma, pēc L. Hirsto domām, ir visstabilākā no iepriekš uzskaitītām mikro-, 

mezo- un ekso- sistēmām. Tā eksistē kultūras un subkultūras līmenī, apvienojot visus 

iepriekšējos vides kā sistēmas līmeľus. Tās galvenais konteksts ir kultūrvide.  

L. Hirsto cilvēka dzīves vides mikrolīmeľa apakšstruktūras iedala divās grupās: formālā vide 

(piemēram, skola, darba vieta u.c. formālās institūcijas) un neformālā vide (piemēram, ģimene, 

neformālās izglītības nevalstiska organizācija, vienaudţu grupa u.c. citas neformālās sociālās 

institūcijas). L. Hirsto uzsver arī sadarbības un mērķu saskaľotības nepieciešamību starp 

apakšstruktūrām. Ja U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1996/1979) savā cilvēka attīstības 

ekoloģijas koncepcijā runā par sadarbību sociālo sistēmu skolas↔ģimene līmenī, tad L. Hirsto 

pāriet uz sadarbību klases audzinātājs/mācību priekšmeta skolotājs (kā klases vides sistēmas 

subjekta) ↔ vecāki (mātes un/vai tēva kā ģimenes vides sistēmas subjektu) mijiedarbības līmeni, 

kas pēc savas būtības ir sadarbības diāde (subjekts↔subjekts) vai triāde 

(subjekts↔subjekts↔subjekts). 
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Bērna iekšējā jeb endo- sistēma sastāv no četriem līmeľiem:  

 fizioloģiskais līmenis;  

 motoriskais līmenis;  

 psiholoģiskais līmenis;  

 visu aptverošais funkcionālais līmenis, kas ir iepriekšējo endosistēmas līmeľu 

virslīmenis.  

Mūsu pētījumi liecina, ka ekso- un endo- sistēmas pamatojums ir meklējams sociālās 

psiholoģijas jomā, proti, A. Lazurska (no Petrovskis, 1979; Петровский, Ярошевский, 1990, 

184) koncepcijā. Krievu zinātnieks izdalīja divas cilvēka realitātes sfēras:  

 endopsihiku, kuras pamatu veidoja cilvēka personības iekšējo struktūru veidojošie, 

iedzimtie elementi un to raksturotājrādītāji - personības psihofizioloģiskās īpašības;  

 ekzopsihika ir cilvēka attieksmju sistēma attiecībā uz apkārtējo pasauli.  

A. Lazurskis bija pirmais, kurš veica eksperimentālo darbību dabīgajos apstākļos, tādējādi 

cilvēka dzīves un darbības reālajai videi piešķirot lielu nozīmi.  

Vēlāk A. Lazurska zinātnisko koncepciju izmantoja un tālāk attīstīja ievērojamais padomju 

psihologs V. Mjasiščevs (Мясищев, 1960; Петровский, Ярошевский, 1990, 226, 258), 

izstrādājot personības attieksmju sistēmas koncepciju. Attīstot tālāk domu, būtu jāatsaucas arī uz 

Latvijas zinātnieka V. Zelmeľa (Zelmenis, 2000) atziľu, ka personības attieksmes ir sava veida 

saikne starp iekšējo un ārējo pasauli.  
 

 

 

 

Laiks, pārmaiņas, attīstība, vēsture 

 
Valdība, sabiedrība un tajā valdošās reliģijas, vērtības, mediji  

 
Mājas/ģimene, skola, sociālie tīkli, draugi 
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Skolēns 

 

 

Skolotājs 

 

Klases biedrs 1 
Skolotājs- 

asistents 

 

Klases biedrs 2 

 
3.6. att. N. Seidţas klases sistēmas kā bērncentrētās mācību vides modelis (Sage, 1998; pēc 

Katane, 2005) 

 

Tā kā mūsu daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelī esam izdalījuši 

mikrolīmeľa vides sistēmu - skolas neformālās komercizglītības vidi, kurā tiek realizēta 

programma „Komerczinības vidusskolā‖, par sava modeļa metodoloģisko bāzi izvēlējāmies arī 

N. Seidţas (Sage, 1998; pēc Katane, 2005) bērna attīstības vides modeli, ko pati zinātniece 

nosauca par klases sistēmas kā bērncentrētās mācību vides modeli. Zinātnieces modelī arī ir 

izdalīti vairāki vides līmeľi, kur kā mikrolīmeľa struktūra ir izdalīta klases mācību vides sistēma 

(skat. 3.6. att.).  

A. Seidţa savā modelī izdala šādas vides sistēmas un apakšsistēmas:   
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 pirmais vides līmenis - klases mācību vides sistēma;  

 otrais vides līmenis - skola, mājas, vienaudţi u.c. līdzcilvēki kā mijiedarbības subjekti, 

kas ir ārpus klases un skolas, sociālais tīkls (cita veida sociālās sistēmas, kas savā starpā 

saistītas);  

 trešais vides līmenis - sabiedrības vērtības un to dominantes, sociālās paradigmas, 

sabiedrībā atzītās reliģijas, sabiedrības kā sociālās pašorganizējošas sistēmas vadības 

struktūras (pašvaldības);  

 ceturtais vides līmenis - laiks, attīstība, pārmaiľas, kultūra un tās vēsture.  

Klases mācību vidi A. Seidţa parāda un pamato kā skolotāja, skolotāja asistenta, skolēnu 

un mācību variablo līdzekļu savstarpējās mijiedarbības sistēmu. Zinātniece, aprakstot savu 

modeli, bērnu raksturo kā vērtību, mijiedarbības subjektu, kā arī kā pedagoģiskās mijiedarbības 

pamatmērķi, proti, bērna vispusīgas, t.sk. kognitīvās un sociālās attīstības veicināšana. A. Seidţa 

neizdala bērna eksosistēmu, jo modelis piedāvā klases kā vienotas sociālās sistēmas izvērtēšanu 

mācību objektīvajā (reālajā) vidē, tāpēc tajā nav izdalīts eksosistēmas līmenis. Tajā pašā laikā 

trešais vides līmenis pārstāv kultūrvidi, tās vērtības. 

Mūsu neformālās komercizglītības daudzlīmeľu vides modelī skolas neformālās 

komercizglītības  vide, t.sk. programmas „Komerczinības vidusskolā‖ mācību vide ir 

mikrolīmeľa mijiedarbības sistēma. Modeļa izstrādē balstījāmies arī uz V. Šulca (Schulz, 1980; 

1995) mācību teorētiski didaktisko modeli (skat. 3.7.att.).  

Mūsuprāt, šis didaktiskais modelis pēc savas būtības ir sareţģīta, hierarhiska izglītības 

vides sistēma, kuras centrā ir mācības (mācību stunda). V. Šulcs savā mācību teorētiski 

didaktiskajā modelī  izdala šādus vides strukturālos līmeľus: 

 pirmā līmeľa vide (iekšējais aplis), kas atrodas modeļa centrā - mācību stunda;  

 otrā līmeľa vide (iekšējais aplis, kas atrodas starp pirmo un trešo modeļa apli) - izglītības 

institūcijā esošie vides nosacījumi, kas tiešā veidā ietekmē notiekošo mācību stundā; 

 trešā līmeľa vide (modeļa ārējais aplis) - raţošana un sabiedrības pārvaldes nosacījumi, 

citiem vārdiem sakot, sociālā un ekonomiskā vide un skolā strādājošo speciālistu sevis un 

pasaules sapratne, kas veidojas tiešā sociālās un ekonomiskās vides ietekmē un kas 

savukārt ietekmē notiekošo mācību stundā. 

V. Šulcs mācību procesā izdala vairākus mijiedarbības subjektus un objektus.  

Pirmajā vides līmenī - mācību stundā, pirmām kārtām, mijiedarbojas skolēns (S) un 

skolotājs (S), kas ir partneri un kopīgi plāno un piedalās mācību procesā. Trīs svarīgākie jēdzieni 

mācībās, pēc V. Šulca domām, ir kompetence, autonomija un solidaritāte (sadarbība). 

Skolotāja un skolēna (skolēnu) sadarbībā tiek realizēti mācību mērķi (MM). V. Šulcs 

uzsver skolēnu interešu iekļaušanas lielo nozīmi vispārīgo mācību mērķu apzināšanas un 

formulēšanas procesā. Mērķi, kas izriet no mācību satura (mācību temata), vienmēr attiecas uz 

jautājumiem: kas kaut ko mācās vai māca? Šiem mērķiem atbilst trīs pieredzes jomas: lietišķā, 

emocionālā un sociālā pieredze.  

Uz mācību procesu iedarbojas pašreizējā situācija (PS) kā mijiedarbības objekts. Konkrētā 

pašreizējā situācija veidojas daţādu faktoru, piemēram, skolotāju un skolēnu rīcības cēloľu un 

nolūku, iepriekšējās pieredzes, zināšanu, prasmju, interešu un vajadzību, attieksmju, vērtību u.c. 

faktoru ietekmē. V. Šulcs uzsver domu, ka, ľemot vērā pašreizējo konkrēto situāciju, kurā savu 

specifiku ienes skolotāja un skolēnu personības, svarīgi atbildēt uz jautājumu: kādā veidā 

vislabāk sasniegt mācību mērķus, ar kādiem variabliem līdzekļiem (VL), kas lielā mērā izriet no 

skolotāja metodiskās kompetences. Šie jautājumi ietver apsvērumus, kas saistīti ar metodiskajām 

lietformām – mācību priekšmetu/kursu, projektu vai diskursu, par konkrētiem metodiskiem 

soļiem, sociālajām formām un iespējamiem medijiem. Svarīgi izvērtēt un nolemt, kad grupu 

darbs ir vispiemērotākais. Varbūt labāk organizēt ārpustelpu nodarbību vai mācību ekskursiju? 

Varbūt uzaicināt ekspertus – kādas jomas speciālistus? Kāda būs mācību stundas/nodarbības 

struktūra un šo struktūrposmu, t.sk. skolotāju un skolēnu darbības, secība? No skolotāja 

metodiskās kompetences ir atkarīga arī variablo līdzekļu izvēle. Savukārt variablie līdzekļi 
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atrodas mijietekmē ar skolēnu mācīšanās stiliem, veidiem, skolēniem pieejamiem mācīšanās 

līdzekļiem (SL).   

 

 

 
3.7. att. V. Šulca mācību teorētiski didaktiskais modelis (pēc Gudjons, 1998, 264) 

 

Mācību struktūrā nozīmīgu vietu ieľem skolotāja (sk
,
) un skolēna (sk

,
) paškontrole un 

pašnovērtējums (skat. 3.7.att.). Šī skolotāja un skolēna pašnovērtējuma mijiedarbība veido atbildi 

uz jautājumu, vai mācību process ir bijis sekmīgs, vai mācību mērķi ir sasniegti vai nē. Turklāt 

tas ir abpusējas mijiedarbības process, uz ko norāda abpusvērstā bulta.  

Protams, mācību stundā ir jāievēro noteikumi, kuri nosaka mācību procesa specifiku.  

Otrajā vides līmenī norādītie institucionālie nosacījumi attiecas gan uz mācību un stundu 

plānu priekšrakstiem, gan uz daţādu institūciju lēmumiem, kas tiešā veidā ietekmē skolas dzīvi 

un pašu mācību procesu, piemēram, augstāk stāvošo institūciju pieľemtie lēmumi, normatīvie 

dokumenti par klašu komplektēšanu un mācību organizāciju, gan uz pavisam konkrētiem 

jautājumiem par telpu iekārtošanu, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, kā arī mācību grupu 

izveidošanu. V. Šulcs izsaka pamatatziľu, ka visi šie nosacījumi, bez šaubām, tiešā veidā 

ietekmē mācību procesu, tajā pašā laikā inovatīvie meklējumi, pedagogu un skolēnu radošums 

mācību jaunu formu un veidu izmēģināšanā ietekmē vai arī spēj mainīt pastāvošos nosacījumus, 

kas modelī ir attēlots ar abpusvērstām bultām starp vides līmeľiem.  

Visbeidzot, trešais vides līmenis raksturo ne tikai vispārējos sabiedriskos nosacījumus, 

t.sk. ne tikai raţošanas attiecības un spēku samēru, bet arī ar mācību procesu saistīto personu 

(piemēram, izglītības institūciju pārstāvju, kas sastāda mācību plānu utt.) pašidentitāti un 

pasaules izpratni.  

Tādējādi redzam, ka sistēmpieeja ir atrodama  didaktoskajos modeļos, kur mācību process 

pamatots kā mijiedarbības sistēma.  

No uzkrātās pedagoģiskās pieredzes, kā arī daţādu autoru daudzlīmeľu vides modeļu 

teorētiskajiem pētījumiem nonācām līdz daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modeļa 

izstrādei, kam ir zināma vērtība no epistemoloģijas viedokļa. Skolēnu, kas bija iesaistījušies 

projektā „Esi līderis!‖, konkurētspējas attīstībai bija nepieciešams nodrošināt atbilstošu un 

zinātniski pamatotu neformālās komercizglītības vidi. Balstoties uz sistēmisko pieeju vides 

modeļu izstrādē, kā arī uz iepriekš apskatītajiem daţādu autoru daudzlīmeľu vides modeļiem, 

mūsu izstrādātajā daudzlīmeņu neformālās komercizglītības vides modelī (skat. 3.8. att.) 

PS lj

k

g

v 
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izdalījām vairākus neformālās komercizglītības vides sistēmas līmeľus: mikro - , mezo - , makro 

– un mega – līmeľa vides sistēma. Tādējādi modelī ir redzama neformālās komercizglītības 

vides virssistēma un vides apakšsistēmas.  

 

 Starptautiska mēroga neformālās komercizglītības vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Megalīmeņa vides sistēma 

 

Latvijas mēroga neformālās komercizglītības vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Makrolīmeņa vides sistēma 

Reģionu un novadu neformālās komercizglītības vide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezolīmeņa vides sistēma 

 

Skolas neformālās komercizglītības vide 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Mikrolīmeņa vides sistēma 

 

Programmas „Komerczinības vidusskolā” 

problēmbalstīto mācību vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endosistēma 

 
Konkurētspēja 

 

3.8. att. Daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelis (Autores konstrukcija) 
 

● Mikrolīmeņa vides sistēma. Mūsu pētījumu ietvaros veidotā un pedagoģiskajā praksē 

nodrošinātā daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides sistēma sevī iekļauj skolas 

neformālās komercizglītības vidi, kas realizē izglītības programmu „Komerzinības vidusskolā‖ 

projekta „Esi līderis!‖ ietvaros un modelī pārstāv mikrolīmeņa vides sistēmu. Modelī izdalītā 

skolas neformālās komercizglītības vide pēc savas būtības, pirmām kārtām, ir mācību process un 

mijiedarbības sistēma, kuras specifiku nosaka programmas „Komerczinības vidusskolā‖: 

1) mācību satura specifika, kas izriet no vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanas 

mērķa, kā arī 2) mācību organizācijas specifika, proti, problēmbalstīto mācību specifika. 

Skolēns, kurš ir iesaistījies projektā „Esi līderis!‖, atrodas mūsu izstrādātā daudzlīmeņu 

neformālās komercizglītības vides modeļa centrā, jo ir daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides, t.sk. skolas neformālās komercizglītības vides, integrāla sastāvdaļa. 

Balstoties uz A. Lazurska (no Petrovskis, 1979; Петровский, Ярошевский, 1990, 184) endo- un 

ekso- sistēmu koncepciju psiholoģijā, L.Hirsto (Hirsto, 2001) izstrādāto Bērna attīstības vides 

koncepciju un citu autoru daudzlīmeľu vides koncepcijām cilvēka ekoloģijā, arī mēs savā 

daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelī skolēna personību esam iezīmējuši kā 

endosistēmu (iekšējo sistēmu), kurā mēs savu uzmanību īpaši fokusējam uz personības 

konkurētspēju. Skolēna personības konkurētspējas attīstība ir atkarīga gan no iekšējiem ietekmes 

faktoriem, kas izriet no skolēna personības, t.sk. konkurētspējas struktūras: personības virzības, 

personības paškoncepcijas, personības pašregulācijas un kompetenču komponenta, faktoriem), 

gan no ārējiem daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides faktoriem. Jo bagātāka skolēnam 

ir neformālās komercizglītības pieredze, jo veiksmīgāk notiek skolēna konkurētspējas attīstība.  

Mūsu pieredze liecina, ka skolēns, iekļaujoties neformālā komercizglītības vidē un 

atrodoties mijiedarbībā ar to, apgūst vairākas sociālās lomas, kļūst elastīgāks gan domāšanā, gan 

emocionālajā jomā, gan arī savā darbībā, kas tiešā veidā veicina skolēna konkurētspējas attīstību. 
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Skolas neformālās komercizglītības vides virssistēmas ir novada/reģiona, valsts un starptautiskā 

līmeľa neformālā komercizglītības vides sistēmas. 

● Mezolīmeņa vides sistēma ir nākamais vides līmenis mūsu modelī. Tā ir reģionu un novadu 

neformālās komercizglītības vide. Šī līmeľa neformālās komercizglītības vides sistēma ir 

virssistēma skolas neformālajai komercizglītības videi kā mikrolīmeľa videi, kurā tiek realizēta 

programma „Komerczinības vidusskolā‖. Ir svarīgi, lai vidusskolēna kognitīvā un sociālā 

pieredze bagātinātos, piedaloties ne tikai skolas mēroga neformālās komercizglītības vides 

aktivitātēs, bet arī novadu/reģionu līmeľa daţāda veida pasākumos, kuros tiekas konkrētā 

novada/reģiona skolas kā sadarbības partneri, kam ir kopīgi mērķi un uzdevumi skolēnu 

konkurētspējas attīstības veicināšanā. 

● Makrolīmeņa vides sistēma. Mūsu modelī tā ir valsts līmeņa neformālā komercizglītības 

vide. Šī līmeľa vides sistēma ir virssistēma novadu/reģionu neformālās komercizglītības vides 

sistēmai, kas savukārt ir virssistēma skolas neformālās komercizglītības videi. Lai veicinātu 

vidusskolēna konkurētspēju, ir svarīgi viľam piedāvāt iespējas izmēģināt savus spēkus neierastā 

situācijā, izmantojot savas iegūtās kompetences, apliecinot tās gan individuālā, gan komandas 

darbā valsts mēroga daţādu pasākumu ietvaros. Mūsu eksperimentālā pētījuma ietvaros par 

Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!‖ kopīgiem pasākumiem, uz kuriem ieradās vairāki 

tūkstoši Latvijas skolu jauniešu, paši to dalībnieki atsaucās ļoti pozitīvi.  

● Megalīmeņa vides sistēma. Tā kā Latvijas neformālās komercizglītības vide ir starptautiska 

mēroga neformālās komercizglītības vides integrāla sastāvdaļa, tad savā modelī esam izdalījuši 

arī starptautisko neformālās komercizglītības vidi, kas ir megalīmeņa vides sistēma. 

Globalizācijas un integrācijas procesi tiešā mērā ietekmē notiekošo valsts izglītības vidē, t.sk. 

valsts mēroga neformālās komercizglītības vidē, un pastarpināti atspoguļojas gan 

novadu/reģionu līmeľa, gan skolas līmeľa neformālās komercizglītības vidē. Ir svarīgi piedāvāt 

skolēniem iespējas iegūt vērtīgo starptautiskās sadarbības pieredzi, iesaistoties daţāda veida 

starptautiskos projektos, starptautiska mēroga neformālās komercizglītības vides aktivitātēs, kas 

veicinātu viľu konkurētspējas attīstību. 

Veicot pedagoģisko eksperimentu, atbilstoši šim daudzlīmeľu neformālās komercizglītības 

vides modelim plānojām, organizējām un aprakstījām (skat. 4. nod.) daţāda veida aktivitātes, kas 

notika projekta „Esi līderis!‖ ietvaros. 

 

 

3.2.2. Programmas „Komerczinības vidusskolā” problēmbalstīto mācību vides kā 

daudzlīmeņu neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modelis  

 
Daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides sistēmā skolas neformālās 

komercizglītības videi ir liela nozīme vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanā. 

Daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelī tā ir mikrolīmeľa vide, kas, pirmām 

kārtām, ir mācību vide. Tālab, balstoties uz sistēmisko pieeju, pamatosim programmas 

„Komerczinības vidusskolā” problēmbalstīto mācību vidi kā daudzlīmeņu neformālās 

komercizglītības vides apakšsistēmu (skat. 3.9. att.).  

Projekta „Esi līderis!‖ ietvaros programmas „Komerczinības vidusskolā‖ realizācijā 

dalībskolas nodrošina problēmbalstīto mācību vidi, respektējot problēmbalstīto pieeju mācībās, 

kas skolas neformālās komercizglītības videi piešķir savu specifiku. Problēmbalstīto mācību 

videi savu specifiku piešķir arī programmas „Komerczinības vidusskolā‖ saturs. Tādējādi 

neformālās komercizglītības saturs ir mijiedarbības objekts problēmbalstīto mācību vides 

sistēmā. Problēmbalstīto mācību vides mijiedarbības subjekti ir skolēni, kas apgūst šo saturu 

problēmbalstīto mācību procesā, un skolotājs, kas ar savu pedagoģisko darbību veicina šī satura 

apguvi, izmantojot problēmbalstīto mācību daţāda veida formas un metodes. Poblēmbalstīto 

mācību vides kā mijiedarbības sistēmas modeļa centrā atrodas skolēna personība kā 

endosistēma, kuras struktūrā mūs interesē tieši konkurētspēja, kas attīstās problēmmācību 

procesā, apgūstot programmas „Komerczinības vidusskolā‖ saturu.  
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Problēmbalstīto mācību vide 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēns 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurētspēja 

Cits skolēns 
 

Cits skolēns 
 

Programmas 

„Komerczinības 

vidusskolā”  saturs 
 

Skolotājs 
 

Cits skolēns 

3.9. att. Programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā daudzlīmeľu 

neformālās komercizglītības vides apakšsistēmas modelis (Autores konstrukcija) 

 

Mācību kā mijiedarbības sistēmas pamatojums balstās uz vairāku autoru atziľām. 

Mācības ir mērķtiecīga skolotāja un skolēna/skolēnu mijiedarbība noteiktos didaktiskos 

apstākļos, kopīgi īstenojot mācību mērķus un uzdevumus. Mācību procesā skolēns gūst 

informāciju, apgūst zināšanas, prasmes, iemaņas, lai tās varētu praktiski izmantot patstāvīgās 

darbībās dzīvē un darbā. Mācības rada kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka attīstībā, sekmē cilvēka 

izaugsmi, personības veidošanos. Mācību procesā reizē ar zināšanām cilvēks apgūst arī garīgās 

vērtības, pārliecību, attieksmi. Cilvēka pašiniciatīva šajā procesā sekmē attīstības gaitu no 

nezināšanas uz zināšanu, no novērošanas uz varēšanu, no nespējas uz spēju. Ja pieľemam, ka 

mūsdienu izglītības pamatvērtība ir pats cilvēks, ir svarīgi skolēnu/studentu mācību sasniegumu 

jautājumu aplūkot ne tikai no skolotāja/mācībspēka kā mācību procesa plānotāja un organizatora 

viedokļa, bet arī no skolēna/studenta personības, kas mācās un pašattīstās, viedokļa. Mācību 

procesa kā dialoga iznākums ir atkarīgs no tā, cik „atvērtas― tam ir abas puses – gan skolēns, gan 

skolotājs (Katane, 2006; Maslo, 1995; Skujiľa, 2000, 94).  

Vācu pedagogs J. Herbarts viens no pirmajiem definēja mācības kā trīs komponentu - 

skolotāja, skolēna, mācību satura/mācību priekšmeta - mijiedarbības sistēmu, kam ir 

daudzfunkcionāls raksturs. Šajā sistēmā vienlīdz svarīgi ir visi mijiedarbības aspekti, tāpēc tie 

jāskata sistēmas kopveselumā (pēc Ţogla, 2001). Mūsdienās daudzas mācību procesa definīcijas 

balstās uz šo J. Herbarta pamatatziľu.  

Mācību process ir skolotāja un skolēna savstarpēji saistīta mērķtiecīga pedagoģiska 

sistēma, kurā skolēni apgūst zināšanas, prasmes un iemaľas (Zelmenis, 2000). 

Mācību procesu skolā veido pedagoga un skolēnu mijiedarbība, kurā organiski jāsaliedējas 

skolotāja un viľa audzēkľu darbam (Vucenlazdāns, 1994). 

Mācību process ir mācību vide, kas ir skolēna (subjekta), skolotāja (subjekta) un mācību 

priekšmeta (objekta) mijiedarbības sistēma, kuras funkcionēšana pakļauta didaktiskajiem 

mērķiem un kas atrodas dinamikas stāvoklī (Katane, 2006a; Sage, 1998; Schulz, 1980). 
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Skolotājs un skolēni savā mijiedarbībā veido grupu kā vienotu sociālo sistēmu, kam ir 

kopīgi mācību mērķi. Šajā mijiedarbības sistēmā svarīga ir mācību situācija. Viens no 

galvenajiem mācību procesa uzdevumiem ir skolēna iesaistīšana aktīvā izziľas procesā. 

Mācību procesā veidojas vairāki mijattiecību pāri (Katane, 2006a): 1) skolēns↔skolotājs; 

2) skolēns↔skolēns; 3) skolēns↔mācību priekšmets; 4) skolotājs↔mācību priekšmets; 

5) skolotājs↔skolotājs (vienotu pedagoģisko prasību, skolotāju sadarbības aspekts viena vai 

vairāku radniecīgu priekšmetu kontekstā, kas ietekmē mācību procesu pastarpināti); 6) mācību 

priekšmets↔mācību priekšmets (integrētā pieeja mācībās). 

Mācību process sastāv no diviem savstarpēji saistītiem procesiem – mācīšanas un 

mācīšanās. Mācību procesā notiek pedagoga un skolēna savstarpējā mijiedarbība, realizējas 

audzēkľu un pedagoga personības ietekmju vienotība. Ir izšķiramas mācību organizācijas 

pamatformas: frontālā, grupālā, individuālā (Zelmenis, 2000).  

Ī. Lerners (Lerners, 1984, 144), balstoties uz M. Daľilova un V. Zagvjanska koncepciju par 

mācību procesa virzītājspēkiem, savā laikā izvirzīja tēzi par divām pamatpretrunām kā par skolas 

pedagoģiskā procesa, t.sk. mācību procesa, virzītājspēkiem:  

 pretruna starp sabiedrības prasībām, kādas tā izvirza jaunajai paaudzei nepieciešamai 

sagatavotībai izglītībā, un reālo jaunatnes sagatavotības (izglītotības) līmeni; 

 pretruna starp skolēna nepieciešamību (vajadzību) apmierināt savas vajadzības un 

nespēju tās apmierināt patstāvīgi.  

Attiecinot Ī. Lernera atziľas uz neformālo komercizglītības vidi, varam teikt, ka par 

programmas „Komerczinības vidusskolā‖ mācību kā mijiedarbības procesa virzītājspēku kalpo 

vairākas pretrunas, kuru pārvarēšana veicina skolēnu konkurētspējas attīstību:  

 pretruna starp sabiedrības vajadzībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un 

izvirzītajiem mērķiem komercizglītībā un reālo jaunatnes izglītotības, t.sk. audzinātības, 

līmeni, - no otras puses; 

 pretruna starp sabiedrības vajadzībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un 

izvirzītajiem mērķiem komercizglītībā, - no vienas puses, un mūsdienās reāli 

piedāvātajām iespējām tās realizēt formālās izglītības sistēmas ietvaros, - no otras puses; 

 pretrunas starp sabiedrības vajadzībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un 

izvirzītajiem mērķiem komercizglītībā, - no vienas puses, un katra atsevišķa jaunieša kā 

sabiedrības indivīda personiskajām vajadzībām un mērķiem komercizglītībā un 

pašpilnveidē, - no otras puses; 

 pretrunas starp skolotāju izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem neformālajā 

komercizglītībā un pašu skolēnu varēšanu paststāvīgi izpildīt skolotāja prasības; 

 pretruna starp skolēna nepieciešamību apmierināt savas vajadzības un realizēt 

personiskos mērķus komercizglītības jomā un nespēju tās apmierināt patstāvīgi bez 

pedagogu palīdzības. 

Viens no svarīgiem priekšnoteikumiem ir paša skolēna kā mācību mijiedarbības sistēmas 

subjekta aktīva darbība. Tikai tad, kad skolēns pats būs motivēts iekļauties komerczinību 

apguves procesā, nebaidīsies kļūdīties, būs atvērts sadarbībai gan ar skolotāju, gan saviem grupas 

biedriem, savā darbībā un domāšanā būs elastīgs, radošs, viľš varēs veiksmīgi realizēt uzstādītos 

mērķus un uzdevumus, tādējādi attīstot savu konkurētspēju. Tāpēc problēmbalstītās mācības ir 

viens no veidiem, kā var nodrošināt skolēnu konkurētspējas attīstībai atbilstošu mācību vidi. 
Programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā mijiedarbības 

sistēmas modeļa centrā (skat. 3.9. att.) atrodas skolēns, kurš mācās, apgūstot komerczinību 

saturu, risinot daţādus problēmuzdevumus, sadarbojoties ar citiem skolēniem un skolotāju, 

tādējādi attīstot savu konkurētspēju.  

Programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību mijiedarbības objekts ir 

izglītības saturs, kas atspoguļojas katra apgūstamā mācību priekšmeta mācību saturā.  

Pozitīvs faktors skolēnu konkurētspējas attīstībā ir tas, ka neformālā komercizglītības vidē 

iekļaujas tie skolēni, kas patiesi ir ieinteresēti un motivēti līdztekus formālām mācībām skolā 

aktīvi iesaistīties arī programmas „Komerczinības vidusskolā‖ satura apguvē.  
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Skolotājam ir jābūt tādai personībai, kuru ciena viľa skolēni, kas spēj ieinteresēt, rosināt, 

iedrošināt, atbalstīt, vajadzīgā brīdi sniegt padomu, paust savu viedokli u.tml. Skolotājam jābūt 

kompetentam speciālistam, lai nodrošinātu tādu mācību vidi, kas veicinātu skolēnu 

konkurētspējas attīstību. Skolotājam jābūt kompetentam speciālistam ne tikai komercizglītības 

satura, bet arī mācību procesa menedţmenta jomā, jāprot un jāspēj izvēlēties nepieciešamās un 

atbilstošākās mācību formas un metodes tā, lai veidotos problēmbalstīto mācību vide skolēnu 

konkurētspējas attīstībai, kur nozīmīga vieta ir ierādāma gan sadarbībai, gan arī uz skolēnu 

pieredzi balstītam izziľas procesam.  

Problēmbalstīto mācību specifiku skolas neformālās komercizglītības vidē nosaka: 

1) programmas „Komerczinības vidusskolā‖ izglītības saturs; 2) problēmbalstīto mācību 

organizēšana.  

 

 

3.2.2.1. Neformālās komercizglītības vides specifika: izglītības satura aspekts 

 

Nozīmīga vieta mācību teorijās un didaktiskajos modeļos tiek ierādīta izglītības saturam.  

Vācu zinātnieks H. Gudjons (Gudjons, 1998, 222) norāda, ka var noteikt piecas mūsdienu 

izglītības jēdziena pamatdimensijas:  

 lietišķā dimensija: izglītībai ir nepieciešams noteikts saturs, nepieciešama „viela‖ 

(izglītības saturs kalpo par efektīvu līdzekli gan katra cilvēka kā indivīda, gan visas 

sabiedrības attīstības veicināšanā);  

 laika dimensija: cilvēces vēsturei laika gaitā ir noteikta jēga, kas vienmēr no jauna ir 

jāpārrunā; izglītībai nepieciešama „vēsture‖ (izglītības paradigmas mainās atbilstoši 

sabiedrības izglītības vajadzībām konkrētajā laika posmā);  

 sociālā dimensija: ar izglītību ir saistītas cilvēku sabiedrības normatīvās kopsakarības, 

izglītībai vajadzīga „piekrišana‖, „komunikatīvā socialitāte‖ (izglītība veicina 

socializācijas un kulturizācijas procesus);  

 zinātniskā dimensija: zinātnei būtu vēlams, lai izglītībai būtu vajadzīga zinātne, nevis 

dogmatisms (izglītības procesā darbojas likumsakarības, kas jāpēta, un no tām izriet 

pamatprincipi, kā arī izglītības saturā jāatspoguļojas jaunākajiem zinātniskajiem 

sasniegumiem daţādās jomās);  

 autobiogrāfiskā dimensija: indivīdam (kā arī katrai sabiedrībai) vajadzīga izglītība sevis 

un pasaules izpratnei (sevis pašrealizācijai un ilgtspējīgai attīstībai). V. Klafki (Klafki, 

1980; 1995) savā kritiski konstruktīvajā didaktiskajā modelī pamato laika dimensijas 

nozīmi izglītības satura atlasē un/vai izstrādē. V. Klafki uzsver domu, ka saturam 

jāatbilst ne tikai šī brīţa sabiedrības attīstības un izglītības vajadzībām (tagadnes 

aspekts), bet arī nākotnes sabiedrības vajadzībām (nākotnes aspekts). Tādējādi mūsdienu 

izglītības procesam ir jābūt ar laiku apsteidzošu un prognozējošu funkciju. Pēc V. Klafki 

domām, mācības ir sociāls process, tāpēc tam jāatbilst demokrātiskas sociālās 

audzināšanas principiem. Tātad mācību saturam ir arī audzinoša funkcija. Tādējādi 

V. Klafki modelī parādās izglītības satura sociālā dimensija. Mācību satura izstrādes un 

apgūšanas procesā izpauţas gan skolotāja, gan skolēna radošums, savstarpējā cieľa un 

vēlme sadarboties. Mācību saturam ir jābūt ne tikai ar zinātnisku, bet arī ar praktisku 

nozīmi. Te izpauţas izglītības satura zinātniskā un lietišķā dimensija.  

Izglītībai ir demokrātisks raksturs, ja pastāv daudzveidīgs izglītības piedāvājums, proti, 

daudzveidīgs ir gan izglītības saturs, gan arī izglītības ieguves veidi (formālā, neformālā 

izglītība).  

Mūsdienu skolās tiek piedāvātas vairākas neformālās izglītības programmas. Viena no 

tādām programmām ir vispārējās vidējās izglītības mācību programma „Komerczinības 

vidusskolā‖ (skat. 10. piel.), kas ir izstrādāta un vairāku gadu garumā arī realizēta Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!‖ ietvaros. 
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Iepriekšējā apakšnodaļā esam devuši zinātnisko pamatojumu neformālajai izglītībai 

izglītības pieejamības kontekstā.  

Mūsu pieredze rāda, ka neformālās komercizglītības saturs var būt viens no 
konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanas līdzekļiem.  

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par jaunās ekonomikas laikmetu.  

Ekonomikas tendenču pētniecības fonda prezidents Dţ. Rifkins (Rifkins, 2004, 8) savā 

grāmatā „Jaunās ekonomikas laikmets‖ plaši raksturo pārmaiľas, kas mūs skar jau šodien vai būs 

aktuālas rīt. Viľš savā grāmatā raksta: „Īpašuma loma radikāli mainās. Šo izmaiľu ietekme uz 

sabiedrību būs ilgstoša un visaptveroša. Visa modernā laikmeta gaitā īpašums un tirgus ir bijuši 

sinonīmi jēdzieni. Patiesībā kapitālisma ekonomika balstās uz īpašuma maiľu tirgū.‖ Tātad 

aizgājušajā laikmetā svarīgākās bija materiālās vērtības un īpašumtiesības uz tām. Nākotnes 

sabiedrība balstīsies uz citām vērtībām. Proti, jaunajā laikmetā tirgus vietu ieľems tīkls un 

īpašuma tiesības aizstās piekļuve. Uzľēmumi un patērētāji sāk pamest mūsdienu galveno realitāti 

– tirgu, kas piedāvā pircējiem un pārdevējiem savstarpēji apmainīties ar īpašumu. Tas nenozīmē, 

ka jaunajā piekļuves laikmetā īpašums izzudīs, tieši pretēji. Īpašums turpinās pastāvēt, tomēr tas 

daudz retāk tiks pirkts un pārdots tirgū. Jaunajā ekonomikas sistēmā piegādātāji īpašumu paturēs 

sev, to izīrēs, iznomās, ľems ieejas maksu, abonēšanas maksu, vai biedra naudu par tā īslaicīgu 

lietošanu. Īpašuma maiľa starp pircējiem un pārdevējiem, kas ir būtiskākā mūsdienu tirgus 

sistēmas iezīme, tiks aizstāta ar īslaicīgām pakalpojumu sniedzēju un klientu attiecībām. Tirgus 

turpinās pastāvēt, tomēr tā loma darījumos pakāpeniski zaudēs savu agrāko nozīmi. 

Taču intelektuālais kapitāls ir jaunā laikmeta dzinulis un mērķis. Jaunajā ekonomikas 

sistēmā par vērtībām tiks uzskatīti jēdzieni, idejas, veidoli, nevis lietas. Bagātības mērs vairs 

nebūs finansiālais kapitāls, bet cilvēka radošā iztēle un radošās spējas. Turklāt jāpiebilst, ka 

intelektuālais kapitāls reti tiek mainīts. Piegādātāji to patur savā īpašumā un iznomā vai piešķir 

licenci tā ierobeţotai lietošanai (Rifkins, 2004, 9). 

Latvijas ekonomikas zinātniece V. Bikse (Bikse, 2007, 71-72) raksturo jaunās ekonomikas 

laikmetu. Viľa raksta: „Jaunā ekonomika nav nekas unikāls, bet gan sabiedrības attīstības 

augstākā pakāpe, kurā tiek izdalītas šādas pārmaiľas jaunu tendenču veidā.  

 Pirmkārt, straujie darbības tempi un nepārtraukti esošo produktu un procesu uzlabojumi un 

jaunu produktu un procesu radīšana. 

 Otrkārt, investīciju pieaugums inovācijās un pētniecībā. Turklāt šajos procesos arvien 

aktīvāk iekļaujas biznesa struktūras. 

 Treškārt, tā ir jauno atklājumu ievērojami ātrāka pieejamība citām biznesa struktūrām (arī 

konkurentiem) un daudz ātrāks praktiskais pielietojums. 

 Ceturtkārt, jauno tehnoloģiju izplatība notiek ļoti ātri. Tas nozīmē, ka novecojušie produkti 

un procesi ir jānomaina, citādi zudīs uzľēmuma konkurētspēja un tas kavēs valsts 

ekonomikas attīstību. 

 Piektkārt, inovācijas kļūst par galveno konkurences ieroci starp uzľēmumiem, īpaši augstās 

tehnoloģijas nozarē, lai neatpaliktu no konkurenta un saglabātu savu vietu tirgū. Tas liek 

pašiem nodarboties ar inovatīviem procesiem, piedāvāt ātrāk nekā konkurents daudz labāku, 

uzlabotu, jaunāku produktu vai tehnoloģijas.‖ 

Lai varētu notikt pārmaiľas ekonomikas attīstībā, jāmainās sabiedrības domāšanai, stereotipiem 

par veiksmīgas uzľēmējdarbības principiem un paša uzľēmēja konkurētspējas rādītājiem.        

Jau savā laikā ievērojamie vācu zinātnieki -  politologs un ekonomists M. Vēbers (Weber, 

1968), pamatojot protestantiskās ētikas pamatprincipus uzľēmējdarbībā, un ekonomists, 

sociologs V. Zombarts (Зомбарт, 2008; 2009), pievēršoties sabiedrības attīstības prognozēm un 

perspektīvām 20. gadsimtā, kā arī pamatojot šīs attīstības priekšnoteikumus, -  norāda uz to, 

kādām īpašībām būtu jāpiemīt nākotnes uzľēmējiem, lai valsts ekonomika un sabiedrība būtu 

konkurētspējīga. Šo autoru domas ir šādas: 1) personības atbrīvotība, uzľēmīgums un iniciatīva; 

2) radoša, pat nedaudz avantūriska iztēle; 3) īsta aizraušanās ar savu darbu, pat zināms azarts; 

4) gatavība riskēt, uzsākt kaut ko jaunu vēl līdz šim nebijušu; 5) emocionālā noturība un 

inteliģence; 6) attīstīts un elastīgs prāts; 7) sadarbības un saskarsmes kultūra. 
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Austriešu sociologs un ekonomists J. A. Šumpeters (Шумпетер, 2007) savā ekonomikas 

attīstības teorijā pamato veiksmīgu, konkurētspējīgu uzľēmēju, kas spēj atrast raţošanas jaunu 

faktoru kombinācijas un šādi ievieš inovācijas, kas pats gatavs pārmaiľām un spēj pielāgoties 

jauniem apstākļiem, tādējādi sekmējot ekonomisko izaugsmi. Jaunā tipa uzľēmējs ir spējīgs lauzt 

stereotipus, gadsimtiem tradicionālos aprites ciklus, lai nodrošinātu ekonomikas sistēmas 

dinamismu un elastību. Lai tas būtu iespējams, indivīdam jāpiemīt veselai virknei šim nolūkam 

nepieciešamo īpašību: redzējuma asums; prasme atrast jaunus, vēl līdz šim nezināmus ceļus, 

iniciatīva, autoritāte, pareģošanas un prognozēšanas spējas; iekšējā vēlme un nepieciešamība būt 

līderim. 

Arī mūsdienu ekonomisti pēta konkurētspējīgas personības, veiksmīga uzľēmēja īpašības, 

lai varētu izvērtēt un uzlabot mūsdienu komercizglītības saturu.  

Piemēram, R. Andersons un P. Šihirevs (pēc Apressyan, 1997; Митина, 2003) savu 

pētījumu rezultātā savās publikācijās ir devuši konkurētspējīga uzľēmēja īpašību uzskaitījumu 

un viľa rīcības raksturojumu: 1) jaunu iespēju meklējumi, iniciatīva un uzņēmīgums (spēj saskatīt 

un izmantot jaunas un neparastas iespējas attīstībai, sāk rīkoties, pirms to darīt viľu piespieţ 

apstākļi); 2) neatlaidība (gatavs grūtībām, vairākkārtējiem mēģinājumiem panākt iecerēto, lai 

pieľemtu jaunus izaicinājumus un pārvarētu šķēršļus; spējīgs mainīt stratēģiju, lai sasniegtu 

mērķi); 3) gatavība riskam (dod priekšroku „likteľa izaicinājuma‖ un mērena riska situācijai, 

risku vienmēr izvērtē; rīkojas, lai mazinātu risku un kontrolētu pieľemto lēmumu sekas); 

4)orientācija uz efektivitāti un kvalitāti (atrod ceļus un veidus, kā darīt darbus labāk, ātrāk, lētāk; 

cenšas sasniegt pilnību, uzlabot efektivitātes standartus); 5) iesaistīšanās lietišķo kontaktu un 

sadarbības meklējumos (uzľemas visu atbildību, tam upurējot savus personīgos resursus - 

garīgos un materiālos resursus, laiku; problēmu risināšanas veids – sadarbība); 6) mērķtiecīgums 

(skaidri spēj formulēt savus mērķus, ir ieceres un to realizācijas redzējumi ilgtermiľā; 

nepārtraukti uzstāda un procesā spēj koriģēt īstermiľa mērķus un uzdevumus); 7) vēlēšanās būt 

vienmēr un par visu informētam (personīgi nemitīgi visu izzina, mācās, vāc nepieciešamo 

informāciju, šim nolūkam izmantojot gan personiskos, gan lietišķos kontaktus, daţāda veida 

informācijas avotus, t.sk. jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas); 8) sistemātiska 

plānošana un novērošana jeb monitorings (plānošanā tiek izdalīti stratēģiskie mērķi, apakšmērķi 

un šī brīţa mērķi, pieľemot lēmumus, rēķināšanās ar reālo finansiālo stāvokli; ir izstrādāts 

vispiemērotākais procesu vadības, kontroles un paveiktā rezultativitātes izvērtēšanas 

mehānisms); 9) spējas un prasmes pārliecināt citus un nodibināt sakarus (citu cilvēku 

pārliecināšanā un sava viedokļa pamatošanā rīkojas korekti, taktiski, ētiski, respektējot savu 

partneru intereses; mēģina atrast sadarbības partnerus, kam ir kopīgi mērķi); 10) neatkarība un 

pārliecība par sevi, par saviem spēkiem (cenšas būt neatkarīgs mērķu noteikšanā un lēmumu 

pieľemšanā, paļaujas uz saviem spēkiem un nebaidās no grūtībām, nebaidās kļūdīties, ir gatavs 

kā veiksmei, tā arī neveiksmei; tic savām spējām pārvarēt grūtības).  

Savukārt japāľu zinātnieks T. Kono (Коно, 1987) ir aprakstījis veikto pētījumu rezultātus. 

Zinātnieks aptaujāja vairāk kā 40 lielu raţošanas kompāniju darbiniekus, apkopojot respondentu 

domas par konkurētspējīga uzľēmēja un menedţera īpašībām. Iegūtie rezultāti ļāva visas 

konstatētās īpašības saklasificēt vairākās grupās (skat. 3.2.tab.) : 1) uzľēmēja un augsta līmeľa 

menedţera konceptuālās spējas un prasmes, uzvedības standarti; 2) speciālista kā 

konkurētspējīgas personības īpašības; 3) fiziskie rādītāji. 

Somu zinātnieks T. Santalainens un viľa kolēģi (Санталайнен и др., 1988) arī ir pētījuši 

konkurētspējīgu uzľēmēju īpašības. Pētījumu rezultāti ir apkopoti tabulā (skat. 3.3. tab.). 

Izvērtējot gan Japānā, gan Somijā veikto pētījumu aprakstus, varam teikt, ka abās valstīs ir 

iegūti ļoti līdzīgi rezultāti, kas liecina jau par pastāvošām likumībām personības konkurētspējas 

raksturojumā uzľēmējdarbības jomā. 
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3.2. tabula  

Augsta līmeľa uzľēmēja un laba menedţera konkurētspēju nosakošās īpašības (Коно, 1987) 

Īpašības  Atbilžu biežums 

respondentu iztvēruma 

kopā (%) 

Uzņēmēja un menedžera konceptuālās spējas un prasmes 

1. Uzskatu plašums, globālā pieeja 29 

2. Prognozēšanas ilgtermiľā prasmes un elastīgums 34 

3. Enerģiska iniciatīva, apľēmīgums un izlēmīgums, t.sk. riska 

apstākļos 

42 

4. Neatlaidīgs darbs un nepārtrauktas mācības 10 

Speciālista kā konkurētspējīgas personības īpašības 

5. Prasmes precīzi formulēt mērķus un nostādnes 17 

6. Gatavība uzklausīt citu cilvēku viedokli 22 

7. Emocionālā noturība un elastīgums, lojalitāte un nesavtīgums 29 

8. Prasmes un spējas maksimāli likt lietā visu darbinieku, visu 

veidu speciālistu iekšējos resursus: 1) meistarīgi veicot iekšējo 

organizācijas spēku izvietošanu; 2) pielietojot efektīvu ārējo 

motivāciju un taisnīgas sankcijas 

24 

9. Personības šarms un harizma 22 

10. Prasmes un spējas izveidot savu komandu un visas 

organizācijas darba kolektīvu, nodrošināt harmonisku un 

labvēlīgu atmosfēru tajā 

20 

Fiziskie rādītāji 

11. Veselība 46 

 
3.3. tabula  

Konkurētspējīgu somu uzľēmēju un menedţeru raksturīgās īpašības (Санталайнен и др., 1988) 

Nr. Personības īpašības kā veiksmi un konkurētspēju nosakošie iekšējie faktori 

1. Prasmes sasniegt augstus rezultātus un vēlēšanās daudz strādāt, lai tos sasniegtu 

2. Vēlēšanās un spēja apzināties atbildību par uzticēto pienākumu, uzdevumu un pieľemt 

riskantus lēmumus 

3. Gatavība uzsākt pārmaiľu procesu, to vadīt un to izmantot organizācijas interesēs 

4. Gatavība atvērtam vadības stilam, kas atbalsta sadarbību 

5. Māksla pieľemt ātrus lēmumus 

6. Spēja koncentrēties vienlaicīgi gan uz tagadni, gan uz nākotni 

7. Spēja saskatīt apkārt notiekošās izmaiľas un prasme tās izmantot attīstībai un 

konkurētspējas līmeľa celšanai 

8. Gatavība ciešai sociālai mijiedarbībai 

9. Gatavība vadības komandas darbam 

10. Radoša pieeja darbā 

11. Nepārtraukts darbs pie sevis pilnveidošanas, labs kopējais psihiskais un fiziskais 

stāvoklis 

12. Prasme lietderīgi un pareizi izmantot savu laiku 

13. Gatavība motivēt sevi un personālu 

14. Gatavība sadarboties ar augsti profesionāliem speciālistiem 

15. Gatavība politiski stratēģiskam darbam 

16. Pasaules līmeľa redzesloks 
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Turpinot konkurētspējīgas personības raksturojumu daţādu autoru skatījumā, būtu jāmin 

vairāki amerikāľu veiksmīga uzľēmēja, marketinga speciālista L. Jakkokas (Афоризмы .. , 

2006) izteicieni. 

 Labam vadītājam jāprot ne tikai daudz runāt, bet arī ieklausīties citos.  

 Ţēl, ka neeksistē tādas izglītības iestādes, kur māca klausīties. 

 Veiksmes un panākumu garants ir nevis informācija, bet paši cilvēki kā vērtības. 

 Labs vadītājs spēs novērtēt un motivēt savus darbiniekus. 

Kaut arī nemaz nav obligāti katru izteikto racionalizācijas priekšlikumu tūlīt īstenot praksē, 

taču, ja nebūs sajūsmas pilna izsauciena: „Lieliski izdomāts!‖ un atzinības un pateicības pilnu 

rokas spiedienu, tad šis cilvēks kā jaunu ideju ģenerētājs vairs nekad jums neko nepiedāvās, jo 

nebūs saľēmis vērtējumu – tu esi pa īstam apbrīnas vērts.  

Globalizācijas, integrācijas procesi un pārmaiľas ekonomikas sfērā būtiski ietekmēs 

sabiedrības dzīvi kopumā un katru indivīdu atsevišķi. Mūsdienu izglītībai ir jāveicina katra 

sabiedrības indivīda attīstības process, lai ikviens varētu kļūt par konkurētspējīgu, t.sk. radošu, 

uzľēmīgu un iniciatīvas bagātu, personību, augsta līmeľa profesionāli.  

Tātad mūsdienu izglītības sistēmai, t.sk. skolai, tiek izvirzīti jauni mērķi – nodrošināt mūsu 

sabiedrības un katra tās indivīda konkurētspējas attīstību. Lai to īstenotu, izglītībā ir 

nepieciešamas pārmaiľas. Šodienas skolēni pieaugušo cilvēku dzīvē nokļūs pēc pieciem, varbūt 

pat desmit gadiem. Tātad šodienas izglītībai „jāstrādā‖ nākotnes labā. Skolām jāspēj prognozēt 

nākotnes sabiedrības attīstība, tās vajadzības, jāparedz, ko skolēnam vajadzēs nākotnē, jo viľš 

jau šodien gatavojas darbībai un rīcībai situācijās, kuras līdz šim mūsu sabiedrības un visas 

cilvēces attīstības laikā uzkrātajā pieredzē vēl nav bijušas. 

Pasaulē labi zināmie ekonomisti K. O‘Dells un Dţ. Greisons (O'Dell, Grayson, 1998) katra 

sabiedrības indivīda konkurētspēju cieši saista ar valsts, tās ekonomikas un izglītības 

konkurētspēju. Izglītību zinātnieki traktē kā ļoti plašu jēdzienu, ne tikai kā noteiktu kādā dzīves 

posmā iegūtu zināšanu kopumu. K. O‘Dells un Dţ. Greisons uzskata, ka konkurētspējīgas valsts 

pilsoni var raksturot šādi: 

 augsta līmeľa funkcionāla izpratība; 

 noteikta līmeľa zināšanas matemātikā, statistikā, pētījumu metodoloģijā; 

 spēja novērot, analizēt un izvērtēt notiekošos procesus, interpretēt rezultātus un uzsākt 

atbilstošu darbību; 

 zināšanas par apkārtējo pasauli, t.sk. zināšanas vēstures, kultūrvēstures, ģeogrāfijas, 

ekonomikas, valodu jomās; 

 prasme strādāt komandā, spēja uzľemties atbildību; 

 spēja un prasme nepārtraukti mācīties un pielāgoties pārmaiľām. 

Zinātnieki uzskata, ka par profesionāliem uzľēmējiem katrs mūsdienu jaunietis nekļūs, un, 

iespējams, tas nemaz nav nepieciešams, taču mūsdienu izglītībai jāveicina tādu pamatprasmju 

veidošanās, kas palīdzēs katram jaunietim pašrealizēties atbilstoši viľa spējām un interesēm. 

K. O‘Dells un Dţ. Greisons pie pamatprasmēm min arī uzņēmējdarbības pamatprasmes. 

Krievu zinātniece, konkurētspējas pētniece L. Mitina (Митина, 2003) norāda, ka 

mūsdienās katram sabiedrības loceklim, t.sk. katram jaunietim, jāvar apliecināt savu 

konkurētspēju ar kompetencēm šādās jomās: 

 profesionālo mērķu un uzdevumu noteikšana un formulēšana; 

 atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem izvēlēties realizācijas ceļus, līdzekļus 

un paľēmienus; 

 darbības un tās rezultātu analīze un izvērtēšana. 

Ziľojumā, ko Starptautiskā Komisija par izglītību divdesmit pirmajā gadsimtā sniegusi 

UNESCO, ir formulēti XXI gadsimta izglītības galvenie principi (Delors u.c., 2001): 

 gūt pietiekoši plašas un dziļas zināšanas, t.sk. kultūras izziľā un apguvē, apgūstot 

ierobeţotu disciplīnu skaitu; 

 strādāt un sasniegt tādu kompetentumu, kas dotu iespējas tikt galā ar daţādām 

situācijām, daudzas no kurām grūti prognozēt; 
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 dzīvot, apvienojot patstāvību un pašnovērtējuma prasmes un spējas ar iesaistīšanos 

kolektīvajos projektos; 

 dzīvot kopā, attīstot zināšanas par citiem, viľu kultūru, tradīcijām un domāšanas veidu. 

Šajā ziľojumā tiek norādīts uz arvien pieaugošo izglītības nozīmi, kas sekmē starptautisko 

sadarbību, pieredzes apmaiľu un informācijas tīklu izveidi. Vienlaicīgi ar integrācijas procesu 

notiek arī pretējas tendences, proti, valstīs tiek izvirzīti nacionāla līmeľa izglītības mērķi, kas 

respektē valsts, sabiedrības kultūru un subkultūru specifiku, nodrošina nacionālās izglītības 

sistēmas ilgtspējīgu attīstību.  

Lielā Astoņnieka valstu augstākā vadības līmeľa pārstāvju tikšanās, kas notika Ķelnē, 

vainagojās ar kopīgi pieľemtu komunikē, kurā ir uzsvērta doma, ka XXI gadsimts no 

iepriekšējiem atšķirsies ar savu elastīgumu un mobilitāti, īpaši, kā līdz šim vēl nav bijis, būs 

pieprasīta mobilitāte. Šobrīd pase un nopirktā biļete ļauj cilvēkam ceļot pa visu pasauli. 

Savukārt, nākotnē pieprasītā mobilitāte ir jānodrošina ar izglītību visa mūţa garumā. Izglītība kā 

„mobilitātes pase‖ ir jāpiedāvā katram sabiedrības loceklim, īpašu uzmanību veltot jaunajai 

paaudzei, kam pieder nākotne (Group of Eight, 1999, 1). 

Somijā, piemēram, jau tagad ir izstrādāta un praksē aprobēta sava veida mācību 

sasniegumu pases koncepcija. Šī mācību pase (angļu val. – learning passport) ir pilns izglītības 

rezultātu saraksts, ko ir ieguvis konkrētais cilvēks. Savukārt, daudzās Eiropas valstīs, ASV un 

Japānā no strādniekiem darba devēji pieprasa perspektīvo mācību plānu (angļu val. – personal 

learning plan) (Longworth, Davies, 1996, 2). 

Eiropas Padome 2000. gada martā ir apstiprinājusi Eiropas Savienības (ES) stratēģiskās 

attīstības dokumentu, kas nosaka ES ekonomiskās attīstības virzienus līdz 2010. gadam – 

Lisabonas stratēģiju (The Lisbon strategy .. , 2004). Stratēģijas pamatmērķis ir panākt, lai 

Eiropas Savienība līdz 2010. gadam kļūtu par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko zināšanās 

balstīto ekonomiku pasaulē, kas spēj ilgtspējīgi augt, radot vairāk un labākas darba vietas, lielāku 

sociālo vienotību un nodrošināt vides aizsardzību. ES konkurētspējas izaugsme ir panākama, 

veicinot katras dalībvalsts un visas ES ekonomisko attīstību. Šīs attīstības sasniegšanai ir izvirzīti 

precīzi uzdevumi, kuri iedalīti trīs lielos blokos: 

 ekonomiskā izaugsme: makroekonomiskā stabilitāte un konkurētspēja; 

 sociālā kohēzija: nodarbinātība un sociālā iekļaušanās; 

 vides aizsardzība: ekoloģiski pieļaujama un efektīva dabas resursu izmantošana, 

piesārľojuma samazināšana.  

Lai īstenotu Lisabonas stratēģiju, katra ES dalībvalsts ir izvirzījusi savas prioritātes, bet 

vadās arī no Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ieteikumiem. Tā, piemēram, plānojot 

izmaiņas izglītības sistēmā, palīdz ieteikums par pamatprasmēm. Tajā teikts (European 

Commision, 2004; 2005): „Tā kā globalizācija turpina Eiropas Savienībai izvirzīt jaunus 

izaicinājumus, katram pilsonim būs vajadzīgs plašs pamatprasmju loks, lai elastīgi piemērotos 

strauji mainīgajai un savstarpēji ļoti saistītajai pasaulei. Izglītības loma ir gan sociāla, gan 

ekonomiska, un tai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoľi apgūst pamatprasmes, 

kas vajadzīgas, lai viľi varētu elastīgi pielāgoties šādām pārmaiľām. Jo īpaši būtu jāapmierina 

izglītojamo atšķirīgās vajadzības, pamatojoties uz daţādām individuālajām prasmēm, nodrošinot 

līdztiesīgumu un pieeju tām grupām, kurām personisku, sociālu, kultūras vai ekonomisku 

apstākļu dēļ ir nepietiekama izglītība, nepieciešams īpašs atbalsts sava izglītības potenciāla 

realizēšanai. Šādas grupas ir, piemēram, cilvēki ar zemu pamatprasmju līmeni, jo īpaši cilvēki ar 

nepietiekamu lasīt un rakstīt prasmi, skolu nepabeigušie, ilgstoši bezdarbnieki un cilvēki, kuri 

atsāk darbu pēc ilgāka pārtraukuma, vecāki cilvēki, migranti un cilvēki ar invaliditāti.‖ Šie 

ieteikumi aktuāli kā pamatizglītībai, tā vispārējai vidējai izglītībai. Ar pamatprasmēm šajā 

dokumentā ir apzīmēts zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas atbilst kontekstam. 

Pamatprasmes ir tās, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

aktivitātei, sociālajai iekļautībai un nodarbinātībai un kas kopumā ceļ katra sabiedrības indivīda 

un tātad arī visas sabiedrības konkurētspējas līmeni. Tās ir astoľas: 

 saziľa dzimtajā valodā; 
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 saziľa svešvalodās; 

 matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinātnēs un tehnoloģijās; 

 digitālā prasme; 

 mācīšanās mācīties; 

 sociālās un pilsoniskās prasmes; 

 pašiniciatīva un uzľēmējdarbība; 

 kultūras izpratne un izpausme. 

Visas pamatprasmes uzskatāmas par vienlīdz svarīgām, jo katra no tām var nodrošināt 

veiksmīgu dzīvi zināšanu sabiedrībā. Daudzas prasmes pārklājas un savienojas: vienai sfērai 

būtiskie aspekti attīsta prasmes citā. Valodas pamatiemaľu prasme, lasīt un rakstīt prasme, 

rēķināšanas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasme ir būtisks mācību 

pamats un mācīšanās mācīties ir atbalsts visām mācību aktivitātēm. Tāpat kritiskā domāšana, 

radošās spējas, iniciatīva, riska novērtējums, lēmumu pieľemšana un lietišķa emociju 

pārvaldīšana ir nozīmīga visās astoľās pamatprasmēs. 

Skolotājiem jāsaprot, ka visas šīs prasmes nevar attīstīt atsevišķos mācību priekšmetos. Te 

ir jābalstās uz kopveseluma un integrācijas pieeju. Mazāk saprotama un salīdzinoši jauna ir 

pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības pamatprasme. Tāpēc turpmāk sīkāk analizēsim tikai šo vienu 

pamatprasmi.  

Eiropas Savienības ieteikumu dokumentos (European Commision, 2004; 2005) šī 

pamatprasme skaidrota sekojoši: „Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība attiecas uz indivīda spējām 

pārvērst idejas darbībā. Tā ietver radošu pieeju, inovāciju un riska uzņemšanos, kā arī spēju 

plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu mērķus. Tā ir labs atbalsts indivīdiem ne tikai ikdienas 

dzīvē mājās un sabiedrībā, bet arī darbavietā, palīdzot apzināties darba nozīmi un izmantot 

izdevības, un ir īpašu zināšanu un prasmju pamats, kas nepieciešamas tiem, kas veicina vai 

nodarbojas ar sociālo darbību vai komercdarbību. Tam būtu jāietver ētisko vērtību apzināšanās 

un jāveicina laba pārvaldība.‖  

Nepieciešamās zināšanas ietver kritisku izpratni par pieejamām iespējām personiskai, 

profesionālai un/vai komercdarbībai, ietverot redzējumu jautājumus, kas nodrošina kontekstu, 

kurā cilvēki dzīvo un strādā, piemēram, plašāka izpratne par ekonomikas darbības principiem un 

iespējām vai izaicinājumiem, ar ko sastopas darba devējs vai organizācija. Indivīdiem būtu arī 

jāapzinās uzľēmuma ētiskā nostāja un tas, kā viľi var būt labais spēks, piemēram, ar godīgu 

tirdzniecību vai sociālu organizāciju. 

Prasmes ir saistītas ar proaktīvu projektu vadību (ietverot, piemēram, prasmi plānot, 

organizēt, vadīt, uzľemties līdera lomu un deleģēt, analizēt, sazināties, sniegt norādījumus, 

novērtēt un uzskaitīt), efektīvu pārstāvēšanu un sarunu veikšanu, kā arī spēju strādāt gan 

individuāli, gan sadarbojoties komandās. Būtiska ir prasme izvērtēt savas stiprās un vājas puses, 

uzľemties risku, kad tas nepieciešams. 

Uzľēmējdarbības attieksmi raksturo iniciatīva, proaktivitāte, neatkarība un inovācija 

personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, tāpat kā darbā. Tā ietver arī motivāciju un apľēmību 

sasniegt mērķus, vai tie būtu personiski nolūki vai mērķi, kas kopīgi ar citiem, tostarp darba 

mērķi.  

Latvijas zinātniece V. Bikse (Bikse, 2007; 2008) šo pamatprasmi dziļi un vispusīgi pētījusi 

un analizējusi savos zinātniskajos rakstos, saucot to par uzņēmīguma kompetenci. Viľa uzsver, 

ka šī kompetence ir svarīga katram indivīdam. Ļoti bieţi jēdzienu uzņēmējspējas saprot pārāk 

šaurā nozīmē, proti, tikai kā biznesa aktivitātes, un uzskata, ka tās var attīstīt, apgūstot tikai 

zināšanas ekonomikas priekšmetos. Tā tas nav. Mūsdienās uzľēmumu struktūrā dominē sīkie 

uzľēmumi, arvien vairāk veidojas attālināta darba veidi, pieaug pašnodarbinātā statuss 

tautsaimniecībā. Tāpēc uzņēmīguma kompetenci ir nepieciešams attīstīt ne tikai tiem, kas 

iecerējuši savu profesionālo dzīvi saistīt ar ekonomiku un vadības zinībām, bet visiem, it īpaši 

topošajiem inţenieriem, biologiem, fiziķiem, ķīmiķiem, matemātiķiem un citiem, panākot, lai 

izvēloties profesiju, jaunieši apzinātos sevi kā pašnodarbināto (iespēju būt ne tikai darba 

ľēmējam, bet arī uzľēmējam). Zinātniece uzskatāmi pamato, kāpēc šī kompetence aktuāla 
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katram un ikvienam. Visiem būs jādzīvo un jādarbojas jaunajos apstākļos, tāpēc ir svarīgi, lai 

jaunais cilvēks būtu ne tikai augstas kvalifikācijas speciālists, bet arī konkurētspējīgs: uzľēmīgs, 

radošs, neatkarīgs savā rīcībā, iniciatīvas pilns, gatavs riskēt, gatavs nodarbināt pats sevi un arī 

vadīt citus, proti, ar attīstītām uzľēmējspējām, kas ietver sevī noteiktu īpašību, spēju, prasmju 

kopumu. Tās var sagrupēt 4 grupās (Bikse, 2008, 197): 

 cilvēka personiskās īpašības un prasmes: plānošana, lēmuma pieľemšana, sazināšanās 

un vēlēšanās uzľemties atbildību, patstāvība, spēja saskatīt (atrast) noteiktu problēmu 

un to atrisināt; 

 spēja sadarboties: prasme strādāt patstāvīgi un reizē saskaľot savu rīcību ar citiem, 

strādāt komandā, mācēt ātri pārorientēties un uzsākt jaunu darbību; 

 pašpārliecinātība un rīcības motivācija: elastība, kritiska un neatkarīga domāšana, īpaši 

pievēršot uzmanību tam, lai jaunais cilvēks vēlētos un spētu mācīties patstāvīgi visa 

mūţa garumā; 

 spēja uzņemties iniciatīvu: izvirzīt reālus mērķus un censties tos sasniegt, radoši 

darboties, prast pārvarēt neveiksmes un kritiski tās izvērtēt, riskēt, lai īstenotu savu 

ideju.  

Eiropas Padome ne tikai definējusi šo jauno iniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetenci, 

bet ir arī ekspertu izstrādāti ieteikumi šīs kompetences iekļaušanai skolu mācību programmās. 

Daudzas ES dalībvalstis jau aktīvi darbojas šajā jomā. Eiropas Komisijas nostādnes sekmīgi tiek 

īstenotas tajās valstīs, kurās ir izstrādāta noteikta valdības politika uzľēmīguma veidošanas 

pārvaldībā. Laba pieredze ir Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Francijā, Polijā, Nīderlandē, 

Anglijā u.c. Minētajās valstīs ir izstrādāta valdības rīcības programma ilgstošai perspektīvai. 

Tādējādi tiek īstenota vismaz triju ministriju, vietējo pašvaldību, kā arī akadēmiskā personāla un 

skolu saskaľota darbība šī jautājuma sekmīgai risināšanai (Bikse, 2008, 198). 

 Ekonomikas ministrija īsteno uzľēmējprasmju un spēju attīstības jautājumu vadību un 

koordinēšanu, sniedz finansiālo atbalstu. 

 Uzľēmīguma kompetences veidošanas elementi tiek integrēti visās studiju programmās, it 

īpaši inţenierzinātľu, bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas studiju programmās. 

 Tiek iesaistīti uzľēmumi, tie tiek motivēti sadarboties ar skolām, sniedzot konkrētu palīdzību 

skolēnu uzľēmumu veidošanā un vadībā. 

 Izglītības ministrija pārvalda pedagogu izglītošanu. Izglīto ne tikai tos, kas māca ekonomikas 

priekšmetus, bet arī citu priekšmetu pedagogus, jo visiem ir jāsekmē uzľēmīguma 

kompetences attīstība.
 
 

Tātad šīs pamatkompetences veidošana ne tikai „pārkāpj‖ ekonomikas mācību priekšmeta 

robeţas, bet pat skolas un izglītības ministrijai pakļauto iestāţu robeţas. Piemēram, Norvēģijā 

projektā, kas izstrādāja metodiku šīs kompetences veidošanai, bija iesaistīta vesela virkne 

institūciju. Tās bija gan valsts, gan vietējās sabiedrības, gan privātā sektora institūcijas (Strategic 

Plan .. , 2004). 

 Valsts līmenis: Izglītības un Zinātnes ministrija, Pašvaldību un reģionālās attīstības 

ministrija, Aroda un rūpniecības ministrija, Izglītības un apmācības direktorāts, Norvēģijas 

pētniecības institūts, Norvēģijas inovācijas, Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību 

asociācija, Norvēģijas uzľēmējdarbības programma. 

 Vietējā sabiedrība: Apgabala pārvalde, vietējā pašvaldība, vecāku organizācijas, vietējais 

darba tirgus sektors, vietējās kultūras dzīves organizācija. 

 Privātais sektors: Junior Achievement, Nacionālais tehnoloģiju institūts, Biznesa sektors, 

Norvēģijas uzľēmumu konfederācija, mediji, Norvēģijas amatu apvienība.  

Mūsdienās jauniešu konkurētspējas, t.sk. nepieciešamo pamatprasmju, attīstību ne vienmēr 

spēj nodrošināt pastāvošā formālās izglītības sistēma, kas ne vienmēr ir pietiekami elastīga, 

mobila, jebkurā brīdī jebkuram interesentam pieejama, tāpēc arvien pieaug neformālās izglītības 

nozīme. Tas attiecas arī uz komercizglītības vidi, kur arvien nozīmīgāku vietu iegūst neformālā 

komercizglītība kā vispārējai formālai izglītībai papildus iegūtā izglītība Latvijas skolās.      
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3.2.2.2. Neformālās komercizglītības vides specifika: problēmbalstīto mācību 

organizatoriskais aspekts 

 

Konkurētspējīga personība savu konkurētspēju apliecina darbībā, pirmām kārtām, spējā 

izmantot savas iegūtās zināšanas un prasmes daţādās situācijās, bieţi vien ļoti neierastās un pat 

problēmsituācijās, kad jāvar izvērtēt situāciju un jāatrod dotās problēmas risināšanas ceļi, 

jāpieľem lēmums par vispiemērotāko risināšanas veidu, izvēloties vienu no vairākām 

alternatīvām. Pedagogs nevar iedot gatavas receptes visām iespējamām dzīves situācijām. Taču 

pedagoģiskās darbības mērķis ir nodrošināt tādu izglītības vidi, kurā skolēni uzkrāj savu dzīves 

pieredzi, mācās patstāvīgi domāt, pieľemt lēmumus, argumentēt savu pozīciju vienā vai otrā 

jautājumā, izdarot secinājumus, no katra konkrētā problēmuzdevuma un/vai problēmsituācijas 

risināšanas pieredzes veicot vispārinājumus.  

Bieţi vien nestandarta uzdevumi, problēmsituācijas skolēnos rada apjukumu un pat lielu 

psiholoģisku spriedzi. Tam par pamatu ir: 

 standartveida, fragmentāra, tikai un vienīgi uz faktiem balstītā domāšana; 

 sistēmiskās domāšanas un radošuma deficīts; 

 nepieciešamo kompetenču un pieredzes trūkums problēmuzdevumu/ problēmsituāciju 

risināšanā vai arī pieredze ir, taču diemţēl - negatīva; 

 zems pašvērtējums, t.sk. neticība saviem spēkiem, kā arī savu iekšējo resursu, t.sk. 

kompetenču, zems pašnovērtējums; 

 stresa nenoturība, kā rezultātā skolēns nespēj sevi mobilizēt problēmas risinājumu 

meklējumiem. 

Krievu zinātniece, cilvēka konkurētspējas pētniece L. Mitina (Митинa, 2003) raksta, ka 

personības konkurētspēja nodrošina darbības panākumus un sasniegumus. Konkurētspējīgas 

personības labāk pārdzīvo krīzi, iegūtās pieredzes rezultātā paceļoties jaunā attīstības pakāpē. 

Zinātniece augstu vērtē S. Rubinšteina izstrādāto cilvēka dzīves divu veidu teorētisko 

pamatojumu.  

S. Rubinšteins tos ir raksturojis šādi (pēc Митинa, 2003): 

 pirmais veids ir dzīve, kas neiziet ārpus cilvēka pašreizējās vides kā mijieedarbības 

sistēmas, kurā pats cilvēks ir tieši iesaistīts; jebkura cilvēka attieksme ir attieksme pret 

atsevišķām parādībām un lietām viľa dzīvē, bet ne pret dzīvi kopumā, bet darbībai 

pamatā ir situatīvs raksturs; 

 otrais eksistences veids ļauj cilvēkam it kā iziet ārpus tiešās iedarbības vides; balstoties 

uz refleksiju, viľš ir spējīgs kopumā izvērtēt savas dzīves un sūtības jēgpilno nozīmi un 

vērtību; liela nozīme ir cilvēka nākotnes nodomiem. 

Balstoties uz šīm atziľām, L. Mitina (Митинa, 2003) izstrādāja cilvēkdarbības divus 

modeļus, norādot, ka tikai viens no tiem (otrais) spēj nodrošināt konkurētspējīgu darbību 

mūsdienās.  

Pirmais modelis. Cilvēkam raksturīga adaptīvā darbība, kur dominē tendence pakļauties 

ārējās vides faktoru ietekmei. Ievērojot daţādus priekšrakstus, normas, noteikumus, notiek 

pielāgošanās process. Tajā pašā laikā cilvēkam parādās vēlme pakļaut vidi savām interesēm. 

Veicot daţāda veida uzdevumus, risinot problēmas, viľš balstās uz labi zināmiem algoritmiem, 

kas ar laiku pārvēršas šablonos un stereotipos.  

Otrais modelis. Cilvēkam raksturīga vēlme tiekties pēc kaut kā jauna. Viľš ir spējīgs vērtēt 

savu darbību kopumā, izejot ārpus ikdienas prakses. Šī spēja dod cilvēkam iespēju kļūt par 

situācijas noteicēju, pilntiesīgu savas tagadnes un nākotnes konstruktoru un autoru. Tas ļauj bez 

bailēm pieľemt, apzināt un izvērtēt dzīves ceļā sastopamās grūtības, kā arī pretrunas. Problēmas 

cilvēks risina konstruktīvi un atbilstoši savai vērtību orientācijai. Grūtības tiek uztvertas un 

vērtētas, kā ierosinājums tālākai attīstībai un savu iespēju un spēju robeţu paplašināšanai. 

Cilvēks, izvērtējot savu personisko attīstības potenciālu un iekšējos resursus, ir gatavs 

ekspermentētājdarbībai, kas jāsaprot kā radošas darbības un izvēles iespēju meklējumi. Cilvēka 

konkurētspējas attīstība notiek tikai tad, ja viľam vide piedāvā šīs izvēles iespējas un ja viľš 
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iekšēji jūt nepieciešamību, un ir gatavs to veikt. Cilvēkam svarīgi ir apzināties savas izvēles 

brīvību un vienlaicīgi arī atbildību par to, kas notiek un vēl notiks nākotnē.  

Tālab pedagogu svarīgs uzdevums ir nodrošināt atbilstošu izglītības vidi un dot iespējas 

personībai meklēt tai piemērotus pašrealizācijas ceļus, veidot savu dzīves, t.sk. izziľas darbības, 

stratēģiju un krāt savu personisko pieredzi.  

V. Klafki (Klafki, 1980; 1995) ir norādījis, ka izglītības mērķis ir iemācīt skolēniem 

vēsturiski veidojušos cilvēces tagadnes un nākotnes būtisko problēmu izpratni, ieaudzināt katrā 

cilvēkā gatavību līdzdarboties šo problēmu risināšanā.  

 

3.4. tabula  

Tradicionālā un inovatīvā pedagoģiskā pieeja mācību un audzināšanas procesa (MAP) 

menedţmentā (Шаповалов, 2005) 

Tradicionālā pedagoģiskā pieeja Inovatīvā pedagoģiskā pieeja 
 

Mērķa uzstādīšana atbilstoši sasniegtiem 

rezultātiem 

Mērķa uzstādīšana atbilstoši prognozējamai un 

vēlamai perspektīvai 

Subjektu fiksētās pozīcijas MAP Balstīšanās uz visu MAP subjektu patstāvību, 

iniciatīvu, daudzajām lomām un funkcijām 

MAP pārvalde kā reakcija uz konkrēto 

notikumu rašanos (kā noteikums ar 

nokavēšanos) 

MAP pārvalde kā aktīvs iespēju meklējums, 

ievērojot nākotnes paredzēšanu 

Pieľemto shēmu samazināšana, prognozējot 

MAP organizācijas novirzes;  

tiekšanās uz maksimālu MAP unifikāciju 

Plurālisms, daudzdimensionalitāte un 

daudzfunkcionalitāte MAP attīstībā; cenšanās 

un tiekšanās pēc pedagoģiskām inovācijām, 

jaunu pieeju meklējumi MAP organizācijā 

Secīga pārvaldes problēmu risinājumu 

meklēšana līdz pieejamam un pieľemamam 

pozitīvajam risinājumam 

Pārvaldes problēmu risinājumu meklējumi ar 

lēmumu pieľemšanas speciālu tehnoloģiju 

izmantošanu, kuru kritēriji ir pedagoģiskās 

sistēmas uzlabošana kopumā 

MAP rezultativitātes optimizācija MAP rezultativitātes potenciāla izvērtēšana un 

respektēšana 

 

V. Šapovalovs (Шаповалов, 2005) akcentē domu, ka, lai izglītības iestādēs varētu veicināt 

konkurētspējīgas personības attīstību, mūsdienās ir nepieciešama pilnīgi jauna pieeja 

pedagoģiskā procesa menedţēšanā. Zinātnieks veic divu pieeju - tradicionālās un inovatīvās - 

analīzi (skat. 3.4. tab.). 

Uzskatām, ka personības konkurētspējas attīstības veicināšanā par vienu no konceptuālām 

pieejām var kalpot problēmbalstītā pieeja izglītībā. Tās teorētiskā pamatojuma pirmsākumi 

teoriju vēsturiskās attīstības skatījumā meklējami gan padomju laika materiālistiskās didaktikas 

kognitīvajās teorijās, gan rietumvalstu autoru pedagoģiskās psiholoģijas teorijās, uz kurām 

mūsdienās balstās konstruktīvisma teorijas.  

Kā norāda B. Briede (Briede, 2004a), konstruktīvisma teorijas savu attīstību guva 

20. gadsimta 90. gados. Konstruktīvisma teoriju vēsturiskās saknes meklējamas Dţ. Brunera, 

Dţ. Djuī, I. Kanta, V. Klafki, Ţ. Piaţē, S. Rubinšteina, Ļ. Vigotska u.c. autoru (filozofu, 

psihologu, pedagogu) darbos. Šo teoriju veidotāji un tālākattīstītāji ir E. Glasersfelds, G. Kanella, 

P. Kobs, L. Krols, A. Makkinons, Dţ. Rifs, V. Ričardsons u.c. Konstruktīvismā var izdalīt divus 

teoriju interpretācijas virzienus:  

 psiholoģisko konstruktīvismu, kas balstās uz Ţ. Piaţē kognitīvās attīstības teoriju;  

 sociālo konstruktīvismu, kas balstās uz Ļ. Vigotska teorijām.  

B. Briede (Briede, 2004a) un I. Tiļļa (Tiļļa, 2005) ir padziļināti pētījušas konstruktīvisma 

teorijas kompetenču attīstības kontekstā. Latvijas zinātnieču veikto pētījumu rezultāti ļauj nonākt 

pie atziľas, ka katrs cilvēks iet savu izziľas ceļu, uzkrāj viľa personībai atbilstošu un piemērotu 
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izziľas pieredzi, kur ir iespējami individuāli mācīšanās algoritmi. Katrs cilvēks pats konstruē 

savu mācīšanos. Mācīšanās ir viens no galvenajiem jēdzieniem. Skolēns/students mācību procesā 

vairs nav objekts, uz kuru ir vērsta pedagoga darbība, bet gan aktīvs šīs darbības subjekts. 

Konstruktīvistiskajā skatījumā nepastāv visiem vienots mācīšanās mehānisms, kā tas bija 

pieľemts līdz šim. Pedagoģiskajā procesā ir nepieciešams sistēmiski konstruktīvistiskais 

skatījums, kur ar konstruktīvistisko saprot individuālo procesu pašorganizāciju un ar sistēmisko – 

šo procesu mijiedarbību.  

Konstruktīvistiskā pieeja konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanā saistās ar 

vairākām atziľām.  

 Mācības ir pašregulējams, aktīvs un konstruktīvs process, kur liela nozīme ir sadarbībai un 

saziņai un kurā vecā pieredze tiek saistīta ar jauno. Mācīšanās ir atkarīga no vides un mācību 

satura konteksta, kas rosina skolēnus/studentus savstarpēji sazināties un sadarboties, lai 

identificētu problēmu un lai iegūtu jaunu mācīšanās pieredzi problēmas risināšanā. 

Mācīšanās pieredze ir skolēnu subjektīvās pārdzīvotās un reflektētās zināšanas, prasmes veikt 

darbības. Katram jaunietim veidojas sava personiskā pieredze, kas tiek akumulēta (uzkrāta) 

sociālkultūras vidē, kurā viľš attīstās. Mijiedarbības procesā ar vidi mācīšanās iegūst daţādas 

dimensijas un tādējādi bagātina mācīšanās jēdziena vispārīgo izpratni (Tiļļa, 2005). 

 Mūsdienās mainās pedagoga loma. Viľš kļūst ne tikai mācību organizētājs, bet arī vērotājs, 

padomdevējs, kas arī pats mācās, invariatīvu atbilţu meklējumos uz problēmjautājumiem un 

dialogā ar skolēniem/studentiem gūst jaunu informāciju, jaunas atziľas un attīsta savas 

kompetences (Mandl, Reinmann-Rothmeier, 1995). 

 Balstoties uz konstruktīvistisko pieeju mācībās, skolēns/students kā subjekts arvien vairāk 

pārľem atbildību par savu mācīšanos un pats to organizē (Gerstenmaier, Mandl, 1994). 

 Svarīgi ir nodrošināt konstruktīvām mācībām atbilstošu vidi, jāpiedāvā informācijas ieguves, 

izmantošanas, izvērtēšanas un problēmu risināšanas metoţu daudzveidība, jānodrošina 

skolēna/studenta izvēles brīvība un jāattīsta lēmumu pieľemšanas prasmes (Müller, 2001). 

 Mācīšanās prasmju attīstības sekmēšanā liela nozīme ir pieredzes refleksijai. Pieaug gan 

mācību procesa, gan tā rezultātu izvērtējuma un pašvērtējuma nozīme (Koch, 1998; Tiļļa, 

2005). 

Konkurētspējas attīstībā nozīmīgas ir jau radikālajā konstrukcionismā (Gergen, 1997) 

postulētās atziľas, ka pasaules konstrukcijas ir sociālo mijiedarbību rezultāts, zināšanas ir 

sabiedrības locekļu attiecību rezultāts, valoda nav idejas cilvēka galvā, bet bezgalīgas nozīmju 

rindas, kurām piemīt apakšnozīmes. Zināšanas konstruē tie, kas mācās un attīsta tās pieredzes 

ceļā mijiedarbībā ar fizisko un sociālo vidi (Confrey, 1990). 

Konstruktīvisti akcentē ideju, ka nav pareizu, universālu interpretāciju, nozīmīga ir 

subjektīvā interpretācija, tādēļ aktuāls ir diskursa jautājums [diskurss – valoda vai tēlu sistēma, 

kuru izveidojusi sabiedrība, lai paustu vienotu jēgu par kādu jautājumu]. Sociālā grupa rada 

zināšanu konstrukcijas, un tās ir patiesas šīs grupas ietvaros, nozīmīga kļūst individuālā pieredze, 

subjektīvo viedokli iegūst diskusijās, modificējot un adaptējot to sociālajā interakcijā (Gergen, 

1997).  

Mācīšanās ir konteksts, kurā rosina radošu domāšanu, tādēļ aktuāla mācību forma ir grupu 

darbs, kurā, savstarpēji sarunājoties, tiek meklēta jēga, un tas motivē mācīties, sociālajā 

mijiedarbībā izveidojušies maldīgie priekšstati tiek aizstāti ar precīzākām zināšanām, un to 

rosina problēmbalstītās mācības (PBL) (Bereiter, 1994). Tātad - cilvēku domāšana ir 

kontekstualizēta (to ierobeţo, pastiprina, virza un kontrolē konteksts), (Glasersfield, 1996). 

Konteksta un konstrukciju veidošanas sadarbībā ideju postulēšana radīja epistemoloģiskā 

jeb hermeneitiskā konstruktīvisma pieeju (Smith, 2001) un tādā aspektā aktualizējas 

hermeneitikas atziľas, ka, tā kā loģika un faktiskie pierādījumi vairs nav pamatzināšanas, šo 

zinātľu vietu ieľem komunikācija, jo komunikācija ir demokrātiska – katrs var citiem paziľot 

par saviem viedokļiem un pārliecībām, un katrs var uzzināt, ko domā citi. Nozīmīgs fenomens ir 

ikdienas dzīves zināšanas. Saprašanas īstenošanas veids ir izklāstīšana, un arī tā ir saruna. Līdz ar 

to hermeneitiskais fenomens (heremeneitiskais aplis) ir domāšanas un runāšanas vispārīga 
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sakarība. Hermeneitiskajā sarunā tiek izveidota kopīga valoda. Saprašana būtiski ir saistīta ar 

rekonstrukcijas un integrācijas jēdzieniem (Gadamers, 1999). 

 Svarīgs nosacījums ir skolēna tiesības apšaubīt autoritātes akceptēšana (Geidţs, Berliners, 

1999). Pētījumos secināti kognitīvie efekti: problēmas sākotnēja analīze un svarīgāko zināšanu 

akcentēšana grupu diskusijā, šo zināšanu detalizēta izstrāde un lietderīga jaunās informācijas 

apstrāde, zināšanu pārstrukturēšana un semantisko lauku konstruēšana, sociālo zināšanu 

konstruēšana, mācīšanās kontekstā, saistītu, analoģisku problēmu atrašana, prāta karšu veidošana 

(Bazens, 2008).  

Tādā kontekstā notiek jēgpilnas mācības, jautāšanā balstītas mācības (Inquiry – based 

learning (IBL), pētījumos balstītas mācības (Hmelo-Silver, Duncan, Chinn, 2007). Autori 

uzskata, ka kognitīvais konflikts, apmulsums ir motīvs un mērķis mācībās, tā tiek saistīti 

intelektuālie un pragmatiskie mērķi. Zināšanu un prasmju attīstība rosina dzīvotspēju, pasaules 

izpratnes konstruēšanu (Glasersfield,1996) dzīvotspējas interpretāciju savā pieredzes pasaulē 

(Resnick, 1987).  

Pretstatā tradicionālajām izglītības tehnoloģiju vērtībām - ticamība (drošums), 

komunikācija un kontrole - tiek izvirzītas jaunas vērtības: sadarbība, radošums, personības 

autonomija, aktīva vienošanās par saistībām, refleksivitāte, sakarību būtiskums, plurālisms, 

teoriju kognitīvā fleksibilitāte (Spiro, et al. 1992).  

Rodas pamatots jautājums, kā kognitīvisma un konstruktīvisma teoriju idejas iedzīvināt 

skolu praksē.  

► Problēmmācību pamatojums materiālistiskajā didaktikā. Kā jau iepriekš tika atzīmēts, ka 

konstruktīvisma teorijas radās 20. gadsimta deviľdesmitajos gados. Tā kā šo teoriju pirmsākumi 

meklējami attīstošo mācību teorijās, kuru autori pārstāv arī materiālistiskās didaktikas zinātnisko 

skolu, tad, mūsuprāt, ir svarīgi analizēt un izvērtēt šīs skolas pārstāvju problēmmācību zinātnisko 

pamatojumu (salīdzinājumam ar anglo-amerikāľu PBL teorētisko bāzi).  

Materiālistiskās dialektikas koncepcija par subjektu un objekta attiecībām problēmmācību 

kontekstā saistāma ar vairāku zinātnieku vārdiem, t.sk. arī ar S. Rubinšteina formulēto atziľu: 

mācībās divi subjekti - skolēns un skolotājs - kopā pēta mācību objektu (Рубинштейн, 

2004/1989).  

Daudzi zinātnieki, piemēram, T. Kudrjavcevs (Кудрявцев, 1991), Ī. Lerners (Лернер, 

1981), M. Mahmutovs (Махмутов, 1975), V. Okoľš (Оконь, 1968), G. Seļevko (Селевко, 

2008) problēmmācību nepieciešamību saista ar kopveseluma pieeju izglītībā.  

Tādēļ problēmmācību mērķī ietverta ne tikai zinātniskās izziľas rezultātu apguve, bet arī 

paša procesa apguve, t.i., izziľas paľēmienu apguve. Atbilstoši veseluma idejai par būtisku 

uzskata skolēna intelektuālās, emocionālās, gribas sfēru, individuālo īpatnību veidošanu un 

attīstību. Problēmmācības definē arī kā problēmattīstošās mācības (krievu val.- проблемно-

развивающее обучение), kurās skolēni mācību saturu apgūst, patstāvīgi risinot uzdevumus un 

izdarot atklājumus – mācību organizācijā galvenais ir problēmorientācijas princips un 

sistemātiska mācību problēmu risināšana. Attīstības aspekts šajā pieejā saistīts ar vispārēju 

skolēna attīstību, skolēna un skolotāja mijiedarbību skolēna individualizācijā un socializācijas 

procesā, skolotājs atklāj skolēnam faktu pretrunas un virza risinājumu meklēšanu (Махмутов, 

1975).  

Galvenie jēdzieni problēmmācībās ir „problēmsituācija‖ un „mācību problēma‖. 

Problēmsituācija tiek skaidrota kā subjekta un objekta mijiedarbības veids, kas rada psihisku 

stāvokli, kurā skolēnam nepieciešams uzdevuma izpildē atklāt vai apgūt jaunas zināšanas vai 

rīcības veidus. Šāda situācija ietver (Матюшкин, 1968):  

 izziľas vajadzību, kas rosina intelektuālai aktivitātei; 

 nezināmas apgūstamas zināšanas vai rīcības veidus; 

 intelektuālās iespējas, kas ietver radošās spējas un pieredzi.  

Problēmsituāciju rada mācību vai prakses situācijas divi elementi: zināmais un nezināmais. 

Par galveno virzošo nosacījumu uzskata intelektuālās grūtības, kurās cilvēks izjūt 

nepieciešamību tās atrisināt, izdarīt izvēli, pieľemt lēmumus. Problēmsituācijas būtisks 
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nosacījums ir vairāku risinājuma variantu esamība ierobeţotas informācijas situācijā, pretrunu 

starp sadzīviskiem priekšstatiem un zinātniskiem skaidrojumiem ietveršana. Problēmsituācijas 

radīšanas galvenie veidi: informācijas pavēstīšana (balsta zināšanas), faktu salīdzināšana, faktu 

analīze, jautājumu izvirzīšana, uzdevumu izvirzīšana (Лернер, 1981; Оконь, 1968). 

Problēma tiek definēta kā teorētisks vai praktisks jautājums, kuru nepieciešams risināt un 

kurš ietver pretrunīgus faktus. Problēma skolēnam ir objektīvs fenomens un kļūst par subjektīvu 

tad, kad skolēns to uztvēris un apzinājis kā mācību problēmu. Tātad – mācību problēma ir 

subjektīvs fenomens, kurš eksistē skolēna apziľā ideālā formā, kamēr nav verbalizēta vai 

formulēta rakstiski (Махмутов, 1975).  

Kā viena no alternatīvām problēmmācībās tiek uzskatītas heiristiskās (atklājumu) mācības 

(Хуторской, 2003). 

Problēmmācību pieejā tiek akcentēta nepieciešamība ievērot psiholoģiskos nosacījumus: 

problēmsituāciju atbilstība zināšanu sistēmas veidošanas mērķiem; atbilstība skolēnu izziľas 

spējām; tās izraisa skolēnos personīgu izziľas aktivitāti; uzdevumiem jābūt tādiem, lai skolēns 

tos nevarētu izpildīt, pamatojoties jau uz esošām zināšanām; šīm zināšanām jābūt pietiekamām, 

lai skolēns patstāvīgi veiktu problēmu analīzi un atrastu nezināmo (Брушлинский, 1983). 

Uzdevumu izvēlē skolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanā rosinoši var būt analizētie 

problēmsituāciju veidi (Селевко, 2008):  

 atbilstoši interesi izraisošam saturam: jauns saturs, neparasts skatījums uz zināmu saturu, 

saistība ar reālo dzīvi, saistība ar skolēna praktisko darbību, saistība ar aktuālo tagadnes 

situāciju, saistība ar vēsturi, saistība ar nākotni;  

 atbilstoši nezināmā raksturojumam - nezināmais var būt: mērķis, darbības objekts, 

darbības veids, darbības izpildes nosacījumi;  

 atbilstoši problēmas līmenim:  

– rodas neatkarīgi no paľēmieniem,  

– tās rada un atrisina skolotājs, demonstrējot problēmrisināšanas gaitu un pieejas,  

– tās rada skolotājs, bet atrisina skolēni,  

– skolēnu patstāvīgi formulētas problēmas un to risinājumi;  

 atbilstoši informācijas pretrunīguma veidam: pārsteigums, konflikts, pieľēmums, 

noliegums, neatbilstība, nenoteiktība;  

 atbilstoši metodēm: neparedzētas, mērķtiecīgas, problēmveida izklāsts, evristiskās 

sarunas, problēmas demonstrējums, pētnieciskie laboratorijas darbi, problēmveida 

frontālais eksperiments, problēmveida eksperiments domās, problēmveida uzdevumu 

risināšana, problēmveida spēle;  

 atbilstoši risinājumam nepieciešamajiem darbības veidiem: izvēle, salīdzināšana, saistību 

atrašana, lēmumu pieľemšana, pretrunu atrisināšana, eksperiments (izmēģinājums), 

radošs risinājums, skatījuma uz situāciju izmainīšana.   

Tādējādi redzam, ka padomju pedagoģijā problēmbalstītā pieeja bija ļoti aktuāla, jo tās 

būtību un nozīmi ir pamatojuši zinātnieki, kuru dzīve un darbība attiecināma jau pat uz 20. gs. 

sākumu. Šīs pieejas pamatojuma izstrāde notika neatkarīgi un paralēli zinātniskajiem 

pētījumiem, kas tika veikti rietumu pasaulē aiz, t.s. „dzelzs aizkara‖. 

► Problēmbalstītā pieeja anglo-amerikāņu mācību teorijās. Problēmbalstītā pieeja mācībās 

(angļu val. - problem based learning (PBL)) jeb problēmu risināšanas pieeja (Geidţs, Berliners, 

1999), ir pieeja, kurā problēma tiek definēta kā neatrisināta situācija un pieredze kļūst par palīgu 

labākā problēmu risināšanā (Barrows, 1986). Tā ir mācību stratēģija, kura virzīta uz to, kurš 

mācās (angļu val. - student-centered), tas ir no jauna atgūts mācīšanās stils, kas vēsturē vērojams 

jau Aristoteļa, Sokrata, Hēgeļa pieejās mācībām (Cohen, 1994). 

Analizējot vairāku autoru (Amster, 2008) izveidotās problēmbalstītās pieejas mācībās 

definīcijas, secinājām, ka tiek izdalītas šādas galvenās idejas: 1) tās ir uz skolēnu/studentu 

orientētas, pieredzē pamatotas; 2) tiek veidots problēmu scenārijs; 3) analizētas un izvērtētas 

reālās pasaules problēmas; 4) mācības ir aktīvas, kurās noris zināšanu konstruēšana; 5) zināšanu 

integrēšana skolas reālajā dzīvē, skolēns/students ir nodarbināts ar reāli pastāvošo problēmu 
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risināšanu, identificējot problēmu cēloni, atrodot risinājumam nepieciešamos nosacījumus, 

meklējot jēgu, nozīmes, pamatojumus; 6) tiek attīstīta pašvadība (angļu val. – self-directed); 

7) notiek sadarbība mazajās grupās, runāšana un klausīšanās (dominē skolēnu argumentētā 

diskusija gan grupas iekšienē, gan starp vairākām grupām).  

Mācīšanās process grupā (grupas lielums 9-10 skolēni/studenti) bagātina, padara niansētas 

skolēna/studenta zināšanas un prasmes (Wood, 2008). 

Problēmbalstīto mācību procesa rezultāts ir:  

 kritiskās domāšanas attīstība (Amster, 2008), autentiskās pieredzes iegūšana (Torp, Sage, 

2002); 

 sadarbības uzvedības (angļu val. - collaboration behavior) nostiprināšana (Remedios, 

Clarke, Hawthorne, 2008); 

 zināšanu un prasmju integrācija uzdevumu rezultātā paaugstina motivāciju izmantot no 

jauna iegūtās prasmes, adaptēt tās jaunā situācijā, jaunā kompetencē (Merrill, 2007);  

 attīstītas vispārējās prasmes un attieksmes: kopīgs darbs, grupas vadīšana, klausīšanās un 

pierakstīšana, grupas biedru (kolēģu) viedokļu respektēšana, kritiska literatūras 

izvērtēšana, pašvadība mācībās un resursu izmantošanā, prezentācijas prasmes, 

intuitivitātes, sajutīguma attīstība, kas kopumā uzlabo lietpratīgumu (Hmelo-Silver, 2004; 

Rhem, 2008).  

Svarīgs aspekts ir resursu meklēšana problēmu risināšanai (Merrill, 2007; Wood, 2008). 

Skolotājs problēmbalstītās mācībās ir: 

 kolēģis, partneris problēmu risināšanā, kura modelis izraisa interesi un entuziasmu 

mācībās, rosina kognitīvam treniľam, viľa atbalsts rosina pētījumiem, atklājumiem 

apkārtējā vidē (Torp, Sage, 2002); 

 instruktors, veicinātājs (fasilitators), padomdevējs, virzītājs, nevis tikai zināšanu 

nodrošinātājs (Barrows, 1992), tādēļ refleksija un atgriezeniskā saite, grupu dinamika ir 

nepieciešami problēmu risināšanas pieejas komponenti. 

PBL pieejā vērojama uz uzdevumu virzīta instrukcija kā ceļa rādītājs reālās pasaules 

uzdevumu kontekstā un uz tematu virzīta (centrēta) risināšanas gaitas norises instrukcija 

(Merrill, 2007). 

PBL pamatnostādnes saistītas ar tādiem fenomeniem kā (Hmelo-Silver, 2004): 

1) mācīšanās situācijā; 2) problēmu risināšana; 3) kompleksa fenomenu izpēte; 4) spontāni 

atklājumi mācīšanās procesā; 5) kognitīvā slodze, tādēļ veidojami kompleksi strukturēti 

uzdevumi, lai reducētu samazinātu kognitīvo slodzi, tiek izstrādāti paraugi, piemēri, procesa 

darba lapas. 

Aktuāls ir PBL izvirzītais jautājums par to, ka zināšanas, kas uzkrātas daţādās situācijās 

atšķir kompetentu darītāju no iesācēja, lietpratēja (tātad konkurētspējīgas personības/speciālista) 

atšķirība ir spējas atrisināt unikālas problēmas: organizēt iepriekšējās zināšanas tā, lai tās 

piemērotu jaunu, neparastu situāciju atrisināšanai (Geidţs, Berliners, 1999).  

Lietpratības veidošanos sevišķi rosina viens no PBL veidiem - uz uzdevumu virzītas 

mācības (angļu val. - task – centered learning), kuru izvērtējums uzskatāms par aktuāli nozīmīgu 

konkurētspējas attīstības veicināšanā. Šajā pieejā izstrādāti zināšanu un prasmju komponenti, 

instrukciju, norādījumu stratēģijas, galvenie principi, akcentēti tiek reāli ar praksi saistīti 

uzdevumi. Mācības ir virzītas uz tuvošanos atklājumiem, modelēšanu, pētniecību. Procesā 

nozīmīgi ir mentālie modeļi, atbilstošas, noderīgas shēmas, internālie attēlojumi, kas ļauj sekmēt 

vēlāku to lietojumu no jauna iegūtās zināšanās un prasmēs (Merrill, 2007). 

D. Merill (Merrill, 2007) uzskaita problēmmācību pamatprincipus. Tie ir šādi:  

 attīstības rosinājums, kad skolēni mācās reālās pasaules uzdevumu kontekstā;  

 aktivizēšana: mācības ir stimulējošas, ja aktivizē saistību ar iepriekšējām zināšanām;  

 demonstrēšana (pierādīšana): ievēro, novēro prasmes, kas būtu apgūstamas, izglītojamas;  

 izmantošana, lietošana: lieto no jauna iegūtās zināšanas un prasmes;  

 integrācija – integrēt jaunās prasmes ikdienas dzīvē. 
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Mācību plāna/dizaina veidošanā un satura vadīšanā būtisks nosacījums ir soļu precizēšana 

(Merrill, 2007): 1) precizēt, detalizēt uzdevumu; 2) identificēt uzdevuma attīstību; 3) precizēt, 

detalizēt zināšanu un prasmju komponentus katram uzdevumam; 4) precizēt, detalizēt instrukciju 

stratēģijas: demonstrēšana un izmantošana, lietošana, nodrošinot to mijiedarbīgu līdzsvaru. 

PBL kontekstā nozīmīgi ir reālās pasaules uzdevumu raksturojumi, kas ietver: 1) doto 

uzdevuma, temata nosaukumu; 2) mērķi – produkta identificēšana vai aktivitātes, kas rezultātā 

nodrošinās uzdevuma izpildi; 3) risinājums – aktivitāšu kopums, kas transformēs doto 

nosaukumu, tematu mērķos.  

Būtiski ir zināšanu un prasmju detalizētie, precizētie komponenti (Merrill, 2007):  

 informācija (analizē, kā pielietot, izmantojot kontentanalīzi, nosaka, ko precizēt, 

informāciju ietver attēlojumos, kas ir reālās pasaules paraugs, reprezentē detalizētus 

informācijas ieguves gadījumus;  

 zināšanu objekts: tiek veidots ietvars, struktūra ģenerālajai informācijai, proti, 

daudzpusīgi tematu varianti, skolēna zināšanu daudzpusīgā subjektīvā satura, jautājumu 

tīkla (domēna) struktūra; 

 mācību instrukciju zināšanu un prasmju attīstības veidi, kuru virzība saistīta ar atziľu, 

proti, iegūtais ar paša pieredzi un pūlēm ir instrukciju rezultāts.  

Tādēļ vērojama secīga mācību procesa virzība: mācīšanās, zināšanas-atrisinājums, 

rezultāts; zināšanu prasmju atcerēšanās, informācijas lietošanas attēlojumā prasme.  
Mācību procesa sekmīgu norisi un analītiski izvērtējošas domāšanas attīstību nodrošina arī 

instrukcionālo stratēģiju detalizēšana, konkretizēšana, t.i., komponentu izdalīšana (angļu val. - 

Component Display Theory), izmantojot šādas formas: prezentācija, demonstrācija (parādīt, 

pierādīt – tas ir parauga attēlojums), atsaukšana atmiľā (jautāt, definīciju atcerēšanās – tā ir 

informācija ), lietošana, piemērošana (darīt, klasificēt jaunā piemērā, paraugā – tas ir attēlojums). 

Tādā veidā tiek īstenota apļa un virzīšanās dziļumā pieeja (Merrill, 2007). 

Daudzi zinātnieki ir izdalījuši vairākas PBL priekšrocības un tās arī pamatojuši (Hmelo-

Silver, 2004; Rhem, 2008; Wood, 2008): 1) uz studentiem (skolēniem) centrētas mācības, kas ir 

rosinošas: aktīvas, uzlabota izpratne, prasmes tiek saglabātas un attīstītas mūţa garumā; 

2) vispārējas kompetences: PBL nodrošina prasmju un attieksmju vēlamo attīstību turpmākajā 

praksē; 3) integrācija: PBL atvieglo pilnīgu mācību programmu integrāciju; 4) motivācija: PBL 

ir dzīvespriecīgs piedzīvojums studentiem un skolotājiem, un process izvirza prasību visiem 

studentiem tajā iesaistīties; 5) „dziļas‖ mācības: PBL rosina dziļumu, tuvināšanās būtībai, jēgas 
izpratnei.  

Ārvalstu zinātnieku veiktie pētījumi parāda, ka, izmantojot PBL pieeju: 1) efektivitātes 

vidējais rādītājs ir 89% tā sauktajās scenārija grupās (PBL), bet kontrolgrupā - 34% (Merrill, 

2002); 2) efektīvs ir darbs nelielās grupās un prezentācijas lielākās grupās, efektīva ir skolotāja 

fasilitatora loma; skolotāja mācību vadīšanas kompetence, un agrīnāka skolēnu ievadīšana šajā 

procesā dod labākus rezultātus vēlāk studijās un darba dzīvē (Barrows, 1992, Merrill, 2007).  

D. Vuds (Wood, 2008) uzskaita arī PBL ierobežojumus: 1) skolotājam mācību vadīšanas 

PBL aspekts: savu zināšanu un izpratnes analīze var būt arī smaga un frustrējoša; 

2) cilvēkresursu aspekts: lielāks personāls iesaistāms mācību procesā; 3) citu resursu aspekts: 

vajadzīga plaša vienlaicīga pieeja bibliotēkām un datoriem; 4) lomu modeļa aspekts: skolotājs ne 

vienmēr var nodrošināt detalizētu, iedvesmojošu, atklāsmes pilnu vadību, jo tradicionālajās 

mācībās vadīja lekcijas lielās grupās. 

Problēmbalstītās pieejas mācībās pamatojums gan padomju laika pedagoģijas 

materiālistiskās didaktikas, gan mūsdienu rietumvalstu mācību teoriju skatījumā, pēc mūsu 

domām, ir nozīmīga metodoloģiskā bāze vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšanā gan 

formālās, gan neformālās izglītības vidē. Taču tajā pašā laikā vēlamies uzsvērt, ka 

problēmmācībām ir viens ļoti svarīgs nosacījums, proti, lai problēmbalstītā pieeja mācībās kļūtu 

par konkurētspējīgas personības veicinošu pedagoģisko pieeju, skolotājam jābūt ļoti 

kompetentam problēmbalstīto mācību metodikā. Pretējā gadījumā skolotājs savas visas funkcijas 

var uzvelt skolēnam uz pleciem, nekritiski izvērtējot gan uzdevumu grūtības pakāpi, gan 
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veicamā darba apjomu un atvēlētā laika resursus, gan arī skolēna varēšanu pilnīgi patstāvīgi tikt 

galā ar visiem izvirzītajiem uzdevumiem un skolotāja prasībām. Pedagoģiskā pieredze un 

novērojumi liecina, ka diemţēl mūsdienās konstruktīvisma idejas, t.sk. problēmbalstīto mācību 

pieeja, tiek pārprasta un pat izkropļota, kā rezultātā skolotājs nevis veicina, bet gan rada 

nepārvaramus šķēršļus skolēnu izziľas procesā, tādējādi kavējot viľu attīstību, t.sk. arī 

konkurētspējas attīstību, jo skolēniem krājas vairāk negatīva, nevis pozitīva mācīšanās pieredze, 

zūd motivācija, arvien pieaug neticība saviem spēkiem.   

 

 

3.3. Neformālā komercizglītības vide kā daudzdimensionāla un 

daudzfunkcionāla vide  

 
Neformālās komercizglītības vides funkciju pamatojumā balstījāmies uz 

daudzdimensionālo pieeju, kas ļauj no daţādiem skatupunktiem, daţādiem aspektiem raudzīties 

uz šo vidi un analizēt tās specifiku. 

Sākumā dosim pamatojumu daudzimensionālajai pieejai vides raksturošanā.  

Daudzdimensionālā pieeja palīdz veidot iespējami objektīvāku priekšstatu kopumu par 

pētāmo priekšmetu un atbildēt uz jautājumu, – vai skats uz lietu, parādību, procesu nav pārāk 

vienpusīgs? Vai tas, ko mēs redzam un uztveram, patiesi ir objektīvā realitāte? Vai mūsu 

priekšstati par lietu, parādību, pētāmo priekšmetu veido daudzpusīgu skatījumu, atklājot lietas 

būtību? 

Atbildes uz šiem jautājumiem daudzdimensionālās pieejas pamatojumā ir meklējuši 

vairāki zinātnieki (Beļickis, 2000; Erikson, 1963; Lapiľš, Katane, 2003; Leikums, Lūsis, 

Moskvins, 2002; Katane, 2005; Katane, 2007a; Pavlovs, 2002; Pēks, 2000; Veldre, 1958; Ţogla, 

2003; Франкл, 1990/1962). 

Savu daudzdimensionālās pieejas interpretējumu dod trešās Vīnes psihoterapijas skolas 

spilgts pārstāvis V. Frankls (Франкл, 1990/1962, 45–53), runājot par daudzdimensionālās 

pieejas nepieciešamību, kas nodrošina kopveseluma skatījumu, izsaka vairākas atziľas.  

 Mēs dzīvojam šauras specializācijas laikmetā, kas īstenību liek izzināt tikai no konkrētā 

redzes leľķa, tādējādi tas var novest pie īstenības izkropļojuma. Ilustrējot savu atziľu, 

autors min daţādus skatījumus uz ģeometriskām figūrām. Piemēram, konuss, skatoties no 

sāniem, izskatās kā trīsstūris, no augšas - kā aplis ar punktiľu vidū, bet no apakšas - 

vienkārši aplis. Tikai kopveseluma pieeja var dot kopējo, maksimāli objektīvo priekšstatu 

par doto figūru. 

 Realitātes subjektīva atainojuma problēma meklējama ne tik daudz šaurā specializācijā un 

arī ne universalizācijas deficītā, bet gan zinātnieku pretenzijās uz patiesību pēdējā instancē. 

V. Frankls brīdina, ka vērojama sekojoša tendence: pētnieki savā šaurā, specializētā 

skatījumā gūtos pētījumu rezultātus piesaka kā „totālās zināšanas‖. 

Zinātnes filozofiskās domas vēsturē ir daudz piemēru, kas apliecina šo patiesības 

meklējumu sareţgītību un neviennozīmīgumu. Kā atzīmēja G. Leibnics (pēc Zīds, 1996, 100), 

neviena filozofa mācība nav aplama, tās var būt tikai vienpusīgas. Tas, ko viņi apgalvo ir 

patiess, nepatiesss ir tikai tas, ko šī mācības noliedz. Tā ir nozīmīga atziľa arī mūsu pētījuma 

tematikas un problemātikas kontekstā. 

I. Ţogla (Ţogla, 2003) savā publikācijā „Integrācija pedagoģijā: ievads diskusijai‖ 

V. Frankla atziľu kontekstā runā par to, ka mūsdienu specializācijas laikmetā zinātľu nozares 

iedziļinās savā priekšmeta būtībā, un no zinātniekiem ir atkarīgs, cik spēcīgi konkrētās zinātnes 

nozarē būs atspoguļota īstenības daļa vai aspekts. Turklāt subjektīvais komponents zinātnē 

pieļauj, ka interpretācija ir iespējama kādā „leľķī‖, bet zinātnes formulētās atziľas ir ne tikai 

nesistematizētas, bet reizēm arī savā starpā nesavienojamas. 

Uzskatām, ka neformālās komercizglītības vides raksturojumā ir jābalstās uz 

daudzdimensionālo pieeju, kas nodrošina kopveseluma skatījumu uz šo vidi. 
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Cilvēka ekoloģijā, t.sk. izglītības ekoloģijā, vairāku zinātnieku darbos ir pamatota 

daudzdimensionālā pieeja, kas ļauj izdalīt vairākas vides dimensijas un izstrādāt vides 

klasifikācijas, kā arī vides modeļus.  

Zinātnieks L. L. Bernards (Bernard, 1925) bija viens no pirmajiem, kas izstrādāja vides 

klasifikāciju, tādējādi nodrošinot daudzdimensionālu skatījumu uz vidi. Vides raksturojumā un 

pamatojumā zinātnieks īpaši izcēla cilvēka veidoto vidi (angļu val. - human–built environment), 

kā antropoģēno faktoru iedarbības uz apkārtējo vidi rezultātu. Vēlāk, balstoties uz L. Bernarda 

doto vides klasifikāciju, zinātnieks B. M. Morisons (Morisson, 1974) turpināja darbu pie šī vides 

aspekta zinātniskā pamatojuma un definējuma, paplašinot šī termina jēgu. Cilvēka veidotā vide 

viľa klasifikācijā iekļāva arī tehno-vidi, arhitektonisko vidi (celtnes, to arhitektūru), kā arī 

cilvēka apdzīvotās vietas ģeogrāfisko kontekstu. Balstoties uz šo abu autoru doto vides 

komponentu pamatojumu viľu izstrādātajā klasifikācijā, turpmākajos gados vairāki autori, 

nodrošinot daudzdimensionālo pieeju vides raksturojumā un pamatojumā, sāka izdalīt sociālo 

vidi, ekonomisko vidi un kultūrvidi.  

Divdesmitā gadsimta vidū ASV zinātniece I. Grossa (Gross, Crandall, 1947) mājas 

ekonomikas jomā savu uzmanību fokusēja uz ģimeni kā sociālu sistēmu daudzdimensionālā 

vidē. Viľa savā cilvēka vides klasifikācijā izdalīja ekonomisko, sociālo un dabas vidi.  

I. Grossas skolniece un sekotāja, Mičigānas Universitātes profesore B. Pauluči (Poulucci, 

et al, 1977) šajā laika periodā vairākus gadus strādāja pie ekoloģiskās paradigmas atjaunošanas 

jaunā kvalitātē ģimenes ekoloģijā, izstrādājot ģimenes ekosistēmas teoriju, kurā turpina 

I. Grossas iesākto darbu pie ģimenes ekosistēmas kā daudzdimensionālas ekoloģiskās sistēmas 

klasifikācijas modeļa, tikai jau ne mājas ekonomikas jomā, bet gan ģimenes ekoloģijā. B. Pauluči 

akcentus no ekonomiskās vides pārlika uz sociālo vidi, ekonomisko vidi analizējot kā sociālās 

vides integrālu sastāvdaļu. Cilvēka dzīves un darbības vidē zinātniece un viľas domubiedri izcēla 

divas vides dimensijas - dabas vidi un sociālo vidi.  

Kornelas universitātes profesors U. Bronfenbrenners savā cilvēka attīstības ekoloģijas 

koncepcijā, runājot par cilvēka attīstības ekoloģiskajām sistēmām (Bronfenbrenner, 1996/1979), 

iezīmē cilvēka attīstības vides apakšstruktūras (angļu val. - settings), t.sk. skolas kā izglītības 

vides daudzdimensionālo raksturu: 1) bioloģiskā vide; 2) fizikālā vide; 3) tehnoloģiskā vide; 

4) sociālā un kultūrvide; 5) mentālā vide.  

Savukārt, ASV zinātnieki G. Paiks un D. Selbijs (Pike, Selby, 1990) savās izglītības vides 

modelī izdala šādas vides dimensijas: 1) dabas vide, kas var būt pētīta vietējā un globālā mērogā 

un kura uztur noteiktu kārtību un līdzsvaru visā dzīvajā dabā; 2) antropogēnā vide – cilvēku 

būtiski pārveidotā vide: tie ir cilvēku mājokļi, koncentrēšanās jeb apmetľu vietas (pilsētas, 

ciemati) un to infrastruktūra; 3) sociālā vide (cilvēku vide – sabiedrība) un kultūrvide, cilvēku 

savstarpējās attiecības kopienā, valstī, starpvalstu attiecības; 4) iekšējā vide: cilvēka psihe, 

cilvēka kā personības fiziskā, garīgā, emocionālā un intelektuālā līmeľa iekšējā sakārtotība un 

līdzsvars, personiskās attieksmes pret sevi un apkārtējo vidi un tās problēmām kopumā. 

Mūsuprāt, svarīgi ir tas, ka zinātnieki izdala cilvēka personības iekšējo vidi, kas ir svarīgi mūsu 

neformālās kopmercizglītības vides pamatojumā, jo arī mūsu neformālās komercizglītības vides 

kā daudzlīmeľu sistēmas modeļa centrā atrodas vidusskolēna personība kā endosistēma.  

ASV zinātnieces M. Bubolza un S. Zontāga izdala trīs vides dimensijas (Bubolz, Sontag, 

1993): 1) dabas jeb fizikāli-bioloģiskā vide; 2) cilvēkveidotā (angļu val. – human-built) vide; 

3) sociālā vide un kultūrvide. Savā vides modelī zinātnieces ir integrējušas gan sistēmisko pieeju, 

gan daudzdimensionālo pieeju, izdalot vairākas vides dimensijas ģimenes vides modeļa izstrādē 

un pamatojumā. Šajā modelī ģimene ir kā vides vismazākā subsistēma, kas attīstās daudzlīmeľu 

un daudzdimensionālā vidē. Interesants ir ASV zinātnieču dotais sociālās un kultūrvides 

pamatojums. Sociālā vide un kultūrvide iekļauj sevī trīs komponentus: 1) daţādas cilvēku kā 

sociālo būtľu esības un mijiedarbības formas, aktivitātes; 2) abstraktos kultūras konstruktus - 

valodu, likumus, rakstītas un nerakstītas normas, kultūras vērtības un paraugus; 3) daţādas 

sociālās un ekonomikas institūcijas: sociāli - regulējošās formālās un neformālās institūcijas 

(valstis, kopienas, pašvaldības, skolas, augstskolas, darba vietas, sabiedriskās organizācijas, 
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ģimenes u.c.); lauksaimnieciski - industriālās sistēmas; tirgus ekonomika. Cilvēkveidotā vide ir 

kā alternatīva dabas videi. Cilvēkveidoto vidi sastāda kultivētā zeme, pilsētas, artefakti jeb 

materiālās kultūras pieminekļi, ceļi, piesārľots gaiss un ūdens. Zinātnieču pamatojumā dabas 

vide sevī iekļauj fizikālos un bioloģiskos vides komponentus -atmosfēru, klimatu, zemi, ūdeni, 

minerālus, augus un dzīvniekus.  

B. Briede un L. Pēks (Briede, Pēks, 1998) ir pamatojuši vairākas pedagoģiskās vides 

dimensijas: 1) dabas vide: nedzīvā daba; augu valsts; dzīvnieku valsts; 2) cilvēku radīto objektu 

vide; 3) psihosociālā vide; 4) fizikālā vide; 5) informatīvā vide. Autori pedagoģisko vidi raksturo 

kā daudzdimensionālu vidi, kur īpaša nozīme ir psihosociālajai videi. Šo vidi veido personības ar 

savām īpašībām, savstarpējām attiecībām un mazās sociālās grupas. Zinātnieki uzsver, ka 

pedagoģiskajā aspektā psihosociālā vide ir visnozīmīgākais vides komponents. Informatīvā vide 

ietver visa veida informāciju, kura ietekmē personības attīstību. Informatīvā vide arī ir ļoti 

nozīmīgs vides komponents. Fizikālā vide ietver gaisa temperatūru, mitrumu, telpas 

apgaismojumu un citus līdzīgus parametrus, kas ietekmē skolēnu/studentu resursu stāvokli un 

veselību izglītības vidē. Dabas vides un cilvēku radīto objektu vides pamatojumā zinātnieki 

pievērš uzmanību teritorialitātes fenomenam cilvēka psihē. Ir izvirzīta hipotēze (Рыжиков, 

1991), ka cilvēks saglabājis no saviem filoģenētiskajiem priekštečiem neapzinātu piesaisti 

teritorijai un tieksmi iezīmēt savu teritoriju. Balstoties uz R. Zadţonka un B. Markusa (Zajonc, 

Marcus, 1975) pētījumiem, kas veikti Holandē, kā ievērības cienīgu pedagoģiskās vides aspektu 

abi zinātnieki (Briede, Pēks, 1998) izdala arī intelektuālo klimatu, kuru var mērīt kvantitatīvi, 

nosakot šī klimata indeksu.  

Uz vides daudzdimensionālo pieeju ir balstīts arī mūsdienu ievērojamās latviešu 

zinātnieces A. Šponas (Špona, 2001, 36) veidotais attīstības un vides mijiedarbības modelis, kurā 

ir izdalītas šādas bērna attīstības vides dimensijas – dabas vide, sociālā vide un garīgā vide 

(prāts, jūtas). Audzināšanas kontekstā A. Špona (Špona, 2001, 12-13) dod arī valsts līmeľa 

sabiedrisko sistēmu mijiedarbības modeli. Zinātniece uzsver, ka audzināšana demokrātiskā valstī 

ir mijiedarbībā ar visām sabiedriskajām sistēmām – ekonomisko, tiesisko, militāro, politisko, 

kultūras, veselības aizsardzības u.c., bet vissvarīgākā ir mijsakarība ar sabiedrības materiālo 

vērtību raţošanu, jo darbs cilvēku dzīvē ir eksistences un pašapliecināšanās avots. Tādējādi, kaut 

arī netieši, A. Špona ir devusi valsts līmeľa sociālkulturālās vides komponentu uzskaiti, kā arī 

uzsver cilvēkveidotās vides nozīmi cilvēka audzināšanā un apkārtējās vides apgūšanā. 

I.Katane (Katane, 2005; 2007a) savā daudzdimensionālās izglītības vides modelī ir 

pamatojusi šādas vides dimensijas: dabas vide; sociālā un kultūrvide; cilvēka veidotā un 

pārveidotā vide, garīgā vide. 

Balstoties uz teorētisko pētījumu rezultātiem, izstrādājām daudzdimensionālās un 

daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides modeli, izdalot vairākas neformālās 

komercizglītības vides dimensijas (skat. 3.10. att.): atvērtās izglītības vidi, sociālo vidi, 

kultūrvidi, problēmvalstīto mācību vidi, pedagoģiski psiholoģisko vidi, karjeras attīstības vidi. 

Visas šīs vides dimensijas ir tiešā veidā saistītas ar skolēna personības konkurētspējas attīstības 

veicināšanu, proti, ar vairākām neformālās komercizglītības vides funkcijām (skat. 3.10. att.):   

 izglītības pieejamības nodrošinājuma funkciju (neformālās komercizglītības vide kā 

atvērta izglītības vide);  

 socializācijas un kulturizācijas funkcijām (neformālās komercizglītības vide kā sociālā 

vide un kultūrvide);  

 skolēnu attīstību, izziľu un pašdarbību veicinošām funkcijām (neformālās 

komercizglītības vide kā problēmbalstīto macību vide);  

 labvēlīgas un atbalstošas vides nodrošinājuma funkciju (neformālās komercizglītības vide 

kā labvēlīga un atbalstoša pedagoģiski psiholoģiskā vide);  

 profesionālās pašnoteikšanās veicināšanas funkciju (neformālā komercizglītības vide kā 

karjeras izglītības vide); 

 visas neformālās komercizglītības vides dimensijas aptverošo audzināšanas funkciju. 
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3.10. att. Daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides modelis 

(Autores konstrukcija) 

 

 

Pamatosim neformālās vides daudzfunkcionalitāti.  

► Izglītības pieejamības nodrošinājuma funkcija. Neformālajai komercizglītības videi ir jābūt 

atvērtai videi. Atvērtas izglītības, atvērtas izglītības vides, atvērtās skolas koncepcijas izglītībā 

un pedagoģijas zinātnē ienāca 20. gs. otrajā pusē un gūst savu tālāko attīstību mūsdienās 

(Katane, 2007b).  

Atvērtās izglītības koncepcija ir cieši saistīta ar izglītības pieejamības pamatideju. 

(Митина, 2004), tāpēc viena no vairākām neformālās komercizglītības vides funkcijām ir 

piedāvāt papildus iespēju kā alternatīvu vidusskolēniem, kas neapgūst komercizglītību formālās 

izglītības programmas ietvaros. 

Sociālās vides 

un kultūrvides 

dimensija 

Problēmbalstīto 

mācību vides 

dimensija  

Atvērtās 

izglītības vides 

dimensija 

Karjeras 

izglītības 

vides 

dimensija 

 

Pedagoģiski 

psiholoģiskās 

vides 

dimensija 

Daudzdimensionālā  

un daudzfunkcionālā 

neformālās 

komercizglītības  

vide 

Audzināšanas funkcija 

Socializācijas un 

kulturizācijas 

funkcijas 

Skolēnu 

attīstību, izziľu 

un pašdarbību 

veicinošās 

funkcijas 

Labvēlīgas un 

atbalstošas 

vides 

nodrošinājuma 

funkcija 

Profesionālās 

pašnoteikšanās 

veicināšanas 

funkcija 

Izglītības pieejamības 

nodrošinājuma funkcija 

 

Audzināšanas funkcija 



 124 

Bērnu un jauniešu neformālā izglītība Latvijā skolas pedagoģijā bieţi vien tiek dēvēta par 

interešu izglītību. Latvijas Republikas Izglītības likumā (Latvijas Republikas .. , 1999) ir rakstīts, 

ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi 

no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.  

Savukārt Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīcā (Skujiľa, 2000) interešu izglītība ir 

definēta kā personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju brīvprātīga īstenošana neatkarīgi 

no personas vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 

Interešu izglītības piedāvātāju mērķis ir atbilstoši katra audzēkľa vecumam un vajadzībām 

nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un 

vispusīgi attīstītu personību. Tomēr pētījumi liecina (Katane, 2005), ka pilsētās un laukos pastāv 

atšķirības interešu izglītības piedāvājumā un pieejamībā. 

Latvijas Republikas Izglītības likums nosaka (Latvijas Republikas .. , 1999) interešu 

izglītības mērķus: 

 attīstīt skolēnu spējas un talantus; 

 nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai; 

 nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

 sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu; 

 veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai skolēnu vidū; 

 nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē; 

 iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību. 

Interešu izglītības programmas īsteno: pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, 

vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās 

izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 25 gadu vecumam. 

Interešu izglītība Latvijā tiek finansēta pēc programmu principa. Interešu izglītības saturu 

nosaka pieprasījums un interešu izglītības programmu īstenotāju piedāvājums, darba tirgus, 

valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika. Interešu izglītības 

programmas tiek finansētas no pašvaldību budţeta līdzekļiem un no valsts budţeta kā 

mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu 

daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, vecāku 

iemaksām un citiem finanšu līdzekļiem, piemēram, daţāda veida projektu, fondu u.c. veida 

līdzekļiem. 

Interešu izglītība neietilpst formālās izglītības programmās un tiek organizēts ārpus 

formālo mācību laika. 

L. Ţukovs (Ţukovs, 1997) raksta, ka ārpus mācību stundām notiekošais darbs, ja tas tiek 

mērķtiecīgi organizēts, sekmē skolēnu pašpārvaldes prasmju un daţādu talantu attīstību. Tas 

nozīmē, ka, organizējot interešu izglītības darbu, katrā skolā tiek izveidota noteikta sistēma. Tā 

kā mūsdienu sabiedrībā skolēnam jau skolas laikā ir jāiemācās likt lietā visus savus spēkus un 

spējas, interešu izglītības darbam jābūt daudzveidīgam. Katrā skolā cenšas, lai interešu izglītības 

darbs tiktu plānots jau mācību gada sākumā. 

Nozīmīga loma ir to skolotāju personībām, kuri vada interešu izglītības nodarbības. 

Izvēloties interešu izglītības darba saturu, organizācijas formas un metodes, skolotāji ľem vērā 

arī skolēnu vecumposmu atšķirības un individuālās īpatnības. Ir svarīgi, lai interešu izglītības 

nodarbības būtu ar audzinošu nozīmi. Tieši tāpēc mācību gada sākumā, plānojot mācību un 

audzināšanas darbu, tiek ľemtas vērā attiecīgā mācību gada prioritātes valstī, pilsētā, skolā, kā 

arī ārpusstundu audzināšanas darba galvenie uzdevumi, ko nosaka LR Izglītības ministrija 

(Izglītības un zinātnes ministrijas darbības stratēģiskie virzieni, 1995): 

 paplašināt skolēnu redzesloku; 

 padziļināt iegūtās zināšanas; 

 rosināt interesi par zinātnes, tehnikas, mākslas un sporta jautājumiem; 

 apmierināt skolēnu prasības kultūras jomā; 

 attīstīt skolēnu aktivitāti un pašdarbību; 

 attīstīt skolēna radošās spējas; 
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 piedāvāt kulturālas atpūtas iespējas;  

 atklāt un attīstīt talantus un iespējas.       

Interešu izglītības darbā tiek sekmēta skolēnu saskarsmes kultūra gan savā starpā, gan 

skolēnam ar skolotāju. Tiek iepazīti jauni draugi no citām klasēm. Ar skolotājiem savstarpējās 

attiecības veidojas savādākas nekā mācību stundās. Ja mācību stundā skolotājs galvenokārt 

sniedz jaunas zināšanas, tad skolēns ir tas, kas tās uzľem. Interešu izglītībā skolēns var kļūt par 

jaunu zināšanu devēju. Darbojoties vienādās interesēs, gan skolēni, gan skolotāji kļūst par 

domubiedriem. Ar interešu izglītības darba palīdzību ir iespējams virzīt skolēna personisko 

aktivitāti sabiedrības un laikmeta noteiktā vēlamā gultnē. Ir pierādīts, ka jebkura cilvēka 

attieksme pret apkārtni jau no bērnības ir aktīva. Šo aktivitāti nosaka katra indivīda materiālās, 

garīgās un sociālās vajadzības. Cilvēka aktivitāte var izpausties daţādi (Ţukovs, 1997): 

 kā ikdienas praktiskā darbība; 

 kā īstenības izziľa; 

 kā sociālie kontakti; 

 kā emocionāls pārdzīvojums. 

Te noteicošā loma ir pedagogam, ievirzot to tādā gultnē, lai rosinātu skolēnu interesi, 

izziľu un aktīvu darbību. Daţāda veida izglītības iestāţu, nevalstisko un privāto organizāciju 

uzdevums ir piedāvāt skolēniem visas iespējamās interešu izglītības darba formas. Mūsdienu 

skolā tās pārsvarā ir trīs (Zelmenis, 2000): 1) masveida jeb frontālā; 2) grupālā; 3) individuālā 

forma.  
Uzskatām, ka mūsdienu ekonomiskās krīzes apstākļos neformālās izglītības piedāvājums 

sarūk un līdz ar to samazinās arī pieejamība, īpaši lauku skolēniem, kas nav pieļaujams. 

Izglītības darbiniekiem, t.sk. pedagogiem, ir jāmeklē jaunas iespējas neformālās izglītības 

piedāvājuma atjaunošanai un attīstībai, izmantojot daţāda veida fondus, projektu finansējumu 

u.tml. Projekta „Esi līderis!‖ realizācija vairāku gadu garumā un arī tagad veiksmīgi tiek galā ar 

šo uzdevumu, piedāvājot gan lauku, gan pilsētu skolēniem savas konkurētspējas attīstībai 

iespējas iekļauties neformālās komercizglītības vidē.  

► Socializācijas un kulturizācijas funkcija. Ļoti svarīgas neformālās komercizglītības vides 

funkcijas ir radīt un nodrošināt tādus apstākļus, kas veicinātu vidusskolēnu socializācijas, 

kulturizācijas un tātad arī ar dzīves pieredzes uzkrāšanas procesu. 

Jēdzies socializācija  nozīmē cilvēka mijiedarbību ar sociālo vidi. 

Cilvēka attīstību mijiedarbībā ar apkārtējo vidi var definēt kā viľa socializācijas procesu un 

rezultātu, proti, kultūras vērtību un sociālo normu apgūšanu, jaunu vērtību radīšanu, kā arī 

pašattīstību un pašrealizāciju tajā sabiedrībā, kurā viľš dzīvo. Socializācija notiek, ja: 1) indivīds 

izglītības procesā teorētiski apgūst sabiedrības attīstības pieredzi; 2) indivīds mijiedarbībā ar 

sociālo vidi pats praktiskā ceļā uzkrāj savu personisko sociālo pieredzi (Мудрик, 2003). 

L. Mitina (Митина, 2003) augstu vērtē S. Rubinšteina izstrādāto cilvēka divu dzīves veidu 

teorētisko pamatojumu. S. Rubinšteins tos ir raksturojis šādi: 

 pirmais veids ir dzīve, kas neiziet ārpus cilvēka pašreizējās vides kā mijiedarbības 

sistēmas, kurā pats cilvēks ir tieši iesaistīts; jebkura cilvēka attieksme ir attieksme pret 

atsevišķām parādībām un lietām viľa dzīvē, bet ne pret dzīvi kopumā, bet darbībai 

pamatā ir situatīvs raksturs; 

 otrais eksistences veids ļauj cilvēkam it kā iziet ārpus tiešās iedarbības vides; balstoties 

uz refleksiju, viľš ir spējīgs kopumā izvērtēt savas dzīves un sūtības jēgpilno nozīmi un 

vērtību; liela nozīme ir cilvēka nākotnes nodomiem. 

Turpinot šo domu, ir jāpiekrīt atziľai, ka socializācija ir ne tikai pielāgošanās, proti, 

adaptēšanās sociālajā vidē, bet arī paša cilvēka aktīva savu dzīves apstākļu veidošana, 

iesaistīšanās daţāda veida sociālajās aktivitātēs un, protams, sevis kā personības, kā sabiedrības 

indivīda pašaudzināšana (Кули, 1994; Мид, 1994). 

Pamatojot cilvēka un vides mijiedarbības nozīmi, pagājušā gadsimta septiľdesmitajos un 

astoľdesmitajos gados U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1996/1979) eksperimentāli ir 

pierādījis un vairākkārt pārbaudījis savos starptautiska mēroga pētījumos ASV, Ķīnā, PSRS 
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(Padomju Socialistisko Republiku Savienībā) un citās valstīs savu hipotēzi: ja bērns, jaunietis 

iekļaujas un mijiedarbojas ar vairākām vides apakšstruktūrām, apgūstot vairākas sociālās lomas, 

tad viľa socializācija notiek veiksmīgāk. Socializācijas procesa veicināšanā zinātnieks īpašu 

nozīmi piešķīra izglītības videi, t.sk. neformālajai izglītības videi. Daţāda veida vides 

apakšstruktūras veicina daţādu lomu paternu veidošanos un attīstību bērnā. Lomai ir tikpat 

svarīga nozīme bērna attīstībā kā viľa reālai darbībai. Sociālā loma un bērna uzvedība ir 

savstarpēji saistītas un atkarīgas. Jo ir lielāka sadarbība un vienprātība bērna sociālās lomas 

akceptēšanā institucionālajā sabiedrības struktūrā un kopīgo izglītības mērķu apzināšanā 

(piemēram, skola kā valsts vai pašvaldības izglītības iestāde un privātā institūcija kā neformālās 

komercizglītības piedāvātājā), jo izteiktāka ir bērna, jaunieša uzvedība atbilstoši šai lomai 

attiecīgajā kultūrā vai subkultūrā. Jo lielāka ir uzkrātā daţādu sociālo lomu pieredze, jo 

veiksmīgāk norit socializācijas process. Šī pieredze palīdz adaptēties un integrēties jaunā sociālā 

vidē, kas savukārt veicina skolēna konkurētspējas attīstību. Bērna, mūsu pētījumā – 

vidusskolēna, attīstību veicina savstarpējā mijiedarbība ar cilvēkiem, kuri vienlaicīgi pārstāv 

vairākas sociālās lomas daţādās vides apakšstruktūrās. No tā izriet nākamā atziľa, ka izglītības 

vidē bērna↔mātes, skolēna↔skolotāja u.c. veida sadarbība būs veiksmīgāka, ja skolēnam būs 

dota iespēja iepazīt pieaugušo darbojamies daţādās vides struktūrās, piemēram, ar skolotāju 

skolēns sadarbojas kā pašdarbības kolektīva dalībnieku, labu sportistu sacensībās, mūsu pētījumā 

- skolotāju kā projekta „Esi līderis!‖ dalībnieku. Vienā un tajā pašā vides struktūrā, piemēram, 

skolā, pieaugušajam, proti, skolotājam, var būt daţādas lomas: skolotājs – mācību un 

audzināšanas procesa organizētājs, vadītājs, virzītājs, padomdevējs, konsultants, jaunas 

informācijas sniedzējs, interesants sarunas, diskusijas partneris, konsultants, draugs, daţādu 

mācību priekšmetu speciālists, ārpusklases pasākumu dalībnieks, projektu dalībnieks (svarīga 

sadarbība, komandas darbs) utt. Adaptācijas un socializācijas procesi, kā arī pašas mācības norit 

veiksmīgāk, ja skolēns jaunā savas darbības vidē ienāk nevis viens, bet viena vai vairāku jau labi 

pazīstama cilvēka pavadībā, ar kuru ir izveidojusies laba sadarbība jau labi zināmā izglītības 

vidē. U. Bronfenbrenners uzsver, ka tā veidojas ―ekoloģiskās pārejas‖ jeb „ekoloģiskie tilti‖. Šīs 

ASV zinātnieka atziľas ir ļoti svarīgas mūsu pētījumā, jo vidusskolēni ir gan savas skolas vides, 

gan neformālās komercizglītības vides subjekti projekta „Esi līderis!‖ ietvaros.  

Tātad, jo daudzveidīgāka būs vidusskolēna mijiedarbības pieredze ar daudzveidīgo un 

daudzdimensionālo izglītības vidi, jo veiksmīgāk noritēs viľa socializācija, un otrādi, - 

veiksmīgas socializācijas rezultātā skolēniem uzkrāsies daudzveidīga un bagātīga pieredze.   

Kā pamatojumu iepriekš izteiktai atziľai, varam minēt A. Šponas atziľas. Zinātniece 

(Špona, 2001) uzsver, ka cilvēks pilnvērtīgi var attīstīties tikai sociālajā vidē, pārľemot 

apkārtējās sociālās vides pieredzi, tiek apgūtas zināšanas, attieksmes, prasmes, veidota vērtību 

orientācijas uzvedība, cilvēks apgūst sociālās lomas.  

Pēc M. Pļavnieces un D. Škuškovnikas (Pļavniece, Škuškovnika, 2002) domām, 

socializācija ir process, kurā indivīds apgūst uzvedības modeļus, sociālās normas un vērtības, 

gūst jaunas zināšanas, kas nepieciešamas viľa dzīvošanai un darbībai sabiedrībā, tas savukārt 

veicina cilvēka pārtapšanu par sociālu indivīdu.  

Tādējādi varam teikt, ka socializācijas process nav nošķirams no kulturizācijas procesa.  

Mūsdienu filozofija redz kultūru kā procesu, kam piemīt sava veida atraţošanas iezīmes. 

Kultūra kā viena no cilvēka pašizpausmes formām pastāv un faktiski ir radusies paša cilvēka 

gadu simtu pūļu, centienu rezultātā. Skola kā kultūras pārmantošanas institūcija pati ir kultūras 

komponente, kuru ir radījusi sabiedrība savā attīstības ceļā un kura ir kļuvusi par pašas 

sabiedrības būtisku pamatu, attīstības veicinātāju (Katane, 2006b). 

Kultūra ir cilvēkdarbības rezultāts, tā laika gaitā ir evolucionējusi. Šīs attīstības kvalitatīvā 

pakāpe ir attiecīgas kultivācijas iznākums. Filozofijā pastāv atziľa, ka cilvēka pasaule pastāv 

tikai tāpēc, ka tā tiek nemitīgi kultivēta un uzturēta, bet kultivācija ir visaptveroša cilvēciskās 

esības pazīme. Kultūra ir kultivācijas rezultāts. Šis jēdziens ir cēlies no latīľu vārda cultura, kas 

tulkojumā nozīme apstrādāšana, audzināšana, izglītošana (Kūle, Kūlis, 1998, 34-37). 
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J. A. Students (Students, 1998b, 203) ir pamatojis kultūras un audzināšanas nedalāmību, to 

savstarpējās saiknes, - „.. cilvēks gūst panākumus dzīvē galvenām kārtām pateicoties 

audzināšanai (..), audzināšanas zinātne paidagoģija ir viens no stiprākajiem kultūras balstiem. 

Kultūru rada, ceļ un veido cilvēks, bet tas cilvēkam iespējams vienīgi tad, ja viľš par cilvēku ir 

audzināts.‖ 
Jau kopš antīkās pasaules cilvēces uzkrātās pieredzes saglabāšana un nodošana nākamajām 

paaudzēm bija izglītības un skolas kā izglītību pārstāvošas institūcijas pamatmisija. Gan pašā 

izglītības procesā, gan tā sagatavošanā un realizācijā visos laikos bija un ir svarīgi (Katane, 

2006): 

 apzināt domāšanas un izziľas pamatprincipus un virzību, uzkrātās vērtības, to prioritātes 

un dominantes; 

 izvērtēt cilvēces uzkrāto pieredzi, t.sk. cilvēku rīcībā esošās zināšanas un prasmes, 

zinātnes sasniegumus, dominējošos pasaules uzskatus, attieksmes un vērtību izpratni, 

selektīvi atlasot un izglītības saturā iekļaujot pašu nepieciešamāko un atbilstošāko, kas ir 

izturējis laika pārbaudi un ir nozīmīgs tagadnes un nākotnes laika dimensijā; 

 meklēt jaunas formas un veidus visās cilvēkdarbības jomās, lai varētu uzlabot cilvēka 

dzīves kvalitāti un iemācīties dzīvot jaunos apstākļos.  

Cilvēces attīstības gaitā aktualizējās nepieciešamība pēc speciāli organizētas pieredzes 

nodošanas darbības. Skola kā institūcija kļuva nepieciešama pieredzes transformēšanai, bet līdz 

ar to arī šis sabiedriskais (sociālais) process kļūst par izzināšanas un pētīšanas priekšmetu. 

Izglītība, kas ir skolas galvenā darbības joma, vienmēr bijusi ciešā saistībā ar citām 

cilvēkdarbības sfērām.  

Skola kā sociālās attīstības kvalitātes apliecinājums cilvēku prātos galvenokārt ir 

saistījusies ar humānismu, jaunu iespēju nodrošinājumu, gara gaismu (Ţogla, 2001, 11). 

Pēc J. A. Studenta domām (Students, 1998a, 183), kultūru veido viss tas, kas ir cilvēka 

gara produkts. Tādējādi arī cilvēces filozofiskā un pedagoģiskā doma kā gara produkts ir 

kultūras sastāvdaļa. Katram laikmetam ir savas kultūras vērtības, savi izglītības ideāli un mērķi. 

Katram laikmetam ir filozofiskās un pedagoģiskās domas attīstības īpatnības, kas atbilst 

sabiedrības raksturojumam, pasludinātām vērtībām un attīstības prioritātēm. Pedagoģiskās 

domas attīstības vēsture liecina, ka visu laiku filozofu, pedagogu, izglītības un kultūras 

darbinieku uzmanība ir bijusi piesaistīta skolas būtības, mērķu un funkciju apzināšanai un 

skaidrošanai.  

Savukārt zinātnieki V. Bēme (Böhm, 1994, 195-196) un I. Jurgena (Jurgena, 2002, 10) 

norāda, ka kultūra sevī ietver šādus elementus: 

 valodu;  

 morāles normas un uzvedības paraugus, emociju izpausmes veidus, sociālās organizācijas 

formas, lomas, uzvedības normas, kas nosaka cilvēka attieksmi pret līdzcilvēkiem;  

 tiesības un pienākumus, politiskās institūcijas;  

 darba un saimniekošanas formas;  

 tehniku un tehnoloģiju, iekārtas un darbības veidus, kurus cilvēks radījis kā pašmērķi, lai 

paplašinātu savas dzīves iespējas; 

 mākslu un zinātni, sportu, reliģiju; 

 svinamos svētkus, tradīcijas, daţādas sabiedriskās aktivitātes. 

Visi iepriekš minētie kultūras pamatelementi savās kopsakarībās atspoguļo kultūru kā 

visaptverošu mediju, kurā cilvēks īsteno savu dzīvi, un šī kultūra ir jāapgūst ikvienam cilvēkam, 

proti, jāapgūst audzināšanas procesā. 

Mēs uzskatām, ka kulturizācija ir cilvēka mijiedarbība ar kultūrvidi.  

I. Jurgena (Jurgena, 2002) kulturizāciju skaidro kā ieaugšanu kultūrā, kā kultūras 

mācīšanos. Kulturizācijas procesā cilvēks iemācās attīstīt sevi un, balstoties uz to, spēj darboties. 

Kulturizāciju veicina mācības un audzināšana, kas padara cilvēku rīcības spējīgu. 

I. Ţogla (Ţogla, 2001) par kulturizācijas galveno līdzekli uzskata audzināšanu. Lai cilvēka 

attīstība noritētu virzienā no bioloģiski iedzimtā caur kultūrvēsturiski konkrēto un apgūto uz viľa 
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garīgo pilnību, ir vajadzīga audzināšana kā kultūrvērtību paātrināts un bagātināts apzināšanas 

nosacījums. Tādējādi aktualizējas izglītības satura nozīme kulturizācijas procesā.  

H. Gudjons (Gudjons, 1998, 197) norāda, ka izglītības mērķi un uzdevumi ir pakārtoti, lai 

skolēns apgūtu kultūras pamatus, kultūras pamatu apguvei ir gan audzinoša, gan izglītojoša 

nozīme. Bez kultūras nevar izdzīvot un pilnvērtīgi attīstīties neviens cilvēks. 

Izglītības, pedagoģiskās vides nozīmi cilvēka kulturizācijas procesā ir pamatojusi 

M. Dirba, īpašu vietu ierādot kultūrizglītībai (Dirba, 2003; 2006). Zinātniece kulturizācijas 

procesu saista ar personības kultūras identitātes veidošanos un iesakľošanos kultūrā vai pat 

vairākās kultūrās. 

Vairāki zinātnieki (Buber, 1973; Morēns, 1990; Tiļļa, 2005) kulturizācijas procesu saista ar 

kultūras apguvi, kuras rezultātā veidojas cilvēka: 1) spēja izprast kultūru un tās daudzveidību, 

uztvert to kā savstarpējās bagātināšanās avotu; 2) pieredze dzīvot daudzveidīgā kultūrvidē; 

3) prasme analizēt un izvērtēt individuālās kultūras pilnveidošanas iespējas.  

I. Katane (Katane, 2006b, 18) uzskata, ka mērķtiecīgi organizētājā izglītības procesā 

kultūra tās šaurākajā nozīmē tiek mācīta, un šim mērķim kalpo vairāki mācību priekšmeti. Tomēr 

plašākā nozīmē efektīvāka kultūras pārmantošana ir tad, ja tas ir dzīvesveids, proti, skola 

nodrošina pedagoģisko procesu konkrētajā kultūrvidē, kur skola ir šīs kultūrvides sastāvdaļa. 

Tādejādi kultūrvidē uzturētās, koptās un radītās vērtības tiek ne tikai integrētas mācību 

priekšmetu saturā, bet tās tiek pārmantotas visos iespējamos veidos, arī ārpus formālajām 

mācībām, paredzot daţāda veida aktivitātes, sadarbības veidus un formas, kā arī daudz un 

daţādus sadarbības partnerus. 

Uzskatām, ka socializācijas un kulturizācijas procesu var veicināt izglītība par sociālo vidi 

un kultūrvidi, vides izglītības saturu iekļaujot neformālās komercizglītības saturā.  

► Skolēnu attīstību, izziņu un pašdarbību veicināšanas funkcijas. Prasība respektēt skolēna 

dabīgo tiekšanos uz pašattīstību, vēlmi būt aktīvam un patstāvīgam, izrādīt iniciatīvu savā 

darbībā bagātināja dabatbilstības principu, kuru savā laikā formulēja un pamatoja čehu pedagogs 

J. A. Komenskis (Komenskis, 1992). Ar laiku šī prasība kļuva par centrālo prasību evolucionārās 

pedagoģijas pārstāvju pedagoģiskajā darbībā un arī pētījumos. 

Mācību teoriju jomā lielu popularitāti guva L. Vigotska (Выготский, 2000) attīstošo 

mācību teorija, kurā zinātnieks pamato domu, ka mācībām jāiet pussoli pa priekšu bērna 

attīstībai. Skolotājs, mācību procesā izvirzot arvien jaunas un jaunas prasības, rada pretrunu 

starp to, kas ir jāapgūst, un skolēnu pašreizējo reālo varēšanu tikt galā ar šīm prasībām. 

Zinātnieks ieviesa tādus jēdzienus kā aktuālā attīstības zona (zināšanu un prasmju apjoms, kas 

ļauj skolēnam patstāvīgi tikt galā ar noteiktas grūtības pakāpes uzdevumiem) un tuvākā attīstības 

zona (zināšanas un prasmes, kas vēl jāapgūst, pildot tos uzdevumus, ar kuriem šobrīd skolēns 

spēj tikt galā tikai ar skolotāja palīdzību). 

Būtiski ir atzīmēt arī to, ka A. Maslovs (Maslow, 1954) savā motivācijas un 

metamotivācijas teorijas pamatojumā balstās uz pamatatziľu, ka cilvēka personības aktivitātes 

un pašattīstības galvenais avots ir viņa vajadzības. Viena no vadošajām vajadzībām ir 

pašaktualizācijas vajadzība, kas nezaudē savu aktualitāti visa mūţa garumā.  

L. Mitina (Митина, 2003) kā zinātniece un arī kā psiholoģe - praktiķe ir izstrādājusi 

jauniešu konkurētspējas attīstības veicināšanas metodiku, kas tiek izmantota speciāli organizētos 

semināros un sastāv no četrām stadijām:  

 sagatavošanās stadija: sava iekšējā potenciāla/resursu aktualizācija; uzmanības centrā: 

jaunieša ārējās motivēšanas ir pašmotivācijas process un nepieciešamās informācijas 

piedāvāšana;  

 apzināšanās stadija: savas pašattīstības un pašrealizācijas ceļu apzināšanās; uzmanības 

centrā jaunieša kognitīvie procesi; tiek sniegts atbalsts un nepieciešamā palīdzība, lai 

vidusskolēns/students spētu atteikties no destruktīvas un nerezultatīvas darbības;  

 izvērtēšanas stadija, jaunieša ticības stiprināšana, ka viľa paša spēkos ir mainīt savu 

dzīvi, atrisināt būtiskus, principiālus jautājumus; kognitīvajiem procesiem pievienojas 
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afektīvie procesi; uzmanības centrā analītiski izvērtējošā domāšana; galvenais šīs stadijas 

rezultāts - izvēles veikšana un lēmuma pieľemšana;  

 darbības stadija – iepriekšējās stadijās apgūto domāšanas procesu un jaunu uzvedības 

modeļu aprobācija un nostiprināšana mācību un ārpusmācību darbībā; šajā stadijā 

jaunietis atklāti diskutē par savām problēmām, grūtībām un saľem atbalstu, izpratni, 

palīdzību, pamudinājumus.  

Konkurētspējas veicināšanas semināru gala rezultāts: katrs dalībnieks spēj individuāli 

apzināties un izvērtēt efektīvus un rezultatīvus darbības, saskarsmes un uzvedības veidus un 

līdzekļus konkrētās situācijas un vides kontekstā. 

Padomju laika darbības psiholoģijas virziena pārstāvji M. Basovs, S. Rubinšteins, 

A. Ļeontjevs u.c. savos darbos arī uzsvēra pašaktivitātes, pašdarbošanās principa nozīmi bērna 

attīstības veicināšanā, viľa vajadzību realizācijā (pēc Петровский, Ярошевский, 1990, 101).  

Ar laiku no attīstošo mācību teorijām radās problēmmācību koncepcijas un 

problēmbalstītās pieejas mācībās pamatojums.  

Z. Čehlova (Čehlova, 2001, 22) kognitīvi attīstošo didaktisko modeļu analīzes kontekstā 

raksta, ka mācību teorijās ir izveidojušies divi priekšstati par cilvēku mācību funkcijām. Pirmās 

koncepcijas pārstāvji apskata mācības vispirms kā domāšanas, atmiņas attīstības procesu 

(Aizenks, Bruners, Gaļperins, Menčinska). Otrās koncepcijas pārstāvji, balstoties uz 

eksperimentāliem pētījumiem, izdarīja secinājumu, ka mācību procesā notiek visas cilvēka 

personības, ne tikai atmiņas un domāšanas, attīstība (Anaľjevs, Rubinšteins, Vigotskis, Torens, 

Torndaiks). 

Izziľas process ne vienmēr ir mērķtiecīgi plānots un organizēts mācību process, kam 

jābalstās uz zinātniskiem pamatiem. Tajā pašā laikā mācīšanās vienmēr ir izziľas process. 

Par to, ka mācības ir izziņas process, ir rakstījuši vairāki zinātnieki (Bruner, 1960; Lerners, 

1984; Piaget, 2001; Ţogla, 2001; Выготский, 2000; Гальперин, 1966 u.c.), tāpēc viena no 

neformālās komercizglītības vides funkcijām ir skolēnu izziņas darbības veicināšana.   

Mācīšanās nav tas pats, kas apgūšana. Mācīšanos var definēt kā skolēna darbību, 

organizējot sev apstākļus sociālas pieredzes vai tās daļas satura apgūšanai. Šajā darbībā ietilpst 

plānošana, mācīšanās un tās efektivitātes kontrole. Mācīšanās galvenā psiholoģiskā sastāvdaļa ir 

interese par šo darbības veidu, interese par sevis pilnveidošanu tajā. Ja interese par mācīšanos 

nav izveidota, pati apgūšana notiks daudz zemākā līmenī par skolēna dabiskajiem spēkiem. Bez 

intereses vēl ir svarīga neatlaidība, koncentrētība, tieksme pārvarēt grūtības, griba, lai pārvarētu 

nevēlēšanos, pienākuma un atbildības izjūta. Skolā par vadošo darbības veidu kļūst mācīšanās, 

kas atšķiras ar regularitāti, ilgstību, obligātumu u.c. (Lerners, 1984). 

Ir vēl viena prasība, kas būtu jārespektē mācību procesā. Tā ir mācību aktivitātes un bērna 

pašdarbības veicināšana.  

Ievērojamajam šveiciešu pedagogam J. H. Pestalocijam (Pestalocijs, 1996) pieder 

mūsdienās tik aktuālā atziľa, ka pedagoga galvenā misija ir veicināt augošā cilvēka kā 

personības spēju attīstību, kas viņā kopš dzimšanas jau ir dotību veidā. J. H. Pestalocijs, 

izvērtējot dominantes audzināšanā līdzekļu izvēles ziľā, norādīja, ka intelektuālie izglītības 

līdzekļi jāpakļauj tikumiskajiem.  

Ţ. Ţ. Ruso izteiktā ideja par bērna pašdarbības un pašiniciatīvas atbalstīšanu audzināšanā 

un J. H. Pestalocija elementārās izglītības teorijā izteiktā ideja par attīstošām mācībām savu 

attīstību guva vācu pedagoga F. Ā. Distervēga (pēc Jurgena, 2002) noformulētajos mācību 

aktivitātes un bērna pašdarbības principos. Šo principu pamatprasības bija: 1) pedagoģiskai 

videi jārosina bērns uz aktivitātēm, jārada interese un jāsekmē viľa attīstība; 2) pedagogiem 

jārespektē katram bērnam no dabas dotā tieksme izzināt pasauli, kā arī pašam sevi, tieksme uz 

pašattīstību. 

Ja palūkojamies vēsturiskā aspektā uz šī principa nozīmīguma pamatojumu Latvijas 

humāni pedagoģiskās domas attīstībā, varam teikt, ka jau K. Barons, J. Alunāns un K. Valdemārs 

savā laikā aizstāvēja cilvēka brīvas pašattīstības un pašaktivitātes ideju. Šīs idejas ir saskatāmas 

arī J. Raiľa atziľās, kur uzmanības centrā ir cilvēks. Rainis uzsvēra, ka, lai attīstītos, cilvēkam ir 
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nepieciešama izglītība. Tās būtība atklājas darbībā, patiesības meklējumos, emocionālos 

pārdzīvojumos un sevis pilnveidošanā. Bezdarbība, pēc Raiľa domām, ir personības degradācija 

(pēc Anspaks, 2003).  

Pamatojot skolēna pašdarbības un aktivitātes nozīmi viľa konkurētspējas attīstības 

veicināšanā, svarīgi ir atsaukties uz K. Dēķena (Dēķens, 1919) atziľu, kurš uzsvēra, ka skolēnu 

virza viľa interese, tieksme pašam kaut ko izzināt un patstāvīgi izdarīt. Pēc K. Dēķena domām, 

skolēnam ir jāredz sava darba rezultāti. Tāpēc skolotājam ir jāveicina skolēna paļaušanās uz 

saviem spēkiem. Katrs panākums patstāvīgā darbā, panākuma pārdzīvojums veicina skolēna 

pašapziľas izaugsmi, ticību saviem spēkiem. Skolotājam jāiet pa priekšu skolēniem, ar savu 

personību un pedagoģisko meistarību rādot piemēru, rosinot, aizraujot, aktivizējot viľus izziľas 

darbībā, nevis ar rīksti jāiet no aizmugures.  

Pašaktivitātes un pašdarbības princips mācībās kļuva par pamatprincipu materiālistiskās 

didaktikas pārstāvju (piemēram, Лернер, 1981; Махмутов, 1975; Скаткин, 1984) 

problēmmācību didaktisko modeļu un teoriju izstrādē.  

Skolēnu pašaktivitātes un pašdarbības princips savu attīstību guva postmodernisma laika 

konstruktīvisma pārstāvju teorijās, kam raksturīga skolēncentrētā pieeja mācību procesā, 

akcentējot bērna izziľas veicināšanu un patstāvīgumu kognitīvās un sociālās pieredzes 

uzkrāšanas procesu mācībās (Geidţs, Berliners, 1999). 

Tādējādi redzam, cik liela nozīme personības konkurētspējas attīstībā ir skolēnu attīstību, 

izziľu un pašdarbību veicinošām izglītības vides funkcijām. 

► Labvēlīgas un atbalstošas vides nodrošinājuma funkcija. Balstoties uz personības 

konkurētspējas struktūras komponentu zinātnisko pamatojumu (skat. 2. nod.), mēs nonācām pie 

vairākām svarīgām atziľām. 

Lai vidusskolēns izglītības procesā kļūtu par konkurētspējīgu personību, ir svarīgi 

nodrošināt tādu izglītības vidi, kurā: 

 būtu iespējas uzkrāt pozitīvu skolas gadu, t.sk. mācību, pieredzi, kā rezultātā veidotos un 

attīstītos konkurētspējīgas personības rakstura īpašības (piemēram, mērķtiecīgums un 

neatlaidība, gribasspēks u.c.), daţāda veida kompetences, spējas, vērtīborientācija un 

attieksmes, kā arī izteikta motivācija sasniegt savus dzīves mērķus, kas kļūtu par pamatu 

viľa turpmākai personiskajai, sociālajai un profesionālajai pašattīstībai, veidotos adekvāts 

pašvērtējums, cieľa pret sevi kā personību; 

 būtu dota iespēja priecāties par saviem sasniegumiem, kaut pavisam nelieliem un tomēr 

viľam personiski nozīmīgiem, ne tikai mācībās, bet arī ārpusklases darbā, kā arī interešu 

izglītībā, piedāvājot interesēm un vajadzībām atbilstošas daţāda veida neformālās 

izglītības programmas; panākumu prieks kļūst par izteiktu motīvu vēl un vēl pārdzīvot šo 

pozitīvo pārdzīvojumu, kas savukārt iedvesmo un rosina atkal darboties; 

 vides un saskarsmes ētika kļūtu par pamatu skolēnu draudzīgām attieksmēm pret 

apkārtējo vidi (sociālo, dabas, kultūrvidi), t.sk. cieľa pret citiem cilvēkiem kā 

personībām, tolerance pret viľu personiskajiem uzskatiem, ideāliem un vērtībām;  

 notiktu tikumiskā attīstība, kā rezultātā skolēnu domāšana un darbība balstītos uz 

morālām vērtībām;  

 veidotos prāta (intelekta), emocionālais un uzvedības elastīgums, kas ļautu risināt 

problēmsituācijas, izbēgot vai risinot iekšējos konfliktus (pašam ar sevi) un ārējos 

konfliktus (ar citiem cilvēkiem); 

 skolēnam uzticētos un ļautu pašam pieľemt atbildīgus lēmumus, dotu iespējas izrādīt 

personisko iniciatīvu un patstāvīgi darboties, radīti apstākļi, lai būtu iespējas katram 

skolēnam uzkrāt pieredzi komandas darbā ne tikai kā grupas dalībniekam, bet arī kā 

līderim, kas uzľemas komandas (grupas) darba vadības funkcijas. 

Lai varētu nodrošināt šādu izglītības vidi, pedagoģiskajā procesā ir jābalstās uz 

humānistisko pieeju, kuras pamatojumu esam atraduši humānajā pedagoģijā (humānpedagoģijā) 

un humānistiskajā psiholoģijā.  
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Humānistiskās pieejas aktualitātes pamatojumu mūsdienu pedagoģijā no zinātnes 

metodoloģijas viedokļa varam atrast vairāku mūsu un ārvalstu zinātnieku monogrāfijās un 

publikācijās (piemēram, Čehlova, Špona, 2004; Gudjons, 1998; Lieģeniece, 1999; Špona, 2001; 

Ţogla, 2001 u.c.). Humānistiskās pieejas nepieciešamība izriet no pedagoģijas (teorijas un 

prakses) priekšmeta zinātniskā pamatojuma, kuru varam atrast daudzu ievērojamu izglītības 

filozofu, zinātnieku un pedagogu - praktiķu darbos visos pedagoģiskās domas attīstības 

vēsturiskajos laika periodos. Ievērojamāko pedagogu, domātāju darbība nav atdalāma no galvenā 

pētījuma priekšmeta – bērna/jaunieša audzināšanas, viľa vispusīgas attīstības veicināšanas 

mijiedarbībā ar pieaugušo. 

Kaut arī par humānpedagoģijas kā zinātniskās teorijas rašanās laiku ir pieľemts uzskatīt 

19. gadsimtu (tās metodoloģiskais pamatojums ir meklējams modernajās humanitārajās 

zinātnēs), tomēr cilvēkcentrētā, humānistiskā pieeja, kā arī humānisms kā sociālā taisnīguma un 

tikuma, kā tautas apgaismības uzskatu kopums filozofijā, pedagoģijā ir atrodamas jau antīkajā 

pasaulē, kas rod savu attīstību cauri daudziem gadu desmitiem līdz pat mūsu dienām Eiropas 

ievērojamāko domātāju un pedagogu darbībā un mums atstātajā zinātniskajā mantojumā 

(Beļickis, 1995; Jurgena, 2002; Gudjons, 1998). 

Balstoties uz humānistisko pieeju pedagoģijā un psiholoģijā, skolēnu konkurētspējas 

attīstības veicināšanas kontekstā minēsim vairākus pedagoģiskos pamatprincipus, kas būtu 

jārespektē mūsdienu izglītībā. 

20. gs. sākumā Latvijas Republikas trešais izglītības ministrs A. Dauge pedagoģisko prasību 

izglītībā balstīties uz humānisma idejām nosauca par humanitātes principu (pēc Jurgena, 2002). 

J. H. Pestalocijam (Pestalocijs, 1996) pieder mūsdienās tik aktuāla atziľa, ka pedagoga 

galvenā misija ir sniegt atbalstu un veicināt augošā cilvēka kā personības spēju attīstību, kas 

viņā kopš dzimšanas jau ir dotību veidā. J. H. Pestalocijs, izvērtējot dominantes audzināšanā 

līdzekļu izvēles ziľā, norādīja, ka intelektuālie izglītības līdzekļi jāpakļauj tikumiskajiem. 

Uzskatām, ka šī atziľa ir ļoti svarīga konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanas 

kontekstā. Cilvēka personība attīstās savā pilnībā, ja tas notiek ne tikai ar viľa gara spēku 

domājot, bet arī ar viľa sirds spēku mīlot. Izcilais domātājs un pedagogs runāja par sirds izglītību, 

sirds inteliģenci un tās principiem. J. H. Pestalocijs jau savā laikā uzsvēra domu, ka katras 

audzināšanas, mācību pamatmērķis ir nevis labi izskolots profesionālis, bet harmoniski un 

vispusīgi attīstīts, audzināts un kulturāls cilvēks. 

H. Gudjons (pēc Gudjons, 1998), balstoties uz J. H. Pestalocija atziľām, izmanto metaforas, 

salīdzinot autoritārās pedagoģijas pārstāvi ar tēlnieku (skulptoru), kas savus skolēnus uzskata par 

bezveidīgiem un bezsejainiem akmens bluķiem, no kuriem ar kaltu voluntāri un autoritāri izkaļ 

tēlu pēc savas sejas un līdzības, bet humānās pedagoģijas pārstāvi – ar dārznieku. Līdzīgi 

dārzniekam, kas apstrādājot augsni, aplaistot un saudzējot augu, dod iespēju augam pašam izaugt 

un uzziedēt, arī pedagogam jāprot audzēkľos atklāt to, kas jau viľos ir iedzimts, jāprot bērnus 

pasargāt no visa, kas var traucēt viľu dabisko attīstības gaitu, radot bērna attīstībai nepieciešamo 

labvēlīgo vidi.  

ASV zinātnieks K. Rodţers (Роджерс, 2001/1994) uzsvēra domu, ka bērncentrētā pieeja 

pedagoģiskajā procesā, skolotāja un skolēna abpusējā uzticēšanās, cieľa, izpratne un iejūtība ir 

labvēlīgas emocionāli psiholoģiskās vides priekšnoteikumi. K. Rodţers norādīja arī uz to, ka 

liela nozīme ir: 1) līdzpārdzīvojumam; 2) pedagoga atbalstošai un labvēlīgai attieksmei pret 

skolēniem; 3) iedrošinājumiem; 4) drošības sajūtas, kā arī ticības savām spējām un iespējām 

uzturēšanai. Tieši šo priekšnoteikumu ievērošana nodrošinās bērna attīstībai, „atvērtības‖ uz 

dialogu, adekvāta pašvērtējuma un mācību motivācijas veidošanās procesam labvēlīgu skolas 

pedagoģiski psiholoģisko vidi. 

Kādas lielas ASV firmas pētniecības laboratorijā bija izkārts liels plakāts, kurā bija rakstīts: 

„Neiespējami!? Pēc aerodinamikas teorijas kamene nespēj lidot, jo tas nav iespējams. Taču 

kamene, nezinot zinātniskās patiesības, turpina lidot un vēl paspēj katru dienu saraţot kādu 

mazumu medus‖ (pēc Katane, 2000). Skolās, neskatoties uz zinātniskiem pieľēmumiem, 

teorijām, diagnosticējoši izvērtējošās darbības rezultātiem, diendienā skolotāji var pārliecināties 
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par to, ka ir noticis brīnums, - kāds skolēns atkal ir pārspējis gaidīto, strauji uzlabojis savas 

sekmes mācībās, uzvedību, mainījis savu attieksmi, kas liecina par strauju, pat lēcienveidīgu 

intelektuālo, morālo, emocionālo vai kāda cita veida attīstību. Tas lieku reizi liek skolotājam 

aizdomāties par to, ka nav bezcerīgu bērnu, ir vienkārši bērnu spējām neticīgi skolotāji, skolotāji, 

kuriem trūkst pedagoģiskās meistarības strādāt ar daţādiem skolēniem. Ja pedagoģiskajā procesā 

skolotājs ir ne tikai līdzās saviem skolēniem, bet kopā ar viľiem, tad gan skolotāja, gan skolēna 

dzīvē ir daudz tādu mirkļu, kas sniedz patiesu gandarījumu, līksmu apjausmu vai pat patiesu 

prieku par to, ka formālo mācību vai ārpusklases darbība norit draudzīgi, saskanīgi, ar maksimālu 

atdevi kopējo mērķu īstenošanas labā, kas dod arī rezultātus. Skolotāja labestība, pacietība, 

iejūtība un prasme nodrošināt labvēlīgu pedagoģiski psiholoģisko vidi ir tie priekšnoteikumi, kas 

dod skolēniem ticību skolotājam kā padomdevējam, vecākajam draugam, kompetentam 

partnerim un ticību saviem spēkiem. 

Individuālās pieejas principa respektēšanas nepieciešamību humānpedagoģijā savā humāni-

personiskās pieejas koncepcijā uzsver ievērojams mūsdienu zinātnieks, Dr. psych., Maskavas 

pedagoģiskās universitātes profesors Š. Amonašvili (Амонашвили, 2001), kas pedagoģisko 

optimismu raksturo ar jēdzienu – piezīmēt bērnam (krievu val. – ―дорисовывать ребѐнка‖) 

viľam vēl neesošās īpašības, kas nozīmē to, ka pedagogs savā iztēlē it kā papildina bērna šībrīža 

reālo tēlu ar vēl neesošām, bet vēlamajām cilvēka kvalitātēm, raksturotājrādītājiem, tādējādi it kā 

redzot, prognozējot bērna attīstības iespējas. Šāda humānistiskā pieeja liecina par pedagoga 

profesionālo meistarību un lielo ticību bērna varēšanai gan tagad, gan tuvākajā nākotnē. 

Š. Amonašvili uzsver, ka pedagoga uzdevums ir, pirmām kārtām, ļaut bērnam noticēt saviem 

spēkiem un dot zināmu „kredītu‖ viľam ar savu uzticēšanos un cieľu, kas faktiski lielā mērā arī 

motivē bērnu censties attaisnot pedagoga ticību viľam. Šajā sakarā būtu jāpiebilst, ka pastāv 

viens priekšnoteikums,- pedagogam kā personībai ir jābūt autoritātei bērna acīs. 

ASV psihologs un pedagogs V. Glassers (pēc Rutka, 1994) uzsver nepieciešamību veidot 

tādas skolas, kurās skolēni būtu sekmīgi, varētu realizēt savas vajadzības, attīstīt savas spējas un 

labi justies. „Tas apstāklis, ka arvien vairāk bērnu negrib mācīties, izraisa satraukumu un 

bezspēcības sajūtu daudzos skolotājos un skolas direktoros. Šie bērni vienmēr gatavi izraisīt 

nekārtības, negrib mācīties, viľus ne ar ko nevar ieinteresēt, viľi ir noslēgti un apātiski,‖ konstatē 

amerikāľu zinātnieks.  

No augstāk teiktā varam secināt, ka prasība nodrošināt skolēniem labvēlīgu, viľu 

vecumposmam, vajadzībām, interesēm un spējām atbilstošu un personību attīstošu pedagoģisko 

vidi, izturot laika pārbaudījumu pedagoģiskās domas attīstībā, ir kļuvusi par fundamentālu, 

vispārdidaktisku pamatprincipu, kas jārespektē mūsdienu izglītībā.  

A. Špona (Špona, 2001, 61-62), balstoties uz mūsu ievērojamās literātes, filozofes, 

izglītības darbinieces Z. Mauriľas atziľām, pedagogu ievērībai akcentē dzīvības svētuma kā 

vērtības nozīmi pedagoģijā. Tādējādi varam izdalīt vēl vienu humānās pedagoģijas prasību – 

cilvēka dzīvības sargāšana. Tātad skolas kā izglītības videi ir arī preventīvā funkcija, kas balstās 

uz prasību aizsargāt bērna veselību un dzīvību. Šo domu jau 20. gs. sākumā izteica latviešu 

klasiķis J. A. Students (Students, 1998a), norādīdams, ka bērna veselības kopšana un dzīvības 

sargāšana ir viena no vairākām audzināšanas pamatfunkcijām. 

Mūsdienās arvien aktualizējas skolēna garīgās un fiziskās veselības nodrošinājuma 

problemātika pedagoģiskajā procesā, mācības kļūst arvien lietišķākas, palielinās skolēnu 

pārslodze, līdz ar to arī spriedze skolā. Novērojumi liecina, ka bieţi vien skolotājiem trūkst 

pedagoģiskā takta saskarsmē, netiek ievērotas pedagoga ētikas normas. Joprojām skolās nav reta 

parādība skolēnu daţāda veida pazemojumi gan no skolotāju, gan no citu skolēnu puses, turklāt 

vēl citu cilvēku klātbūtnē. Tāpēc aktualitāti nav zaudējušas E. Pētersona (Pētersons, 1931) 

pedagoģiskās atziľas, ka labi pedagoģiskie rezultāti sasniedzami tikai tad, ja bērns nebaidās no 

skolotāja un skolas kopumā. 

Pēc L. Mitinas (Митина, 2003) domām, pedagogu svarīgs uzdevums ir nodrošināt 

atbilstošu izglītības vidi un dot iespējas personībai meklēt viľai piemērotus pašrealizācijas ceļus, 

veidot savu dzīves, t.sk. izziľas darbības, stratēģiju un krāt savu pieredzi. Jaunietim dzīves jēgas 
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un savas vietas dzīvē meklējumu, profesijas izvēles un profesionālās tapšanas periodā ir 

nepieciešams pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts.  

► Profesionālās pašnoteikšanās veicināšanas funkcija. Neformālās izglītības vide vienlaicīgi ir 

arī karjeras izglītības vide, kas piedāvā skolēniem iespējas izmēģināt savus spēkus viľu 

interesēm atbilstošā darbības jomā, veicina viľu spēju attīstību, veic arī profesionālās 

pašnoteikšanās veicināšanas funkcijas.  

V. Poļakovs un S. Čistakova (Поляков, Чистякова, 1993, 37) raksta, ka profesionālās 

pašnoteikšanās procesā skolēns kā personība veido savu attieksme pret sevi kā pret nākamās 

profesionālās darbības subjektu, kas ļauj sagatavot cilvēku profesijas izvēlei un, iespējams, arī 

maiľai nākotnē, adaptācijai dzīvē un profesionālajai darbībai tirgus ekonomikas apstākļos. 

Profesionālā pašnoteikšanās ir arī personības attieksmes veidošanās attiecībā uz profesionālo 

darba sfēru, šīs darbības realizācijas iespējām un profesionālās darbības vidi kopumā (Поляков, 

Чистякова, 1997, 33)  

Savukārt M. Retivih (Ретивых, 1994, 19) profesionālo pašnoteikšanos nosaka kā subjekta 

nākamās profesionālās darbības vispārīgās un profesionālās attīstības procesu un rezultātu.  

Profesionālā pašnoteikšanās īpaši aktualizējas skolas gados. Skolas gadu nozīmi cilvēka 

karjeras attīstībā ir pamatojuši vairāki zinātnieki. 

Piemēram, S. Grigorjancs (Григорьянц, 2005) ir apkopojis vairāku autoru atziľas un 

rezultātā secināja, ka šajā dzīves posmā skolēniem izveidojas viľu profesijas izvēles jēga, 

prasme novērtēt, cik lielā mērā viľu izvēlētā darbības sfēra sakrīt ar personīgām prasmēm un 

interesēm, kā arī valsts un sabiedrības prasībām. Lai to panāktu, skolēni skolā apgūst 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, izmēģina savas profesionālās iemaľas daţādās aktivitātēs 

(t.sk. neformālajā izglītībā). 

S. Grigorjancs (Григорьянц, 2005) iedala šādas profesionālās pašnoteikšanās pieejas. 

 Sociālā pieeja - profesionālās pašnoteikšanās būtība tiek izskatīta daţādu uzdevumu 

kontekstā, kurus indivīdam uzdod sabiedrība. 

 Sociāli psiholoģiskā pieeja - indivīds pakāpeniski pieľem lēmumu ar mērķi saskaľot savas 

personiskās vēlmes un nākotnes profesionālās darbības ieceres ar sabiedrībai 

nepieciešamām profesijām.  

 Diferenciāli psiholoģiskā pieeja: profesionālās darbības individuālā stila, profesionālās 

virzības un ‗Es - koncepcijas‘ veidošana. 

Arī I. Čečels (Чечель, 1995, 21) izdala 3 vadošās profesionālās pašnoteikšanās virzības: 

 profesionālās izvēles prioritātes nosaka indivīda īpašības; 

 primārās ir sabiedrības un valsts intereses, kadru politikas nodrošināšana; 

 uz personību orientētās pieejas un valsts un sabiedrības vajadzību ievērošana, šo abu 

komponentu apvienošana, izvēloties profesiju. 

Pēc J. Joľinas (Ионина, 2003) domām, jauniešu konkurētspēju un tās attīstību vajadzētu 

veicināt, nodrošinot izglītības vidi, kas piedāvā divu veidu iespējas:  

 attīstīt personības kvalitātes, kas liecinātu par gatavību dzīvot, pašattīstīties un 

pašealizēties konkurences, darba tirgus un mainīgās vides apstākļos; 

 veidot un attīstīt speciālās un profesionālās kompetences, kas iekļauj sevī noteiktu 

zināšanu, prasmju, spēju līmeni, garantējot to izpausmi gan garīgajā, gan fiziskajā darbā, 

mācību un/vai profesionālajā darbībā un kas raksturo personību kā kompetentu personību 

un nākotnē - augstas klases profesionāli ar augstu intelektu un attīstītu radošumu. 

Konkurētspējas veidošanās un attīstība garantē pašapzinīgas personības attīstību ar adekvātu 

pašvērtējumu, kas ir spējīga patstāvīgi pieľemt lēmumus, iniciatīvu un atbildību, kā arī efektīgi 

sadarboties ar apkārtējiem. 

Pēc J. Iļjina (Ильин, 1998) domām, skolēnu profesionālās pašnoteikšanās veicināšanas 

procesā pedagogiem būtu jābalstās uz šādām atziľām. 
 Cilvēku strādāt, pašizteikties kādā no profesionālās darbības jomām rosina gandarījums par 

paveikto, kā arī paša varēšana tikt ar konkrētiem darba uzdevumiem galā. 
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 Pašaktualizācijas, pašizpausmes, pašrealizācijas iekšējā nepieciešamība: pēc savas būtības 

cilvēks nevar eksistēt bez darba, cilvēks nav tikai patērētājs, viľš ir arī radītājs.  

 Radīšanas procesā cilvēks gūst gandarījumu no radošās darbības, attaisno savu eksistenci, rod 

atbildi uz jautājumu par dzīves jēgu. 

Nākotnes profesijas izvēles veicināšana ir neatľemama skolēnu konkurētspējas 

nodrošinājuma sastāvdaļa. Tādējādi skolēnu motivētas, savām spējām un interesēm, kā arī dzīves 

mērķiem atbilstošas profesijas izvēles veicināšana ir viens no mūsdienu izglītības, t.sk. karjeras 

izglītības, mērķiem. Iedziļinoties tajā, cik pamatota ir skolēna profesijas izvēle, var izcelt trīs 

galvenos rādītājus (Тараканова, 2004):  

 priekšstatu veidošanās par darba saturu un nosacījumiem, iespējamām mērķa 

sasniegšanas grūtībām, profesionālo zināšanu prasības pretendentiem, sabiedrības 

prasības pēc noteiktas specialitātes darbiniekiem, pieprasījums darba tirgū un tūlītējas 

iespējas iegūt pieredzi šajā specialitātē; 

 profesijas iegūšanas ceļu un iespējamo līdzekļu grūtību pārvarēšanā apzināšanās un 

noteikšana, spēja saskaľot profesijas prasības, savas spējas un iespējas praktiskas 

darbošanās pieredzes iegūšanas procesā; 

 pārliecība par profesijas augsto sociālo nozīmi, tiekšanās pēc augstu rezultātu 

sasniegšanas; stabila emocionāli pozitīva attieksme pret sevi kā profesionālās darbības 

subjektu. 

J. Kļimovs (Климов, 1990, 150), pasvītrojot profesionālās orientācijas funkcijas 

nozīmīgumu jaunās paaudzes izglītībā, rakstīja: „Ir nepieciešams visādos veidos palīdzēt 

jauniešiem iegūt nepieciešamās zināšanas un orientierus profesiju pasaulē. Jaunietim jākļūst par 

sava dzīves ceļa projektētāju un celtnieku.‖ Zinātnieks uzsver karjeras izglītības funkciju nozīmi 

skolas vidē, kā arī norāda uz jauniešu profesionālās pašnoteikšanās un viľu interesēm atbilstošas 

izglītības vides mijsakarību, norādot uz izglītības vidi kā ārējo faktoru un jaunieša kā personības 

iekšējo, subjektīvo faktoru kopuma ietekmes nozīmi profesijas izvēlē.  

N. Prjaţľokovs (Пряжников, 2003, 12) ir pārliecināts, ka profesionālās pašnoteikšanās 

veicināšanai jākļūst par visa izglītības procesa pamatfunkciju, kam jāpalīdz skolēnam atbildēt uz 

jautājumu, kāpēc viľš mācās un kur viľa iegūtās zināšanas un prasmes noderēs nākotnē.  

Dţ. Krumbolcs, Mitčels un Dţ. Dţouns (Krumboltz, Mitchell, Jones, 1976) pamato 

profesijas izvēli sociālās mācīšanās teorijā. Zinātnieki definēja karjeras izvēli ietekmējošos 

faktorus, kurus viľi klasificēja šādi. 
 Ģenētiskie faktori (pateicoties kuriem, skolēni ir atšķirīgi savās spējās gūt savu pašpieredzi: 

rase, dzimums, fiziskie dotumi, īpašības. 

 Vides apstākļi un notikumi: tie ir nekontrolējami un to ietekme var būt ieplānota un 

neieplānota: sociālie, kultūras un politiskie; ekonomiskie; dabas spēki; daţādi vides resursi. 

 Mācību pieredze: 

 instrumentālā, kas sastāv no: iepriekšējiem apstākļiem/stimuliem, uzvedības reakcijas 

(atklātas/apslēptas),  sekām; 

 asociatīvā: personība uztver saikni starp diviem vai vairākiem apkārtējās vides 

stimulu komplektiem (piemēram, profesiju novērošana, lasīšana vai dzirdēšana par 

tām); profesiju stereotipu veidošanās.   

 Uzdevumu risināšanas prasmes, kas veidojas, pamatojoties uz mācību pieredzes, ģenētisko 

faktoru un vides apstākļu mijiedarbību: personiski noteiktie sasniegumu standarti, darba 

paradumi, emocionālās izpausmes. 

Uzskatām, ka mūsdienās mainās topošo speciālistu izglītības motivācijas faktori, tāpēc 

palielinās prasības ne tikai skolēnu kompetenču attīstībā, šo kompetenču kvantitatīvajiem 

rādītājiem, bet arī izglītības videi, t.sk. pedagogiem, kuriem jābūt kompetentiem speciālistiem ne 

tikai sava mācību priekšmeta satura aspektā, bet arī karjeras izglītības jomā. Gan mācību 

priekšmetu skolotājiem formālās izglītības vidē, gan neformālās izglītības pedagogiem ir jāvar 

pamatot konkrētā mācību satura nozīmi. Īpaši aktuāli tas ir laika dimensijā:  
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 mācību satura pagātnes nozīme: 1) daţādu zinātľu evolūcijas aspekts, kas atspoguļojas 

mācību saturā; 2) cilvēka iepriekš iegūtās pieredzes, t.sk. priekšzināšanu, nozīme 

konkrētā mācību satura apguvē;  

 mācību satura tagadnes nozīme: 1) iegūstamo pamatkompetenču aktualitātes sasaiste ar 

praktisko darbību, proti, skolēniem nozīmīgas ir tas mācībus saturs, kura rezultātā 

iegūtās kompetences viľš var izmantot un apliecināt jau tagad – savā ikdienā, praktiskā 

darbībā, no tā gūstot prieku, gandarījumu un pārliecinoties par iegūto kompetenču 

praktisko pielietojamību; 2) saistība ar šobrīd sabiedrībai un darba tirgum 

nepieciešamām profesionālās darbības jomām, jo īpaši saistībā ar ekonomikas attīstības 

un sabiedrības labklājības līmeľa celšanos;  

 mācību satura nākotnes nozīme: 1) kādu mācību priekšmetu satura apguve būs 

noteicošā vidusskolēna izvēlētās profesijas, t.sk. izvēlētās nākamās studiju 

programmas, apguvē; 2) mācību satura apzināšanās, kura apguve ļaus skolēniem 

nākotnē iesaistīties zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, kam būs liela nozīme sabiedrības 

ilgtspējības nodrošināšanā. 

Uzľēmējdarbība bija, ir un būs aktuāla sabiedrības, darba tirgus attīstības veicinātāja.   

Šodien darba devējs pieprasa no pretendenta ne tikai labas teorētiskās zināšanas un 

praktiskās darbības prasmes, bet arī tādas personiskās īpašības, kas ļautu viľam adaptēties un 

integrēties ļoti mainīgā profesiju vidē. Darba devēji meklē speciālistus, kam ir attīstītas 

pašorganizācijas, pašreklāmas, komunikatīvās u.c. pamatprasmes. Viľi vēlas sadarboties ar 

tādiem speciālistiem, kas var būt gan perfekti darba nosacījumu izpildītāji, gan arī personības, 

kas nepieciešamības gadījumā spēj uzľemties atbildību par veicamo darbu. Tiek izvirzītas 

augstas prasības profesionalitātei. Galvenā profesionālās pašattīstības ideja ir darbīgas 

personības attīstība, kas nepārtraukti tiecas sevi pilnveidot, kam ir komandas darba prasmes, un, 

ja tas ir nepieciešams, spēj uzľemties līdera funkcijas. Sabiedriskās formācijas maiľas un jaunas 

tirgus ekonomikas apstākļos ir radies jauns pieprasījums darba tirgū. Jaunajam speciālistam jābūt 

ne tikai augsta līmeľa profesionālim ar daudzām vispārcilvēciski pozitīvām īpašībām, bet arvien 

vairāk jāorientējas pasaules kultūras vērtībās.  

Personiskie resursi (pašefektivitāte), tikumības kodols, ļauj, neskatoties uz krīzes situāciju, 

ne vien tikt pāri grūtībām, bet arī gūt dzīvē panākumus. Sakarā ar to jauniešu kā nākamo 

speciālistu pašaktualizācijas, profesionālās pašnoteikšanās veicināšana ir svarīga neformālās 

komercizglītības vides funkcija, kas ir aktuāla mūsdienu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un 

darba tirgus elastīguma nodrošināšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.11. att. Profesionālās pašnoteikšanās trīs pamatnosacījumi (Бендюков, Соломин, 1998, 60)  

GRIBU VARU 

VAJAG 



 136 

Lai skolēniem nerastos problēmas attiecībā uz profesijas izvēli, I. Solomins un 

M. Bendukovs (Бендюков, Соломин, 1998) piedāvā skolēniem pārdomāt un izvērtēt trīs 

svarīgus nosacījumus profesionālās pašnoteikšanās procesā, t.i., savstarpēji saskaľot trīs 

profesijas izvēles priekšnosacījumus: ‗GRIBU‘, ‗VARU‘ un ‗VAJAG‘ (skat. 3.11. att.). 

  ‗GRIBU‘: skolēna intereses, vēlmes, centieni, nākotnes profesionālie nodomi un mērķi. 

 ‗VARU‘: skolēna prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, veselības stāvoklis un to atbilstība 

vēlamās profesijas specifikai, cita veida iekšējie resursi. 

 ‗VAJAG‘: sabiedrības dzīvotspējai un attīstībai nepieciešamais (profesijas, kas darba tirgū 

šobrīd ir un tuvākā nākotnē būs pieprasītas, apzinoties kādi speciālisti nepieciešami, reālo 

iespēju apzināšanās un analīze konkrētas kvalifikācijas apguvē, izglītības iestāţu vai 

darbavietas izvēle.  

Tātad svarīgi, lai skolēnam ne tikai piemistu viľu interesējošajā profesijā nepieciešamās 

spējas, prasmes un īpašības, bet arī lai būtu iespēja šo specialitāti apgūt un atrast darbu šajā sfērā. 

Pēc K. Robertsa (Roberts, 1968) domām, karjeras izvēli ietekmē vide, t.sk. sociālā vide: 

sabiedrība, ģimene, skola, vienaudţu grupa, darba iespējas darba tirgū utt.. 

Mūsdienu skolai ir jāuzľemas pildīt karjeras izglītības funkcijas. Latvijas skolās 

ekonomiskās krīzes dēļ joprojām vēl nav paredzēta karjeras konsultanta štata vieta, tāpēc ir tik 

svarīgi karjeras izglītības saturu iekļaut gan formālās, gan neformālās izglītības, t.sk. neformālās 

komercizglītības, programmās, kas kopumā veicina mūsu jauniešu konkurētspējas veidošanos un 

attīstību.  

Lai veicinātu skolēnu profesionālo pašnoteikšanos, neformālās komercizglītības vidē, 

tādējādi veicinooot arī viľu konkurētspēju, ir jāpiedāvā:  
 izglītība par uzľēmējdarbības vidi; 

 izglītība profesionālās darbības vidē; 

 izglītība videi, t.sk. sociālajai videi, kultūrvidei, dabas videi, tādējādi veicinot 

draudzīgu attieksmju, draudzīgas domāšanas un darbības attīstību attiecībā uz apkārtējo 

vidi. 

Šīs mūsu atziľas balstās uz vides izglītības trim pamatprincipiem (Disinger, 1993; Palmer, 

2001): 1) izglītība par vidi; 2) izglītība vidē; 3) izglītība videi. 

Uzskatām, ka neformālajā komercizglītībā īpaša vieta jāierāda tieši profesionālai 

audzināšanai. Lai nodrošinātu konkurētspējīgas personības/ darba tirgū pieprasīta speciālista 

veiksmīgu attīstību, svarīgi koncentrēt uzmanību uz nākamā speciālista morālo attīstību 

(Гурьянова, 2005; Митина, 2003; Шаповалов, 2005; Широбоков, 2000). Uzskatām, ka 

konkurētspējas jaunās paradigmas kontekstā mūsdienās aktualizējas uzľēmēja profesionālās 

ētikas apguve neformālās izglītības procesā.  

Uzskatām, ka skolēnu iesaistīšanās neformālās komercizglītības vidē (t.sk. projektā „Esi 

līderis!‖) ļauj viľiem gūt jaunu pieredzi, apgūt jaunas sociālās lomas, iegūt uzľēmējdarbības 

pamatkompetences, kas ļauj viľiem atbildēt uz būtiskiem jautājumiem: uzľēmējdarbība ir vai 

nav mana profesionālās darbības joma; tā ir mana vai nav mana interešu sfēra; vai es vēlos 

tuvākā nākotnē kļūt par uzľēmēju. Atbilţu meklējumi uz dotajiem jautājumiem viennozīmīgi 

veicina profesionālo pašnoteikšanos, tātad arī mūsu pētījumā iesaistīto vidusskolēnu 

konkurētspēju. Neformālās komercizglītības vidē iegūtā pieredze ļaus skolēniem veiksmīgi 

pašrealizēties gan nākamās izglītības iestādes vidē, gan arī vēlāk darba tirgū pat arī tad, ja viľi 

izvēlēsies citu profesiju.  

► Audzināšanas funkcija. Mūsu daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās 

komercizglītības vides modelī audzināšanas funkcija ir visuaptveroša funkcija. Šī funkcija ir 

klātesoša visās neformālās komercizglītības vides dimensijās. 

Audzināšanu plašā nozīmē varam raksturot kā sabiedrības uzkrātās pieredzes 

pārmantošanas un apmaiľas procesu. Šaurā nozīmē audzināšana ir pieaugušā (mūsu pētījumā – 

skolotāja) un bērna, jaunieša (mūsu pētījumā – vidusskolēna) mijiedarbība (sadarbība, 
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kopdarbība), kuras rezultātā tiek veicināta vērtību sistēmas un attieksmju sistēmas veidošanās 

un/vai attīstības process.  

Mācības un audzināšana nav šķiramas viena no otras, bet arī nav viens un tas pats process. 

Šie jēdzieni jāskata to vienotībā, bet neaizmirstot katra jēdziena specifiku. Mācību teoriju 

pamatatziľa ir tā, ka viena no svarīgākajām mācību procesa pamatfunkcijām ir audzināšana. 

Savukārt, no audzināšanas teoriju viedokļa mācības ir audzināšanas līdzeklis personības 

attīstības veicināšanā. Tādējādi redzam, ka šie abi jēdzieni (mācības un audzināšana) nav 

atdalāmi viens no otra. Tātad audzināšanas un mācību procesi atrodas dialektiskā vienībā 

(Katane, 2006a).  

J. A. Students (Students, 1998a, 208) šādi raksturo mācību procesa un audzināšanas 

attiecības: „Audzināt sevi un citus sākam vienīgi tad, ja esam kaut ko mācījušies, ja mums ir 

zināšanas. Arī daţādas maiľas un grozījumi audzināšanas kārtībā iespējami vienīgi uz zināšanu 

pamata. Zināšanā izpauţas pārliecība, kamdēļ jādara tā un ne citādi, bet šī pārliecība atkarājas no 

tam, vai, ko un kā mēs esam mācījušies. Tā iznāk, ka audzināšana ir gan plašāka darbība nekā 

mācīšana, bet mācīšana dara iespējamu audzināšanas organizēšanu – ja vajadzīgs – tās 

pārveidošanu.‖ 

A. Špona (Špona, 2001) audzināšanu definē kā sociāli nozīmīgu un pedagoģiski pamatotu, 

mērķtiecīgi organizētu cilvēku sadarbības procesu harmoniskas un vispusīgas attīstības 

sekmēšanai. Audzināšanas saturs ir attieksmju veidošanās, bet nozīmīgākais audzināšanas 

līdzeklis ir cilvēku mijiedarbība līdztiesīgā subjektu sadarbībā un saskarsmē. Zinātniece norāda 

uz audzināšanu kā mijiedarbību, kas ir divu vai vairāku sistēmu, to atsevišķo komponentu 

determinēta vienības izpausme, kas dod jaunu kvalitāti, salīdzinot ar katru atsevišķu sistēmu vai 

tās komponentu. Mācībām jākļūst par audzināšanas procesa sastāvdaļu, bet mācību saturs ir 

audzināšanas līdzeklis, kura rezultātā veidojas skolēnu vērtību un attieksmju sistēma, kas faktiski 

arī ir viens no audzināšanas pamatmērķiem. Skolēna jaunu garīgo vērtību iegūšana mācību 

procesā nav iespējama bez pašaudzināšanas, kas raksturo viľa gatavību attīstīt sevi kā personību 

(mūsu pētījumu kontekstā – kā konkurētspējīgu personību), piepūlot gribu, mērķtiecīgi 

organizējot savu darbību. Būtībā audzināšana mācību laikā ir palīdzība skolēnam pieľemt 

sabiedrībā atzītas vērtības kā savas vērtības, kas atvieglos viľa turpmāko dzīvesdarbību. 

J. A. Komenskis bija viens no pirmajiem, kurš ieviesa jēdzienus audzināšanas sistēma, kur 

valda savas likumsakarības, savi pamatprincipi. Šajā sistēmā J. A. Komenskis nozīmīgu vietu 

ierādīja pedagoga un bērna mijiedarbībai, kā arī dabas videi. Ievērojamais pedagogs norādīja, ka 

viľa jaunās audzināšanas koncepcijas būtiskākā atšķirība ir tā, ka tā ir demokrātiska un domāta 

nevis sabiedriskajai virsotnei, bet gan visai tautai. J. A. Komenskis uzsvēra, ka, lai audzināšanu 

izprastu un analizētu kā sistēmu, pašam pedagogam ir jāattīsta sava sistēmiskā domāšana 

(Коменский, 1982).  

D. Lieģeniece (Lieģeniece, 1999), dodot kopveseluma pieejas iezīmju uzskaitījumu un 

raksturojumu, savā monogrāfijā pamato sistēmpieejas nozīmi audzināšanā, veselu nodaļu veltot 

bērna mijiedarbībai ar vidi un pamatojot vides nozīmi bērna audzināšanā. D. Lieģeniece 

sistēmpieeju pamato kā audzināšanas problēmu risināšanas likumasakarīgu prasību. 

D. Lieģeniece jēdzienu audzināšana definē kā pieaugušā un bērna mijiedarbības sistēmu. 

J. A. Students akcentē vides lielo nozīmi cilvēka audzināšanā. Citēsim daţas no viľa 

(Students, 1998a, 55) atziľām.  

 Kā audzinātājs neparādās vienīgi cilvēks. Audzinātāja lomā nostājas arī citas būtnes, daţādas 

parādības un apstākļi, kas uz cilvēku atstāj audzinātāja iespaidu. 

 Darboties uz cilvēku var ne tikai apzinīgi, bet arī neapzinīgi. Šādu neapzinātu iespaidu ir ļoti 

daudz. 

 Kā apzinātie, tā neapzinātie ir apkārtnes iespaidi, un, lai saprastu audzināšanu tās plašākajā 

nozīmē, arī apkārtne jāizprot tās visplašākajā nozīmē.  

Savukārt, vācu zinātnieks V. Brecinka (Brezinka, 1992) audzināšanu definē kā sociālās 

mijiedarbības sistēmu, kurā vieni cilvēki kādā noteiktā aspektā mēģina veicināt citu cilvēku 

personības attīstību.  
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Tāpat kā didaktiskajos modeļos un mācību teorijās, arī audzināšanas kā sistēmas 

pamatojumā daudzi zinātnieki uzsver pedagoģiskās diādes kā divu cilvēku - skolotājs 

(pieaugušais)↔skolēns (bērns, jaunietis) - mijiedarbības sistēmas nozīmi. Piemēram, 

U. Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1996/1979), balstoties uz Ļ. Vigotska un K. Levina 

atziľām, savas Cilvēka attīstības ekoloģijas koncepcijas ietvaros izstrādāja diādes (pieaugušais – 

bērns) trīs stadiju attīstības un diāţu veidu modeli: vērošanas diāde; kopdarbības diāde, vadošā 

diāde jeb patstāvīgās darbības diāde.  

Līdz ar pārmaiľām, kas sākās 20. gs. 90. gados, radās vairākas nevēlamas tendences 

Latvijas  izglītības sistēmā, parādījās revizionistiskas noskaľas Latvijas pedagoģijas zinātnē 

(Katane, 2005).  

 Pirmkārt, jēdziens „audzināšana‖ daudziem saistās ar ideoloģizētu un politizētu skolas 

darbību jaunās paaudzes audzināšanā. Audzināšana tiek uzskatīta par sava veida „atavismu‖ 

vai nevēlamu mantojumu no iepriekšējās, tā saucamās padomju skolas. Izvērtēt pagātni un 

sapľot par nākotni vienmēr ir vieglāk nekā objektīvi izvērtēt notiekošo tagadnē. Pastāv klaji 

pretrunīgas izpratnes, runājot par jaunā cilvēka audzināšanu.  

 Otrkārt, jēdzienu audzināšana daudzi pedagogi un arī izglītības vadītāji attiecina uz 

normatīvo (autoritāro) pedagoģiju, kuras galvenais mērķis ir voluntāri ietekmēt skolēna 

personības attīstību, veidojot bērna personību pēc savas iegribas un līdzības, balstoties tikai 

uz biheiviorisma principiem, kad attiecības pedagogs skolēns ir subjekts objekts, nevis 

subjekts  subjekts līmenī. 

Mūsdienās vajadzētu balstīties uz klasiskās pedagoģijas nostādnēm jēdziena audzināšana 

skaidrojumā. Nozīmīgas un joprojām aktuālas ir J. A. Studenta (Students, 1998a, 179-183) 

atziľas, izdalot un pamatojot trīs audzināšanas pamatfunkcijas:  

 bērna dzīvības kopšanas; 

 personības humanitātes kopšanas; 

 socializācijas funkcijas.  

Kā norāda I. Beļickis (Beļickis, 2000) ir svarīgi apzināties kādas teorijas, kāda pedagoģijas 

virziena (normatīvās pedagoģijas vai humānpedagoģijas) kontekstā termins audzināšana tiek 

lietots.  

Latvijā jēdzienu audzināšana bieţi vien aizstāj ar jēdzienu vērtībizglītība, kam ir savs 

pamatojums. Mūsdienās arvien pieaug vērtībizglītības nozīme jaunās paaudzes audzināšanā. 

Vairāki zinātnieki (Hill, 2000; Kohn, 1997; Līdaka, 2005; O‗Toole, 2002; Špona, 2003) uzsver 

domu, ka viens no izglītības mērķiem ir uz vērtībām balstīta jaunā cilvēka kā personības un arī 

kā nākamā speciālista domāšanas, darbības un uzvedības sekmēšana. Atbildība par vērtību 

izglītības realizāciju skolās ir jāuzľemas gan pedagogiem, gan izglītības politikas veidotājiem, 

gan visu līmeľu izglītības vadītājiem. Plaši tiek atzīta mūsdienu skolu loma skolēnu personības 

attīstības, t.sk. rakstura, vērtību un attieksmju sistēmu, sociālās atbildības veidošanās 

veicināšanā.  

Vērtībizglītības uzdevumi skolā ir šādi (Līdaka, 2005): 

 atklāt objektīvas vērtības, kuras ir nozīmīgas demokrātiskā sabiedrībā; 

 palīdzēt tās izprast un realizēt darbībā.  

Vērtību veidošanas procesā nozīmīgi ir izvirzītie morālie mērķi, vērtībām bagāti stāsti, 

jautājumi un aktivitātes, kurus daţkārt sauc par vērtību veidošanas stratēģijām, kas palīdz izprast 

un izvērtēt savas izjūtas, meklēt alternatīvas, aktivizē vajadzību veikt izvēli, runāt par savu 

viedokli un uzticēties tam (Lemin, Potts, Welsford, 1994). 

Vidusskolēnam palīdzību un atbalstu sevis meklējumos un realizācijā sniedz skolotājs, kurš 

ir vērtību nesējs. Skolotāja un skolēna attiecības ir aktīvas, tajās realizējas izvirzītais mērķis: 

sekmēt vērtību veidošanos. Novērtējot situāciju un izvēloties pareizo darbības metodi, skolotājs 

var nodrošināt pašu darbību, t.i., praktiski to realizēt, tāpēc ir nepieciešams apzināti prognozēt un 

veidot šo procesu (Līdaka, 2005). 

Skolēnu vērtīborientācijas balstās uz skolotāja un skolēna savstarpējo sadarbību un 

ieinteresētību kopējā darbībā. Savā darbā N. Astašova (Асташова, 2002) aplūko 
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vērtīborientācijas attīstības pilnu ciklu, kurš ietver sevī sekojošus etapus: 1) vērtību izvirzīšana 

audzēknim; 2) personības vērtīborientāciju izpratne; 3) vērtīborientāciju pieľemšana; 

4) vērtīborientāciju realizācija, darbība un uzvedība; 5) vērtīborientāciju nostiprināšana; 

6) vērtīborientāciju aktualizācija. 

Mūsdienās lielais emigrācijas vilnis, kas īpaši vērojams jauniešu vidū, liek aizdomāties par 

to, vai mūsu izglītībā pietiekama uzmanība ir veltīta pilsoniskai audzināšanai, kurā kā vērtība 

būtu mūsu pašu valsts – Latvija. Vai, dzenoties pēc pasaules labumiem, mūsu jauniešiem 

nenāksies iziet skarbo Sprīdīša pieredzi svešās zemēs, pirms atgrieţas savās mājās? Daudzreiz 

pati dzīve liek izvērtēt, kas ir svarīgāks: materiālās vērtības, ko var gūt, aizbraucot prom no savas 

valsts, vai godprātīgs un profesionāls darbs savas valsts, sabiedrības labā, kas ne vienmēr 

nodrošina vēlamās materiālās vērtības.   

Psihologs un pedagogs J. A. Students (Students, 1935) savulaik uzsvēra, ka personība 

nevar attīstīties ārpus valsts. Ikvienam valsts pilsonim par savu valsti jārūpējas tādēļ, ka viľš 

savas personīgās dāvanas, savus gara spēkus var izveidot un izkopt vienīgi valstī. Valsts ir 

visaugstākais cilvēku sasniegums zemes virsū. Tādēļ personības audzināšana ir reizē arī 

valstiskuma audzināšana. Pēc J. A. Studenta domām, attieksme pret savu valsti var būt: 

 pozitīva, kad tā ir patiesa vērtība jaunietim, viľš jūtas tai piederīgs, izprot tās nozīmi 

savā dzīvē un gatavs darboties tās labā; 

 neitrālā, kad jaunietis apzinās valsts nozīmi savā dzīvē, bet neizjūt to kā īpašu vērtību; 

 negatīva, kad tā nav vērtība jaunietim, tam nav priekšstata par tās nozīmi savā dzīvē. 

Plānojot savu nākotni un apzinoties dzīves mērķus, domājot par savu nākamo profesiju, 

svarīgi zināt, kādām vērtībām cilvēks savā dzīvē dod prioritāti. Nesaskaľas starp personiskajām 

un profesionālajām vērtībām ir reālas, lai gan profesiju iespējams brīvi izvēlēties. Varbūt cilvēks 

strādā darbu, kurš viľam nav tīkams, bet atalgojums ir izšķirošais eksistencei. Pretrunas starp 

personiskajām un profesionālajām vērtībām regulē socializācijas procesā, pieľemot profesionālās 

vērtības kā personiskās. 

Balstoties uz J. Rozenblata (Rozenblats, 1999) atziľām, varam teikt, ka sekmīga 

vidussskolēnu profesionālo vērtību veidošanās procesa pamatā liekamas šādas likumsakarības: 

 profesionālās vērtības ir jaunieša veseluma izpausme un attīstības rādītājs; 

 profesionālo vērtību veidošanos pedagoģiskajā procesā pozitīvi ietekmē sakarība starp 

jauniešu profesionālo interesi un pedagogu prasmi atklāt profesijas vērtības; 

 skolēnu un pedagogu mijiedarbība sekmē profesionālo vērtību veidošanos, ja skolēni 

atzīst pedagoga darbības stilu un darbībā tiek apzināts mērķis, radīts kopīgs grupas 

darba mērķis, veidojas savstarpēja atbildība un patstāvība.  

Arī Latvijas zinātniece A Špona (Špona, 2001) pauţ satraukuma pilnu atziľu, ka mūsu 

jaunās paaudzes attīstībā vērojama disharmonija, morālā attīstība krietni atpaliek no intelektuālās 

attīstības.  

Piekrītam augstāk minēto autoru domām, jo intelekts bez morāles var novest pie 

neekoloģiskas un neētiskas rīcības, un pat likumpārkāpumiem. Attīstīts intelekts bez morālo 

vērtību seguma mūsdienu sabiedrībā nenodrošina cilvēka konkurētspējīgu darbību.  

Uzskatām, ka koncentrēšanās tikai un vienīgi uz jauniešu intelektuālo attīstību var novest 

pie tā, ka mūsu jaunā paaudze nebūs spējīga uz cēlu, tikumisku, uz visas sabiedrības ilgtspējību 

orientētu rīcību, jo pāri visam valdīs auksts un lietišķs aprēķins un egocentriskums. Vai šāda 

mūsu jaunā paaudze, pārľemot mūsu sabiedrības vadību un attīstības plānošanu, spēs nodrošināt 

tās ilgtspējību? Vai visi mūsu sabiedrības ideāli: valsts neatkarība, sabiedrības labklājība, 

kultūras uzplaukums nepaliks tikai pagātnes un/vai vēlamības formā? Realitāte var būt daudz 

skaudrāka un pat neprognozējama, ja jaunās paaudzes audzināšanā nebalstīsimies uz klasiskām, 

fundamentālām pedagoģijas pamatvērtībām. Šie jautājumi ir īpaši aktuāli mūsdienu ekonomiskās 

krīzes apstākļos, kas liek aizdomāties par iepriekšējos gados pieľemto lēmumu un rīcības 

korektumu, par fiskālās domāšanas dominēšanu pār cilvēkcentrēto domāšanu gan politikā, gan 

ekonomikā. 
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Vērtības un uz tām balstītās attieksmes ir cilvēka konkurētspējas kā integratīvu 

īpašību/kvalitāšu kopuma sastāvdaļas. Šīs cilvēka kvalitātes tiešā veidā ietekmē personības 

konkurētspējīgu darbību, t.sk. darbību profesionālajā jomā. Te būtiski ir atzīmēt, ka sabiedrībā 

kā sociālā vidē valdošās vērtības, sociālās un izglītības paradigmas tiešā veidā ietekmē katra tās 

indivīda, jo īpaši bērnu un jauniešu, vērtību un attieksmju sistēmas, tātad arī viľu konkurētspēju.  

Latvijā par daţādām prioritātēm izglītībā un vērtību dominantēm liecina izglītības 

paradigmu daudzveidība mūsdienās (Katane, 2007b).  

Uzskatām, ka vērtībizglītībai konkurētspējīgas personības veicināšanā ir ļoti liela nozīme.  

Mūsdienās izglītībai, t.sk. neformālai komercizglītībai, jāpiedāvā principiāli jauni 

risinājumi daţādām problēmām. Tam nepieciešama zināma patstāvība spriedumos, atvērta un 

elastīga domāšana, gatavība analizēt un izvērtēt katru jaunu informāciju, prasme atšķirt viedokli 

no faktiem, gatavība mainīt attieksmes, pārvērtēt savus spriedumus un neuztvert risinājumus kā 

galīgus un negrozāmus. Šāda izglītība vērsta uz nākotni, jo ne skolotājiem, ne citiem 

speciālistiem nav zināms, kāda būs dzīve sabiedrībā, kas ievēro ilgtspējīgas attīstības principus. 

Tajā pat laikā mūsdienu vidusskolēni nākotnē būs tie, kas ar savu kompetenci uzľēmējdarbībā 

spēs domāt un rīkoties tā, lai: 1) sabiedrībai būtu nākotne; 2) viľu pieľemtie lēmumi būtu 

atbildīgi un kompetenti; 3) sabiedrība būtu jaunu vērtību radītāja, nevis tikai patērētāja; 

4) personiskie panākumi un veiksme profesionālā darbībā, t.sk. uzľēmējdarbībā, dotu pievienoto 

vērtību, jauno speciālistu, t.sk. uzľēmēju, domāšana būtu vērsta ne tikai personīgo labumu, bet 

arī visas sabiedrības labklājības nodrošinājuma nolūkā. 

Tālab daudzi zinātnieki uzskata, ka detalizēta diskusija par vērtībām cilvēka vidē sākās un 

joprojām turpinās līdz ar ekoloģiskās paradigmas, t.sk. ilgtspējīgas attīstības paradigmas, 

ienākšanu zinātnē un izglītībā (Allchin, 1999). Šī ir diskusija par sociāliem, pretrunīgiem 

jautājumiem, kas saistīti ar dabas vides, sabiedrības, ekonomikas ilgtspējīgu attīstību (Ählberg, 

1998; Hill, 2000; Lakatos et al, 2003).  

Dziļās ekoloģijas (ekosofijas kā vides ētikas) pamatlicējs A. Naess (Naess, 1973) ir īpaši 

aktualizējis vides ētikas problēmātiku. Dziļās ekoloģijas šobrīd kalpo par filozofiski 

metodoloģisko bāzi vides izglītībā, t.sk. jaunās paaudzes ekoloģiskajā audzināšanā. A. Naess 

kopā ar Dţ. Sešensu (Sessions, 1995) formulēja dziļās ekoloģijas platformu, kas sastāv no 

astoľiem punktiem.  

 Visai dzīvībai ir vērtība pašai par sevi, neatkarīgi no tās noderīguma cilvēkiem. 

 Dzīvības formu pārpilnība un daudzveidība sekmē dzīvības kā vērtības izpratni un ir vērtība 

pati par sevi.  

 Cilvēkiem nav tiesību samazināt šo bagātību un daudzveidību, vienīgais izľēmums ir vitālo 

vajadzību apmierināšana atbildīgā veidā. 

 Cilvēku ietekme pasaulē ir pārmērīga, un situācija strauji pasliktinās. 

 Mūsdienās cilvēku dzīvesveidi un kopskaits ir šīs ietekmes galvenie elementi. 

 Dzīvības, arī kultūru daudzveidība var uzplaukt tikai pie samazinātas cilvēku ietekmes. 

 Tādēļ ir jāmainās politikai, jāmainās ideoloģiskajām, politiskajām, ekonomiskajām un 

tehnoloģiskajām pamatstruktūrām.  

 Tiem, kas piekrīt iepriekšējiem punktiem, ir pienākums piedalīties nepieciešamo pārmaiľu 

īstenošanā un darīt to mierīgi un demokrātiski. 

Tādējādi varam teikt, ka katram sabiedrības indivīdam kā personībai, līdztekus vēlmei 

apliecināt savas personīgās un/vai profesionālas kompetences, ir jābūt spējīgam pieľemt 

lēmumus, t.sk. videi draudzīgus lēmumus, uzľemties atbildību par šo lēmumu izpildes 

rezultātiem, jābūt elastīgiem gan domāšanā, gan darbībā, jāprot izvērtēt kopumā situāciju un 

vidi, kurā ir jādzīvo un jādarbojas. Šādas īpašības mūsdienās liecina par personības 

konkurētspēju. 

Vides izglītība, kurā nozīmīgu vietu ieľem vides ētika, ievirzīja daţādu mācību 

priekšmetu pedagogu/mācībspēku domāšanu jaunās paaudzes ekoloģiskajā audzināšanā (Palmer, 

2001).  
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Piekrītam S. Sterlinga (Sterling, 2001), H. Šteinbahas un V. Jeļenska (Штейнбах, 

Еленский, 2004) atziľām, ka viens no mūsdienu izglītības pamatmērķiem ir veicināt ekoloģiskās 

domāšanas attīstību, ekoloģiskās apziņas veidošanos.  

Tieši ekoloģiskā paradigma un ekoloģiskā pieeja aktualizē komplementaritātes principu 

izglītībā, t.sk. cilvēka audzināšanas procesā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp antropocentrisko un 

ekocentrisko pieeju (Salīte, 2002; Sessions, 1995).  

Vides ētikas jomā F. Kapra (Capra, 1996) un E. Vainesa (Vaines, 1990) ir pamatojuši 

līdzsvara principu starp ego- centrēto (ego – orientēto) un eko- centrēto (eko- orientēto) 

domāšanu un darbību cilvēka dzīves vidē, priekšplānā izceļot gan sociālās vides, gan dabas vides 

kontekstus. Cilvēkam jāvar jau kopš dzimšanas viľam raksturīgo ego- domāšanu un darbību 

socializācijas un kulturizācijas procesā pakļaut sabiedrības interesēm un vajadzībām, kā arī 

dabas aizsardzības mērķiem. Ego- un eko– domāšanas saskaľošana un komplementaritāte var 

nodrošināt gan katra cilvēka kā personības dzīvotspēju vidē, gan konkrētās vides ilgtspējību.  

 Balstoties uz iepriekš teikto, varam secināt, ka ir svarīgi, lai katrs cilvēks 21. gadsimta 

izglītības procesā attīstās kā personība, kas ir ne tikai ņēmējs no sabiedrības un apkārtējās vides, 

bet arī devējs. Skolu un augstskolu pedagoģiskajā procesā ar izglītības satura palīdzību, kam būtu 

ne tikai izglītojošās, attīstošās, bet arī audzinošās funkcijas, ir jāmeklē un jānodrošina līdzsvara 

un kompelentaritātes princips (Katane, 2005; Katane, Pēks, 2006).  

Mūsdienu izglītības procesā jāaudzina nepatērnieciskas attieksmes pret apkārtējo vidi un 

savu dzīvi tajā (Briede, Katane, Pēks, 2005; Katane, 2006a; Katane, Pēks, 2006; Гурьянова, 

2005).  

 Šīs atziľas lielā mērā sasaucas ar atziľām par humanizāciju, ko savā laikā ir izteicis 

Ţ. Piaţē (pēc Jurgena, 2002, 124), un ko mēs gribam attiecināt uz konkurētspējīgas personības 

audzināšanu, proti, izglītības vidē jauniešiem, līdztekus tam, ka viľi saľem citu cilvēku, t.sk. 

skolotāju, cieľas, draudzības, uzmanības un cilvēkmīlestības (filantropijas aspekts) 

apliecinājumus, ir pašiem jāgrib un jāprot cienīt un mīlēt citus cilvēkus. 

 Balstoties uz ekoloģisko pieeju un personības konkurētspējas jauno paradigmu, mūsdienu 

pedagoģijā vairs netiek atzīti uzskati, ka jēdziens konkurētspējīga personība nozīmē tikai un 

vienīgi ego-centrēta personība. Tā personība, kas savā pašattīstības un pašrealizācijas procesā 

spēj konstruktīvi, elastīgi un radoši mijiedarboties ar vidi, ne tikai to pakļaujot savām interesēm 

un vajadzībām, bet tās saskaľojot ar vidi, pašam pielāgojoties un mainoties atbilstoši vides 

specifikai un ilgtspējības mērķiem, jaunajā izpratnē ir konkurētspējīga personība.  
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4.VIDUSSKOLĒNU KONKURĒTSPĒJAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 

NEFORMĀLĀS KOMERCIZGLĪTĪBAS VIDĒ: PEDAGOĢISKAIS 

EKSPERIMENTS 
 

Mūsu promocijas darba ietvaros veicām trešo empīrisko pētījumu, proti, pedagoģisko 

eksperimentu, kas sākās 2006./2007. mācību gadā, bet beidzās 2008./2009. mācību gadā.  

Pētījuma objekts 

Vidusskolēnu konkurētspēja neformālās komercizglītības vidē  

Pētījuma priekšmets 

Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības 

vidē 

Pētījuma mērķis 

Veicināt un izvērtēt vidusskolēnu konkurētspējas attīstību, pateicoties izstrādātai un 

eksperimentāli aprobētai: neformālās komercizglītības vides koncepcijai, kur neformālā 

komercizglītības vide ir daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām; 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmai  

Pētījuma hipotēze 
Vidusskolēnu konkurētspējas attīstība notiek sekmīgāk, ja viľi: 

 brīvprātīgi un aktīvi iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir daudzlīmeľu 

vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot daudzveidīgu 

dzīves pieredzi; 

 zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus 

Pētījuma uzdevumi 

1. Veikt pedagoģiskā eksperimenta abu grupu: eksperimentālās un kontrolgrupas iztvēruma 

kopu izveidi. 

2. Pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās izvērtēt Latvijas vidusskolu skolēnu 

(eksperimentālās grupas un kontrolgrupas) konkurētspēju, izmantojot izstrādāto un 

ekspertēto konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmu un uz tās bāzes izstrādāto 

vidusskolēnu aptaujas anketu.  

3. Veicināt vidusskolēnu (eksperimentālās grupas) konkurētspēju, praksē aprobējot 

neformālās komercizglītības vides koncepciju, kurā, balstoties uz ekoloģisko pieeju (t.sk. 

sistēmisko un daudzdimensionālo pieeju), pamatota neformālās komercizglītības vide kā: 

vides sistēma (daudzlīmeľu neformālās komercizglītības vides modelis, programmas 

„Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību vides kā daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides apakšsistēmas modelis), vide ar daudzām dimensijām un 

funkcijām (daudzdimensionālās un daudzfunkcionālās neformālās komercizglītības vides 

modelis).  

4. Apkopot datus, veikt primāro un sekundāro matemātisko apstrādi. 

5. Analizēt un izvērtēt iegūtos rezultātus (aprakstošā un secinošā statistika). 

Pētījuma metodes 

 Pedagoģiskais eksperiments  

Datu ieguves metodes 

 aptauja (balstoties uz izstrādāto vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru 

sistēmu). 

Datu apstrādes metodes 

 Kronbaha alfas metode (Cronbach‘s Alpha test) aptaujas rezultātu iekšējās saskaľotības 

un līdz ar to ticamības pārbaude; 

 Kolmogorova – Smirnova tests (Kolmogorov – Smirnov Z test) normālā sadalījuma 

noteikšanai; 
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 Zīmju tests (Sign Test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 T tests (Independent – Samples T Test) divu nesaistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 T tests (Paired - Samples T Test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 Manna – Vitneja tests (Mann Whitney test) divu nesaistīto paraugkopu salīdzināšanai; 

 Vilkoksona tests (Wilcoxon test) divu saistīto paraugkopu salīdzināšanai. 

Pētījuma bāze 

Latvijas daţādu reģionu un novadu 15 vidusskolas: 

 Olaines vidusskola; 

 Bebrenes vidusskola; 

 A. Upīša Skrīveru vidusskola; 

 Vārkavas vidusskola; 

 O. Vācieša Gaujienas vidusskola; 

 Limbaţu 2. vidusskola; 

 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola; 

 Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola; 

 Stalbes vidusskola; 

 Špoģu vidusskola; 

 Elejas vidusskola; 

 Vaboles vidusskola; 

 Vandzenes vidusskola; 

 Āgenskalna Valsts ģimnāzija; 

 Uzvaras vidusskola. 
 

Pētījuma respondenti 

Latvijas vidusskolu skolēni: 260 respondenti: 

 eksperimentālā grupa: 130 respondenti; 

 kontrolgrupa: 130 respondenti. 

 

Pētījuma posmi 

1.posms. Pamatojoties uz noteiktiem atlases principiem, pētījuma bāzes nodrošinājums (skolu 

uzaicinājums piedalīties pedagoģiskajā eksperimentā) un pētījuma dalībnieku - 

vidusskolēnu eksperimentālās un kontrolgrupas izveide.  

2. posms. Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku konkurētspējas pirmā izvērtēšana, iegūto 

datu apkopošana. 

3. posms. Neformālās komercizglītības vides modeļa realizācija praksē Latvijas mēroga projekta 

„Esi līderis!‖ ietvaros (2006/.2007. – 2008./2009.). 

4.posms. Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku konkurētspējas otrā (atkārtotā)    

izvērtēšana, pētījuma laikā visu iegūto datu apkopošana. 

5. posms. Iegūto datu primārā un sekundārā matemātiskā apstrāde, rezultātu analīze un 

izvērtēšana. 

 

 

4.1. Pētījuma bāzes raksturojums 

 
Pētījuma bāzes raksturojums ietver pētījuma bāzes skolu raksturojumu un pētījuma 

respondentu raksturojumu, kontrolgrupas un eksperimentālās grupas izvēles pamatojumu. 

Pētījuma bāzes skolas raksturotas atbilstoši informācijai, kas eksperimenta sākumā bija iegūta no 

skolotāju, kas ir projekta dalībnieki, aptaujas anketām par savu skolu. Informācija analizēta, 

izvērtējot skolu vēsturi, tradīcijas, materiāli tehnisko bāzi, sadarbību ar pašvaldībām, interešu 

izglītību, komunikāciju sistēmās „skolotājs – skolotājs‖ un „skolotājs – skolēns‖.  
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Ir pamatoti respondentu izvēles kritēriji – izlases veidošanas princips. Raksturots 

respondentu (Latvijas mēroga skolu projekta „Esi līderis!‖ dalībskolu skolēnu) sadalījums pa 

skolām, pa grupām (eksperimentālajā un kontrolgrupā), pēc vecuma un dzimuma rādītājiem abās 

grupās un tendencēm kontrolgrupas un eksperimentālās grupas respondentu karjeras izvēlē. 

 

 

►Pētījuma bāzes skolu raksturojums.  

Pētījumā piedalījās 15 vidusskolas no projekta „Esi līderis!‖: Rīga -1; Rīgas rajons -1 (pilsētas 

vidusskola); Kurzeme – 2 (1 – pilsētas, 1 – lauku); Zemgale – 2 (1 – pilsētas, 1 – lauku); 

Vidzeme – 4 (1 – pilsētas, 3 – lauku); Latgale – 4 (1 – pilsētas, 3 – lauku); Sēlija -1 (lauku). Lai 

iegūtie dati būtu pēc iespējas objektīvi un valīdi, atlases kritēriji bāzes skolām bija šādi: 

 salīdzinoši vienādā skaitā jāpārstāv gan lauki, gan pilsētas; 

 jāpārstāv visi četri Latvijas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale, kā arī 

Latvijas galvaspilsēta Rīga un Rīgas rajons; 

 jābūt vismaz 2 gadu aktīvas dalības daţāda veida aktivitātēs pieredzei projektā „Esi 

līderis!‖. 

Aptaujas anketa „Konkurētspēja un mācību iestāde‖, kuru aizpildīja skolotāji – projekta 

dalībnieki, ietvēra šādus jautājumus: skolas dibināšanas gads; skolēnu skaits skolā, vidēji vienā 

klasē; paralēlo klašu komplektu esamība; skolas labākās tradīcijas; sadarbības ar pašvaldību 

novērtējums un veida, kādā pagasta pašvaldība atbalsta skolas attīstību, raksturojums; skolas 

materiāli tehniskās bāzes raksturojums; interešu izglītības programmu raksturojums; savstarpējās 

sadarbības, komunikācijas skolēns – skolotājs, skolotājs – skolotājs vērtējums. 

Atbilstoši skolas dibināšanas gadam iegūtā informācija parāda, ka skolu, kas piedalās 

projektā „Esi līderis‖ un pētījumā, vidējais pastāvēšanas laiks ir 68 gadi, visilgākā vēsture ir 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijai (320 gadi), Bebrenes vidusskolai (212 gadi), Stalbes vidusskolai 

(109 gadi), Vaboles vidusskolai (90 gadi), salīdzinoši neilga vēsture ir Uzvaras vidusskolai 

(20 gadi), pārējo skolu vēsture ilgst robeţās no 46 – 64 gadiem. Tas var liecināt par izkoptām 

tradīcijām, ko parāda arī iegūtā informācija jautājumā par skolas labākajām tradīcijām: vidēji 

katrā skolā ir 7 stabilas tradīcijas (nav vērojamas atšķirības starp pilsētu un lauku skolām), kuras 

katra daļēji veicina konkurētspējas attīstību, tiešāk šo spēju veicina tādas tradīcijas kā erudītu 

konkursi, piedalīšanās starptautiskos projektos, mācību priekšmetu pēcpusdienas (Olaines 

vidusskolā), karjeras dienas (Uzvaras vidusskolā).  

Skolēnu skaits skolā ir daţāds; paralēlo klašu komplektu esamība ir lielākajā daļā vidusskolu, 

kas nodrošināja lielākas iespējas dalībai projektā un izlasē ietvert gan eksperimentālo grupu, gan 

kontrolgrupu; sadarbības ar pašvaldību novērtējums un veida, kādā pagasta pašvaldība 

atbalsta skolas attīstību, raksturojums parāda, ka sadarbība tiek vērtēta kā laba un ļoti laba, 

izľemot Vaboles vidusskolu, kura sadarbību novērtē kā samērā vāju. Kā rakstīts esejā, 

„pašvaldība īpaši neinteresējas par norisēm skolā un atbalsta skolu tikai pašās pamatlietās, kur 

būtībā nav iespējams atteikt; pašvaldība finansējusi komerczinību stundu apmaksu 2 klasēm, bet 

2009. gada pavasarī pārtraukusi to darīt‖. Kā minimālu sadarbību raksturo arī Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija. Vērojama tendence, ka vairāku pašvaldību finansiālie resursi samazinājušies, un tādēļ 

iespējas atbalstīt skolu attīstību arī samazinās. 

 Galvenie veidi, kā pagasta pašvaldība atbalsta skolas attīstību, ir celtniecības darbi, 

mācību kabinetu iekārtojums, mācību grāmatu nodrošinājums, līdzdalība projektos, arī ESF 

projektos. Piemēram, projekta „Papildus mācību telpu izbūve – piebūves celtniecība Olaines 

1. vidusskolai‖ izmaksas pārsniedz 3 miljonu latu, ko pamatā nodrošināja Olaines dome. Valsts 

atbalsts šī projekta realizācijai bija 30 000 latu. Piebūves kopējā platība 5031,90 m², kurā tika 

izveidoti 23 mācību kabineti, mūsdienīga konferenču zāle. Tātad raksturotā sadarbība veido labu 

pamatu projekta „Esi līderis!‖ īstenošanai skolā un skolēnu konkurētspējas attīstībai. 

Skolas materiāli tehniskās bāze lielākajā daļā skolu tiek raksturota kā laba: skolās ir 

interneta pieslēgums, ar nepieciešamo tehniku nodrošināti mācību kabineti, ar literatūru 

nodrošinātas bibliotēkas, daţās (2) ir interaktīvās tāfeles. Tas liecina par iespējām izmantot 
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modernās informācijas tehnoloģijas mācību procesā, kas ir svarīgs konkurētspējas attīstības 

nosacījums. Limbaţu 2.vidusskolā un A. Upīša Skrīveru vidusskolā materiāli tehniskā bāze tiek 

uzskatīta pat par ļoti labu. Piemēram, Limbaţu 2.vidusskolā visās klasēs ir kodoskopi, 

dokumentālās kameras, televizori, datori, projektori, visa nepieciešamā mācību literatūra ir 

pieejama skolas bibliotēkā. Divās skolās - Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā un Vaboles 

vidusskolā - materiāli tehniskā bāze tiek raksturota kā viduvēja ierobeţotā finansējuma dēļ. 

Finansējuma ierobeţojumus skolas risina, iesaistoties daţādos projektos, piemēram, Limbaţu 

2.vidusskolā būtiski uzlabojumi sasniegti, iesaistoties ESF projektos. 

Interešu izglītības programmas visās pētījuma bāzes skolās ir daudzveidīgas, 

galvenokārt saistītas ar māksliniecisko pašdarbību, jaunradi, sportu, sabiedriskajām 

organizācijām (jaunsargi, skauti, mazpulki), tādām interesēm kā pirmā palīdzība, sociālā aprūpe, 

vides izglītība, kas veicina konkurētspējas attīstību. Pastiprināti konkurētspēju veicina tādas 

interešu izglītības programmas kā nacionālā debašu kustība (1skolā), saskarsmes mācība 

(1 skolā), erudītu klubi (2 skolās), jauno ţurnālistu un gidu pulciľi (1 skolā). Tātad salīdzinoši 

nav daudz projektu, neformālās izglītības programmu, kas būtu līdzīgi pēc sava satura projektam 

„Esi līderis!‖. 

Savstarpējās sadarbības, komunikācijas skolēns – skolotājs, skolotājs - skolotājs 

vērtējums ir labs, sadarbība tiek vērtēta kā laba, kas ir būtisks nosacījums pedagoģiskā atbalsta 

nodrošinājumā, veicinot skolēnu konkurētspējas attīstību. Eseju analīze parāda, ka skolās tiek 

organizētas skolotāju un skolēnu aptaujas par šiem jautājumiem. Skolēni atzīst, ka var 

skolotājiem jautāt nesaprastās lietas, var izteikt savu viedokli. Mācību stundās skolēni labprāt 

sadarbojas un parāda savu erudīciju un pieredzi. Skolotāji savstarpēji sadarbojas gan darbā, gan 

atpūtā.  

Skolotājs - skolotājs. Tā kā skola regulāri iesaistās daţādos projektos, skolotājiem ir 

iespēja iegūt informāciju un pieredzi gan no citu skolu skolotājiem, gan no saviem kolēģiem. 

Skolotāji labprāt dalās ar saviem izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem Aktīvi strādā mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas un piedalās daţādu administratīvu un metodisku dokumentu 

izstrādē. Tāpat aktuāla un aktīva ir skolotāju sadarbība skolēnu audzināšanā un izglītošanā: 

mācību priekšmetu skolotājs – klases audzinātājs – direktora vietnieks izglītības un/vai 

audzināšanas darbā. 
Daţās (2) skolās sadarbības jautājumu risināšanā iesaista sociālo pedagogu un psihologu.  

Elejas vidusskolā par pozitīvu sadarbības rādītāju uzskata faktu, ka 22 no 37 skolotājiem 

ir Elejas vidusskolas absolventi. Savukārt, A. Upīša Skrīveru vidusskolā uzskata, ka pozitīvs 

sadarbības rezultāts ir bijušo skolēnu daudzskaitlīga klātbūtne skolas absolventu salidojumos un 

skolas viesu izteiktie atzinīgie vārdi par pozitīvo gaisotni un komandas saliedētību.  

 

►Pētījuma respondentu raksturojums.  

Atbilstoši pētījuma bāzes skolu izvēles kritērijiem tika veidota pētījuma izlase:  

 eksperimentālā grupa tika veidota dalībskolās (projekta bāzes vidusskolās),  

kas projektā darbojas vismaz 2 gadus;  

 kontrolgrupa tika veidota atbilstoši proporcionāli tajās pašās skolās,  

kur eksperimentālā grupa, uzaicinot piedalīties pētījumā to pašu klašu skolēnus. 

Izlase tika veidotas atbilstoši stratificētās nejaušās izlases principiem, lai pētījumā abām grupām: 

gan eksperimentālajai, gan kontrolgrupai būtu vienādi starta apstākļi. Gan kontrolgrupā, gan 

eksperimentālajā grupā bija 130 respondenti (kopā 260 respondenti). Pedagoģiskā eksperimenta 

būtība bijā šāda: eksperimentālās grupas skolēni bija jau pieteikušies dalībai projektā  

„Esi līderis!‖, bet kontrolgrupas skolēni nebija šī projekta dalībnieki.  

 Informācija respondentu raksturojumam tika iegūta no pētījuma aptaujas anketas (skat. 

4. pielikumu) pirmās daļas jautājumiem, kas tika veidoti tā, lai iegūtu informāciju par 

respondentu dzimumu, vecumu, nodomiem turpināt izglītību vai strādāt, apvienot studijas un 

darbu, augstāko, profesionālo izglītības iestāţu un/vai darba vietas izvēli tālākajām studijām 

un/vai darbam. 
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 Dati tika apkopoti, izmantojot Excel un SPSS datorprogrammas. Apkopojot datus, tika 

iegūta informācija par pētījuma dalībnieku skaita skolās bieţumu sadalījumu. Informācija 

uzskatāmi redzama 4.1. tabulā. 

4.1. tabula 

Respondentu skaita bieţumu sadalījumi 

Nr. Skolas Absolūtie 

biežumi (E) 

Relatīvie 

biežumi 

(E) 

Absolūtie 

biežumi (K) 

Relatīvie 

biežumi 

(K) 

1. Olaines 1. vidusskola 15 11,5 13 10,0 

2. Bebrenes vidusskola 5 3,8 5 3,8 

3. A. Upīša Skrīveru vidusskola 12 9,2 17 13,1 

4. Vārkavas vidusskola 4 3,1 4 3,1 

5. O. Vācieša Gaujienas vidusskola 4 3,1 4 3,1 

6. Limbaţu 2. vidusskola 17 13,1 27 20,8 

7. Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola 

4 3,1 4 3,1 

8. Kandavas K. Mīlenbaha 

vidusskola 

8 6,2 2 1,5 

9. Stalbes vidusskola 2 1,5 6 4,6 

10. Špoģu vidusskola 7 5,4 13 10,0 

11. Elejas vidusskola 7 5,4 7 5,4 

12. Vaboles vidusskola 13 10,0 4 3,1 

13. Vandzenes vidusskola 3 2,3 3 2,3 

14. Āgenskalna Valsts ģimnāzija 16 12,3 9 6,9 

15. Uzvaras vidusskola 13 10,0 12 9,2 

     E – eksperimentālā grupa, K – kontrolgrupa 

  

Secinājām, ka salīdzinoši līdzvērtīgi izlasē ir ietverti pilsētu un lauku skolu skolēni.  

Rezultātu bieţumu sadalījumi parāda salīdzinoši līdzsvarotu dzimuma sadalījumu izlases 

grupās un dominējošās vecuma grupas – 18 gadi – un bieţāk novērotās vecuma grupas – 19 gadi 

– līdzsvaru abās izlases grupās (skat. 4.2. tab.). 

4.2. tabula 

Dati par respondentu grupām 

Eksperimenta dalībnieki Dzimums Vecums Skaits 

(kopā) Siev. Vīr. 17 18 19 20 

Eksperimentālā grupa 

 

94  

(72%) 

36 

(28%) 

5 

(4%) 

86 

(66%) 

37 

(29%) 

2 

(1%) 

130 

 

Kontrolgrupa  

 

74 

(57%) 
 

56 

(43%) 

2 

(1%) 

89 

(69%) 

37 

(29%) 

2 

(1%) 

130 

 

Kopā: 168 92 7 175 74 4 260 

 

Analizējot iegūtos rezultātus par respondentu nākotnes nodomiem pēc vidusskolas 

beigšanas, secināms, ka dominē izvēle turpināt izglītību abās izlases grupās, izteiktāka šī izvēle 

ir eksperimentālajā grupā (skat. 4.1. att.), jo 96,92% eksperimentālās grupas respondentu vēlas 

turpināt izglītību un tikai 3,08% respondentu norāda, ka nedomā turpināt izglītību. Atbilstoši 

teorētiskajā daļā analizētajiem konkurētspējas indikatoriem tas ir augsts konkurētspējas attīstības 

rādītājs. 
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4.3. tabula 

Kopējās tendences kontrolgrupas un eksperimentālās grupas respondentu karjeras izvēlē 

Nr. 

Karjeras izvēle 

Kontrolgrupa Eksperimentālā grupa Diferences 

Absol. 

skaits 

(n = 130) 

Īpatsv. 

rādītājs 

(100%) 

Absol.  

skaits 

(n = 130) 

Īpatsv. 

rādītājs 

(100%) 

Absol.  

skaits 

Īpatsv.  

rādītājs 

(%) 

 

Turpinās izglītību 

 

1.  

 
Turpinās izglītību pēc vidusskolas beigšanas 

 

122 94 126 97 +4  +   3 

No tiem, kas turpinās izglītību, mācības apvienos ar darbu 

 

34 26 34 26 0       0 

Ir veikta izglītības iestādes izvēle, kurā pēc vidusskolas 

beigšanas apgūs nākamo profesiju (iegūs kvalifikāciju)  

 

97 75 119 92 +22  + 17 

Ir izlemts, kur strādās, apvienojot darbu ar mācībām 

 

1 1 3 2 +2  +   1 

 

Sāks strādāt 

 

2.  Pēc vidusskolas beigšanas vēlas strādāt, neturpinot 

mācības 

 

8 6 2 1 - 6  -    5 

 

No tiem, kas strādās, zina savu nākamo darba vietu 

1 1 2 1 +1       0 
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4.4. tabula 

Izglītības iestāţu un programmu izvēle 

Nr. 

Turpmākās izglītības izvēle 

Kontrolgrupa Eksperimentālā grupa Diferences 

Absol. 

skaits 

(n = 130) 

Īpatsv. 

rādītājs 

(100%) 

Absol.  

skaits 

(n = 130) 

Absol. 

skaits 

(n = 130) 

Īpatsv. 

rādītājs 

(100%) 

Absol.  

skaits 

(n = 130) 

 

Mācības vidējās profesionālās izglītības iestādē 

 

2.  Mācīsies profesionālās izglītības vidusskolā 15 12 4 3 - 11 -   9 

Ir jau zināms, kurā profesionālās izglītības vidusskolā 

mācīsies 

4 3 0 0 -   4 -   3 

 

Mācības kvalifikācijas ieguves kursos (īsās izglītības programmas līdz 1 gadam) 

  

3. Vēlas apgūt profesiju, iegūstot kvalifikāciju, studējot ne 

ilgāk par 1 gadu 

 

4 3 2 2 -    2 -   1 

Zina jau, kādu profesionālās izglītības programmu vēlas 

apgūt 

 

0 0 1 1 +   1 +  1 

 

Cita veida mācības 

 

      

 Mācības dažādu kompetenču ieguvei un pilnveidei  

 

25 19 7 5 -  18 - 14 

Kopā (vēlas turpināt izglītību): 122 94 126 97 +   4 +  3 
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  Arī kontrolgrupā izvēle turpināt izglītību ir salīdzinoši izteikta (skat. 4.1. att.). Tātad – 

93,85% respondentu vēlas turpināt izglītību un 6,15% respondentu norāda, ka nedomā turpināt 

izglītību.  

 

97% 94%

3% 6%

0%

20%

41%

61%

81%

Eksp.grupa Kontrolgrupa

Jā

Nē

 
4.1. att. Izvēles turpināt izglītību pēc vidusskolas beigšanas relatīvie rādītāji eksperimentālajā 

grupā un kontrolgrupā 

 

Detalizētāk analizētā informācija atspoguļota tabulās (skat. 4.3. tab., 4.4. tab.). 

Tātad, analizējot diferences, secināms, ka eksperimentālajā grupā par 3% bieţāk 

respondenti izvēlējušies turpināt izglītību, ko var saistīt ar konkurētspējas attīstības veicināšanas 

projektu „Esi līderis!‖. Izvēlē turpināt izglītību, savienojot mācības un darbu, nav novērojamas 

diferences starp abām grupām, ko var skaidrot ar šī brīţa ekonomisko situāciju.  

Eksperimentālajā grupā par 17% bieţāk respondenti ir norādījuši konkrētu izglītības 

iestādi, kurā turpmāk apgūs profesiju, kas liecina par izteiktāku izlēmību un mērķtiecību - 

konkurētspējas indikatoriem. Līdzīgi var secināt, analizējot konkrētas izvēles, kur strādās, 

savienojot darbu un mācības, - eksperimentālajā grupā par 1% (šāda izvēle nav bieţa abās grupās 

kā tāda) bieţāk ir izdarīta konkrēta izvēle. Novērojama negatīva diference – par 5% retāk 

eksperimentālajā grupā izvēlas strādāt, neturpinot izglītību, taču konkrētā izvēlē, kur strādās, nav 

novērojamas diferences. 

Diferenču analīze parāda, ka salīdzinoši izteikti vairāk izglītību turpināt augstskolās plāno 

eksperimentālās grupas respondenti (+27%), līdzīga rezultātu aina secīgi (vairāk respondentu 

vispār izvēlas studijas augstskolās) vērojama arī Latvijas augstskolu izvēles bieţumā 

(eksperimentālajā grupā - +25%) un konkrētas augstskolas izvēle (eksperimentālajā grupā - 

+27%) Studijas ārvalstu augstskolās salīdzinoši maz izvēlējušies respondenti abās grupās, tomēr 

eksperimentālajā grupā par 2% vairāk, līdzīgs rezultāts arī vērojams saistībā ar konkrētu 

augstskolu izvēli studijām ārzemēs. Mācības profesionālās izglītības iestādēs eksperimentālās 

grupas respondenti izvēlas salīdzinoši retāk (diference tādēļ negatīva: -11), eksperimentālajā 

grupā nav norādītas konkrētas izvēles, kurā profesionālās izglītības iestādē plāno mācīties, kas 

savukārt konkrētākas ir kontrolgrupā (diference negatīva: -4).  

Eksperimentālajā grupā maz (2 respondenti) vēlas apgūt profesiju, iegūstot kvalifikāciju, 

studējot ne ilgāk kā vienu gadu, diference ar kontrolgrupu ir -1, jo arī kontrolgrupā šāda izvēle ir 

reta, taču eksperimentālajā grupā no diviem viens norādījis konkrētu studiju programmu. Tātad 

analizētie rezultāti parāda eksperimentālajā grupā tādus konkurētspējas indikatorus kā: vēlme 

dzīvē daudz ko sasniegt; vēlme sasniegt augstus rezultātus; spēja uzdrīkstēties; pietiekošs 

zināšanu un prasmju līmenis, lai dzīvē sasniegtu to, ko vēlas; prasmes patstāvīgi mācīties, t.sk. 

strādāt ar daţādiem informācijas avotiem (sevišķi par to liecina bieţākās izvēles studēt 

augstākajās izglītības iestādē). Bieţāk eksperimentālajā grupā novērojams arī indikators „Es jau 

skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es turpināšu mācības, lai iegūtu izvēlēto profesiju‖. 
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4.2. Pedagoģiskā eksperimenta norise 
 

Eksperimentā piedalījās divas skolēnu grupas: eksperimentālā grupa un kontrolgrupa.  

Eksperimentālās grupas skolēni tika iesaistīti daţāda veida konkurētspējas attīstību 

veicinošās aktivitātēs, pasākumos, kuru plānošana un realizācija notika, balstoties uz mūsu 

izstrādāto neformālās komercizglītības vides koncepciju Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!‖ 

ietvaros, bet kontrolgrupas skolēni netika iesaistīti šajā speciāli plānotajā un organizētajā 

pedagoģiskajā procesā.  

Mūsu pedagoģiskā eksperimenta struktūra bija šāda (skat. 4.2. att.).  

 

Eg: VKSiv1 NKVKA  VKSiv2 DAA  RAV 

 

Kg: 

 

VKS iv1 

            

           - 
 

VKSiv2 

 

DAA  RAV 
 

 

4.2. att. Pedagoģiskā eksperimenta shēma 
 

Apzīmējumu skaidrojums: 

Eg  – eksperimentālā grupa 

Kg    – kontrolgrupa 

KS  – konkurētspēja 

VKSiv1         – vidusskolēnu konkurētspējas pirmā izvērtēšana 

VKSiv2          – vidusskolēnu konkurētspējas otrā (atkārtotā) izvērtēšana 

NKVKA – neformālās komercizglītības vides koncepcijas aprobācija praksē   programmas „Komerczinības 

vidusskolā‖ ietvaros 

DAA  - datu apkopošana un apstrāde 

RAV  - rezultātu analīze un izvērtēšana 

 

Datu vākšana notika eksperimenta sākumā un eksperimenta beigās. 

Apstrādājot datus, tika salīdzināti: 

 eksperimentālās grupas un kontrolgrupas aptaujas rezultāti, tos savstarpēji salīdzinot gan 

2006./2007. mācību gadā, gan arī 2008./2009. mācību gadā; 

 eksperimentālās grupas aptaujas rezultāti eksperimenta sākumā (2006./2007.) un 

eksperimenta beigās (2008./2009.), lai varētu izvērtēt, cik būtiskas izmaiľas ir notikušas šo 

skolēnu konkurētspējas attīstības procesā pedagoģiskā eksperimenta laikā; 

 kontrolgrupas aptaujas rezultāti eksperimenta sākumā un eksperimenta beigās, lai varētu 

izvērtēt kontrolgrupas skolēnu konkurētspējas attīstību. 

►Pirmais posms: pētījuma bāzes nodrošinājums un pētījuma dalībnieku eksperimentālās 

un kontrolgrupas izveide. 

Pētījuma bāzi veidoja 15 vidusskolas no projekta „Esi līderis!‖. Atlases kritēriji, lai iegūtie 

dati būtu pēc iespējas objektīvi un valīdi, bāzes skolām bija: salīdzinoši vienādā skaitā jāpārstāv 

gan lauki, gan pilsētas; jāpārstāv visi četri Latvijas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme un 

Zemgale, kā arī Latvijas galvaspilsēta Rīga un Rīgas rajons; jābūt vismaz 2 gadu aktīvas dalības 

daţāda veida aktivitātēs pieredzei projektā „Esi līderis!‖. Detalizētāka bāzes skolu raksturojuma 

ieguvei projekta „Esi līderis!‖ vadītāji – pedagogi – skolās aizpildīja aptaujas anketu 

„Konkurētspēja un mācību iestāde‖ atbilstoši izvirzītajiem jautājumiem: skolas dibināšanas gads; 

skolēnu skaits skolā, vidēji vienā klasē; paralēlo klašu komplektu esamība; skolas labākās 

tradīcijas; sadarbības ar pašvaldību novērtējums un veida, kādā pagasta pašvaldība atbalsta 

skolas attīstību, raksturojums; skolas materiāli tehniskās bāzes raksturojums; interešu izglītības 

programmu raksturojums; savstarpējās sadarbības, komunikācijas skolēns – skolotājs, skolotājs- 

skolotājs.  

Eksperimentālā grupa tika veidota, ietverot tajā projekta dalībskolas (kas projektā darbojas 

vismaz 2 gadus), un skolēnus, kas bija noslēguši līgumus par dalību projektā. Savukārt 

kontrolgrupa tika veidota no dalībskolu skolēniem, kas nav projekta „Esi līderis!‖ dalībnieki, bet 
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mācījās tajās pašās klasēs, kurās mācās eksperimentālās grupas dalībnieki. Šīs prasības tika 

izvirzītas tādēļ, lai izslēgtu daţādu citu vides faktoru iedarbību uz eksperimenta ticamību. Izlase 

tika veidota atbilstoši stratificētās nejaušās izlases principiem: eksperimentālā grupa – skolēni, 

kuri piedalās projektā „Esi līderis!‖, – 130 respondentu un kontrolgrupa – skolēni, kuri 

nepiedalās projektā, – 130 respondentu.  

►Otrais posms: eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku konkurētspējas pirmā 

izvērtēšana, iegūto datu apkopošana. 

 Pirmais mērījums tika veikts 2006. gadā. Atbilstoši teoriju un pētījumu analīzei tika 

izveidota konkurētspējas aptaujas anketa, kura deva iespēju noteikt konkurētspējas līmeľus, 

komponentu un indikatoru izteiktību. Iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, izmantojot Excel un 

SPSS datorprogrammu funkcijas. Tika veikta aptaujas jautājumu iekšējās saskaľotības pārbaude, 

nosakot Cronbach‘s Alpha rādītājus, un secināts, ka aptauja ir kopumā piemērota vidusskolēnu 

konkurētspējas izpētei. Atbilstoši izveidotajiem konkurētspējas līmeľiem vispirms tika noteikts 

respondentu bieţuma sadalījums eksperimentālajā un kontrolgrupā pa konkurētspējas līmeľiem 

un secināts, ka konkurētspējas līmeľu variāciju tendence kopumā ir robeţās no vidēja līdz 

diezgan augstam konkurētspējas līmenim. 

Šajā posmā tika veikta arī iegūto rezultātu salīdzināšana eksperimentālajā un 

kontrolgrupā. Tika salīdzināti konkurētspējas novērtējuma rezultātu centrālās tendences rādītāji 

(vidējā ranga vērtība un standartnovirze); veikts Kolmogorova – Smirnova tests (Kolmogorov-

Smirnov Test) rezultātu atbilstības normālam sadalījumam noteikšanai. Atbilstoši iegūtajiem 

rezultātiem abu grupu (eksperimentālās grupas un kontrolgrupas) rezultātu salīdzināšanai 

atbilstoši normālam sadalījumam tika izmantots T-tests neatkarīgu izlašu rezultātu salīdzināšanai 

(Independent-Samples T Test).  

Veicot Kolmogorova – Smirnova testu konkurētspējas atsevišķu indikatoru rezultātiem, 

tika secināts, ka nav novērojams rezultātu normāls sadalījums, tādēļ rezultātu salīdzināšanai tika 

izmantots Manna – Vitneja tests (Mann-Whitney Test). 

►Trešais posms: neformālās komercizglītības vides modeļa realizācija praksē Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!” ietvaros (2006./2007. – 2008./2009). 

Trīs mācību gadu laikā no 2006./2007. līdz 2008./2009. mācību gadam (ieskaitot) projekta 

„Esi līderis!‖ ietvaros ir notikušas daudz un daţādas aktivitātes, kuru filozofiski metodoloģiskā 

bāze ir pamatota mūsu izstrādātajā neformālās komercizglītības vides koncepcijā vidusskolēnu 

konkurētspējas attīstības veicināšanai (skat. 3.nod.)  

Šo aktivitāšu aprakstu strukturēsim atbilstoši mūsu izstrādātajam daudzlīmeľu neformālās 

komercizglītības vides modelim, kur skolas neformālās komercizglītības vides sistēma kā 

mikrolīmeľa vide sevī iekļauj programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību 

vidi kā mijiedarbības sistēmu.  

● Skolas mēroga neformālās izglītības (t.sk. komercizglītības un karjeras izglītības) vide.  

Lai skola varētu īstenot šo projektu savā skolā, tiek slēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta skolas 

direktors, skolēna vecāki un projekta „Esi līderis!‖ vadītāja. 

Noslēgtais līgums paredz, ka sekmīgai projekta norisei skola apľemas nodrošināt projektu 

ar skolotāju un dalībskolas telpām. Līgumā tiek atrunāts, ka programmas „Komerczinības 

vidusskolā‖ teorētiskās daļas apguve notiek divas reizes nedēļā un to nodrošina projekta 

dalībskolas, paši skolēni un viľu vecāki. Savukārt, projekta vadītāja nodrošina: 1) profesionālās 

tālākizglītības kursu organizēšanu skolotājiem, kā arī viľu apgādi ar visu nepieciešamo 

metodiku; 2) apgādāt skolēnus ar projektā izveidotajiem mācību līdzekļiem un vērienīga 

pasākuma „Līderu diena‖ organizēšanu jau pirmajā semestrī un divu konkursu organizēšanu – 

otrajā semestrī. Pasākumā „Līderu diena‖ ik gadus piedalās vairāk kā 1400 skolēnu. Savukārt, 

otrā semestra konkursos piedalās 100 labākie projekta dalībnieki, kas godīgā konkurencē 

izpelnījās tiesības kļūt par to dalībniekiem. Šie valsts mēroga pasākumi, kuros tiekas skolēni no 

daţādiem Latvijas reģioniem, novadiem, veicina skolēnu, t.sk. arī mūsu pētījuma 

eksperimentālās grupas skolēnu, konkurētspējas attīstību. Katru gadu konkursa tēmas mainās. 
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Piemēram, šogad (2009./2010.) konkursā „Reklāmas nagla‖ tika iekļauti jautājumi un diskusijas 

par mārketinga un menedţmenta nozīmi konkurētspējīgas personības veicināšanā. Konkurss 

notika gan Rīgā, gan vienā no Latgales dalībskolām - Rudzātu vidusskolā.  

 Latvijas uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekta „Esi līderis!‖ ietvaros tika 

izstrādāts standarts programmai ‖Komerczinības vidsskolā‖, kas ir saskaľots ar LR IZM, kā arī 

šīs programmas paraugi ir izsūtīti uz visām pilsētu un rajonu izglītības pārvaldēm (pirms 

reģionļās reformas), kas nodrošina šīs programmas pieejamību jebkurai Latvijas skolai, kas var 

arī nebūt projekta „Esi līderis!‖ dalībskola. Lai nodrošinātu šis programmas satura izklāsta 

vienotību un saskaľotību visā valstī, projekta ietvaros ir izstrādāti programmas tematiskie plāni, 

kurus vienoti saľem gan visas izglītības pārvaldes, gan visas dalībskolas. 

Mācību programmas „Komerczinības vidusskolā‖ mērķis ir veicināt projekta dalībnieku - 

vidusskolēnu konkurētspējas attīstību, sekmēt skolēnu jaunu kompetenču veidošanos un jau 

esošo kompetenču attīstību, motivēt viľus apzinātai karjeras izvēlei, kā rezultātā jaunieši kļūs 

konkurētspējīgi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības un visas pasaules darba un izglītības 

tirgū.  

 Mācību programmas „Komerczinības vidusskolā‖ uzdevums ir paaugstināt katra skolēna 

konkurētspējas līmeni un radīt iespēju: 

 apgūt lietišķās etiķetes pamatprincipus un pieklājīgu uzvedību sabiedrībā un ģimenē; 

 gūt izpratni par mārketinga pamatprincipiem un tirgus attiecībām starp raţotāju, 

starpnieku un patērētāju; 

 apgūt lietvedības pamatus un informācijas, dokumentācijas plūsmu un sistematizāciju 

organizācijā; 

 veidot izpratni par grāmatvedības pamatiem un komercdarbības uzskaites, analīzes un 

atskaišu sistēmām; 

 iegūt sistemātiskas zināšanas par uzľēmējdarbības pamatprincipiem, attīstības iespējām, 

par saimnieciskās darbības organizēšanas principiem un formām; 

 veidot izpratni par likumdošanas pamatiem un tiesību normu ietekmi uz darba, 

sabiedrības un privātajām attiecībām; 

 sekmēt izglītojamo izpratni par menedţmenta uzdevumiem un darba organizācijas un 

vadības principiem uzľēmumā; 

 veidot izpratni par karjeras apzināšanās pamatprincipiem, gūt izpratni par lēmumu 

pieľemšanas būtiskumu; 

 rosināt aktīvi apgūt komunikācijas pamatus par saskarsmes procesu izzināšanu un 

vadīšanu; 

 sekmēt izglītojamo izpratnes veidošanos par daudziem aktuāliem jautājumiem un vairāku 

prasmju attīstību, piemēram, prasmes izvirzīt mērķus, izstrādāt rīcības plānu savu un 

sociālo mērķu sasniegšanai; 

 attīstīt prasmi iegūt, apkopot un analizēt informāciju par sabiedrībā notiekošajiem 

ekonomiskajiem procesiem; 

 attīstīt prasmi iegūtās zināšanas apkopot, analizēt un lietot praktiskajā darba vidē, 

veidojot, aizstāvot projekta darbus; 

 organizēt mācīšanos individuāli un komandā; 

 attīstīt prasmi izteikt savu viedokli un pamatoti aizstāvēt to un pieľemt efektīvus un 

pamatotus lēmumus; 

 veicināt profesionālo orientāciju atbilstoši uzľēmējdarbības kompetencēm; 

 attīstīt daţādu dzīves situāciju novērtēšanas prasmes. 

Programmas „Komerczinības vidusskolā” problēmbalstīto mācību vide kā skolas 

neformālās komercizglītības vides sastāvdaļa. Programmas „Komerczinības vidusskolā‖ mācību 

priekšmetu blokā iegūstamās kompetences palīdz skolēniem analizēt un izprast uzľēmējdarbības 

pamatprincipus, radīt jaunas biznesa idejas, pamatot to ekonomisko un likumīgo (juridisko) 

nepieciešamību, pieľemt apkārtējai videi un cilvēkvidei draudzīgus lēmumus, paplašināt 
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redzesloku, veicināt savu personīgo konkurētspēju, intelektuālo attīstību un celt vispārējo 

profesionālo zināšanu līmeni. 

Programma „Komerczinības vidusskolā‖ ir vairāku būtisku, vienlaikus īstenojamu aktivitāšu 

komplekss, kas veido teorētiski pamatotu sistēmu skolēna konkurētspējas attīstībai: 

 programmas teorētiskās daļas apguve trīs gadu garumā no 10.-12. klasei; 

 trīs strukturētas panākumu cilvēku intervijas un to analīze (katru gadu viena intervija); 

 seši konkurētspējas veicinoši konkursi; 

 trīs programmas „Komerczinības vidusskolā‖ skolēnu konkurētspējas pieredzes 

paaugstināšanas un izvērtēšanas salidojumi Rīgā – „Līdera diena‖.  

Mūsu pieredze liecina, ka programmas „Komerczinības vidusskolā‖ teorētisko priekšmetu 

apguvē ir iespējams veicināt skolēna interesi par savas konkurētspējas pilnveidošanu, nākotnē – 

sava uzľēmuma veidošanu un tā vietu un lomu valsts tautsaimniecības attīstībā, ja mācības 

balstās uz problēmbalstīto pieeju. Programmā akcentēta skolēna praktiskā darbošanās, sadzīvē 

sastopamo situāciju izpratne, analīze un likumsakarību saskatīšana, piemēram, darba intervijas 

veidošana, intervēšana, efektīvu lēmumu pieľemšana u.c. 

Eiropas Savienībā izvirzītās vadošās kompetences uzľēmējdarbībā ir iekļautas programmas 

„Komerczinības vidusskolā‖ moduļos.  

Programma „Komerczinības vidusskolā‖ veicina konkurētspējīgas personības attīstību, sekmē 

skolu absolventu nodarbinātību un konkurētspēju izglītības un darba tirgū. 

Projekts attīsta prasmi plānot, patstāvīgi izmantot daţādus informācijas avotus, pētnieciskā darba 

iemaľas, informācijas apkopošanu un izvērtēšanu. 

Programma „Komerczinības vidusskolā‖ ietver četrus moduļus, kuros septiņi mācību kursi 

(priekšmeti):  

 pirmais modulis (10. klase) - lietišķā etiķete un mārketings (tirgzinības); 

 otrais modulis (11. klase) - lietvedība, grāmatvedība un uzľēmējdarbība; 

 trešais modulis (12. klase) - likumdošana un menedţments (vadzinības); 

 ceturtais modulis pēc izvēles (10.-12. klasei) - komunikācija, karjera un mērķu 

izvirzīšana un sasniegšana. 

Trīs pirmie moduļi - ir obligāti. Tos secīgi apgūst trīs gadu laikā. Ceturtais modulis (trīs 

priekšmeti) ir izvēles priekšmeti, kurus pamatā apgūst tie skolēni, kuri nav iesaistījušies pirmo 

trīs moduļu apguvē vai īpaši vēlas paaugstināt savu kompetenci šajos piedāvātajos 

priekšmetos.Katru gadu iespējams apgūt vienu moduli līdz 70 stundām. Katra moduļa beigās 

skolā tiek organizēta ieskaite, kuras izstrādātos jautājumus un uzdevumus izsūta uz dalībskolām 

Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas projekta „Esi līderis!‖ vadītāja  

Ilze Kalniľa. 

Programmā iesaistītajiem skolēniem mājasdarbi ir gatavošanās konkursiem un strukturētās 

intervijas jāveic pēc izstrādāta parauga: 

10. klases skolēns veic strukturētu interviju „Izcila, vēsturiska personība‖ - izstudē ievērojamas 

personības biogrāfiju, izmantojot daţādus informācijas avotus, un atklāj būtiskākos faktorus, kuri 

ir veicinājuši šīs personības karjeru. Apliecinot atklāto faktoru lomu, min konkrētas situācijas un 

piemērus no viľu dzīves. 

11. klases skolēns veic strukturētu interviju „Sabiedrībā pazīstams cilvēks – līderis‖ - intervē 

vienu sabiedrībā pazīstamu cilvēku – līderi (valsts jeb pašvaldības iestādes vadītāju, sabiedriskas 

organizācijas vai politiskas partijas vadītāju, pazīstamu mākslinieku utt., kuram ir ievērojams 

stāvoklis sabiedrībā, kurš iemantojis daudzu cilvēku vai organizācijas uzticību, kuram ir vēlēts 

vai nozīmēts amats un kuram ir nozīmīgi ieguldījumi sabiedrības vai organizācijas labā) un atklāt 

būtiskākos faktorus, kuri ir veicinājuši šī uzľēmēja karjeru; skolēniem ir jāvar argumentēt 

intervijas rezultātā iegīto informāciju un savu viedokli, minot konkrētas situācijas un piemērus 

no intervējamā dzīves. 

12. klases skolēns veic strukturētu interviju „Uzņēmuma īpašnieks‖- intervē vienu uzľēmuma 

īpašnieku, kuram ir veiksmīga karjera. Intervējamajam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 uzľēmums, kurā strādā šī persona, darbojas vairāk nekā piecus gadus; 
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 uzľēmējs veic ieguldījumus sava rajona sabiedrības vai kādas organizācijas labā 

(sponsorē pasākumus, ziedo līdzekļus bērnudārzam, skolai u.c.); 

 ir apmierināts ar sevi un dzīvi (ciena sevi un citus, ir optimists); 

 ir turīgs. 

Skolēniem ir jāatklāj būtiskākie faktori, kuri ir veicinājuši šī uzľēmēja karjeru, jāapliecina 

atklāto faktoru loma, minot konkrētas situācijas un piemērus no viľa dzīves.  
Visi izstrādātie darbi piedalās konkursā „Panākumu cilvēks‖. Labākie konkursa darbi tiek atlasīti 

konkursa finālam Rīgā, kurā piedalās 100 labākie skolēni no visas Latvijas. Konkursā tiek 

piedāvāti dažāda tipa uzdevumi: gan individuāli, kur katrs skolēns var demonstrēt savu zināšanu 

līmeni, gan uzdevumi, kur ir iekļauta situācijas analīze, kas attīsta prasmi kritiski un analītiski 

domāt, spēju pieľemt lēmumu, izvērtēt cēloľus un sekas. Gan grupu prezentācijas, kas iekļauj 

lomu spēli, attīstot prezentācijas, sadarbības, lēmuma pieľemšanas prasmes, prasmi uzklausīt 

citu viedokli, gan lietišķās spēles elementi, kas attīsta prasmi izmantot zināšanas, modelēt 

situāciju atbilstoši aprakstam, analizēt un salīdzināt, pieľemt lēmumu, izvirzīt mērķus, padara 

problēmbalstīto mācību procesu interesantāku un daudzvedīgāku. Programmas „Komerczinības 

vidusskolā‖ mācību moduļu teorētisko zināšanu apguve ir saistīta ar prasmju, praktisko iemaľu 

iegūšanu, kas bagātina pieredzi, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem (pieredzes gūšana 

uzľēmumos un sadarbība ar daţādām profesionālām asociācijām). Tādēļ vienu reizi gadā 

„Līderu dienas‖ ietvaros skolēni apmeklē vairāk nekā 40 daţādus Latvijas uzľēmumus, kur 

risina daţādus aktuālus jautājumus. Šādas mācību ekskursijas veicina zināšanu apguvi, to 

lietošanu praksē, attīsta sociālās prasmes. Simulācija attīsta prasmi domāt, runāt, būt iecietīgam 

pret atšķirīgu viedokli.  

Programma „Komerczinības vidusskolā‖ ir skolas neformālās komercizglītības vides 

sastāvdaļa. To veido satura moduļu mācību mērķi un uzdevumi, mācību saturs, mācību satura 

tmatiskās secības un apguvei paredzētais laiks, izmantojamo mācību līdzekļu, mācību metoţu un 

formu uzskaitījums, t.sk. mācību pārbaudes un sasniegumu vērtēšanas formas. 

Piedāvātajai programmai ir ieteikuma raksturs. Katrs pedagogs var veidot savu mācību 

priekšmeta programmu vai konkretizēt un papildināt šīs programmas mācību saturu, mācību 

metodes utt. 

LR Izglītības likums nosaka: neformālā izglītība ir personas individuālo izglītības 

vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Mācību 

programmas saturs atbilst mūsdienu sociālekonomiskajām prasībām, jo atbilstoši MK 

noteikumiem par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 

noteikumiem Nr.9 (03.01.2006.) un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 

rīkojumu Nr.1871 (01.10.2003.) ik pēc diviem gadiem saturs tiek pārskatīts un nepieciešamības 

gadījumā mainīts. 

● Reģiona/novada neformālās komercizglītības vides līmenis, kurā programmas 

„Komerczinības vidusskolā” mācību vide ir kā integrāla sastāvdaļa. Skolēns, kas ir projekta 

„Esi līderis!‖ dalībnieks, savas kompetences var veidot un attīstīt: 

 gan sev pazīstamā un drošā vidē, t.i., savā skolā, kur viľš sadarbojas ar sev zināmiem 

klasesbiedriem un skolotāju, tādejādi nebaidoties izteikt savu viedokli un saľemot 

atbalstu uz sev nozīmīgiem neskaidriem jautājumiem; 

 gan arī novada vai reģiona skolā, proti, projekta „Esi līderis!‖ dalībniekiem katru gadu 

tiek dotas vairākas iespējas sadarboties ar sava novada vai pat reģiona citu skolu 

skolēniem daţādu pasākumu ietvaros, tādējādi radot apstākļus viľu pieredzes 

bagātināšanai un tātad arī konkurētspējas attīstībai.  

Viena no projekta obligātām aktivitātēm ir strukturētas intervijas un to analīzes veikšana, 

intervējot panākumu cilvēku. Šāda strukturēta intervija attīsta prasmi izmantot zināšanas, 

formulēt savu viedokli, atlasīt faktus un likumsakarības sava viedokļa pamatošanai, izvērtēt, 

apkopot iepriekš teikto, secināt. Piedaloties klātienes intervijās, skolēns attīsta diskusijas prasmi 

un arī citas prasmes, piemēram, izmantot zināšanas neplānotā, neierastā situācijā, formulēt 
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domu, formulēt jautājumu, paust un argumentēt savu viedokli, uzklausīt citu viedokļus, 

sadarboties u.tml. Tas viss kopumā veicina atbildības uzľemšanos par saviem vārdiem. 
Lai noformētu šo veikto interviju un piedalītos konkursā, skolēnam ir jāprot atrast būtisko 

informāciju, lasot grāmatas par ievērojamu cilvēku dzīvi. Savukārt, šāda avotu analīze attīsta 

prasmi atrast un apkopot informāciju, to analizēt un saskatīt problēmas un to risinājumus 

ikdienas dzīvē, pamatojot savus personīgos novērojumus un secinājumus. Konkursa darbi 

jāiesūta, ievērojot vienotas darba noformēšanas prasības. Skolēniem ir nepieciešama datorpratība 

informācijas tehnoloģiju izmantošanā, kas izpauţas darbu izstrādē un noformēšanā atbilstoši 

prasībām. Konkursa būtiska sadaļa ir publiskas prezentācijas sagatavošana un noformēšana, kā 

arī publiskā uzstāšanās aizstāvot savu konkursa darbu.  

● Valsts mēroga neformālās komercizglītības vides līmenis. Lai projekta „Esi līderis!‖ 

dalībnieku (vidusskolēnu) konkurētspēja attīstītos tam piemērotā izglītības, t.sk. pedagoģiskā 

vidē, notika valsts mēroga daţāda veida aktivitātes, kas bija domātas tieši skolotājiem, kas 

iesaistījušies projektā un savā darbībā balstās uz izstrādāto neformālās komercizglītības vides 

koncepciju. 

2006. gadā Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, pateicoties neformālās 

izglītības projektam „Esi līderis!‖, saľēma 75% Eiropas Savienības struktūrfondu un 25% valsts 

budţeta finansējumu, lai projekta „Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas 

skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ izstrāde un īstenošana‖ ietvaros (līguma 

Nr. 2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0115/0202) izveidotu neformālās izglītības 

programmas „Komerczinības vidusskolā‖ standartu un programmu. Standarta un programmas 

autores: projekta „Esi līderis!‖ vadītāja Mg. psych. Ilze Kalniľa un Ilze Tillere.   
Standarta un programmas recenzentes:   

Dr. oec., profesore Veronika Bikse, LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas 

katedras vadītāja; 

Mg. paed. Inga Riemere, Ekonomikas skolotāju Metodiskās apvienības vadītāja; 

Mg. paed. Dace Kārkle, IZM Profesionālās izglītības administrācija, vecākā eksperte. 

Ekspertu grupa:  

Mg. paed. Maira Spudiľa;  

Sandra Falka, VISC vecākā metodiķe. 

Visas valsts mērogā neformālās komercizglītības vides līmenī trīs gadu laikā tika rīkotas 

daudzas un dažādas aktivitātes, kas domātas projekta dalībskolu skolēniem (skat. 13. piel.: 

13.1. tab, 13.2. tab., 13.3. tab.) . Skolēniem projekta vadības grupa plānoja un organizēja daţāda 

veida pasākumus: 

 katru mācību gadu notika „Līderu dienas‖, kuru ietvaros tika rīkoti daţāda veida 

konkursi, tikšanās ar veiksmīgiem uzľēmējiem, mācību ekskursijas, koncerti u.c.;  

 katru gadu tika rīkoti tematiskie konkursi, piemēram, konkurss „Reklāmas nagla‖, 

interviju konkurss „Panākumu cilvēks‖, uzľēmējdarbības konkurss „Darbs dara darītāju‖, 

konkurss „Etiķete – veiksmei un karjerai!‖, intelektuālo galda spēļu kluba „I‘ M‖ rīkots 

konkurss 11. – 12. klasēm u.c.; 

 projekta ietvaros darbojās skolēnu parlaments (notika parlamentāriešu tikšanās, kurās 

piedalījās pa 1 skolēnam no katras dalībskolas); 

 u.c.  

Latvijas skolām tika piedāvātas daudzveidīgas sadarbības iespējas projekta „Esi līderis!‖ 

ietvaros. Tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai pati skola, t.sk. tās skolotāji un skolēni, kļūtu 

konkurētspējīgi. 

Lai varētu veicināt skolēnu konkurētspējas attīstību, skolu pedagogiem jābūt zināšanām par 

jēdziena konkurētspēja jauno paradigmu, par šī jēdziena jauno semantisko nozīmi, kas nav 

pretrunā, bet tieši otrādi, pilnībā atbilst mūsdienu sabiedrības prasībām un izglītības mērķiem. 

Lai izglītības vide būtu skolēnu konkurētspējas attīstību veicinoša, atbalstoša un atvērta 

vide, bija svarīgi, lai pedagoģiskajā eksperimentā iesaistīto skolu (valsts mēroga projekta „Esi 

līderis!‖ dalībskolu) pedagogi būtu kompetenti ne tikai sava mācību priekšmeta jomā, bet arī 
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izglītības ekoloģijas jomā, proti, skolotājiem savā domāšanā un pedagoģiskajā darbībā bija 

jābalstās uz ekoloģisko pieeju, lai varētu nodrošināt mūsu izstrādātās neformālās 

komercizglītības vides koncepcijas, t.sk. trīs vides modeļu, realizāciju praksē . Tālab uzskatījām, 

ka ir ļoti svarīgi piedāvāt skolotāju tālākizglītības programmas, kurās būtu dota iespēja 

skolotājiem veidot jaunas un pilnveidot jau esošās kompetences, kas nepieciešamas jauniešu 

konkurētspējas attīstības veicināšanai.  

Nodrošinot projekta vienotu realizāciju un norisi visā valstī, pedagoģiskā eksperimenta 

ietvaros dotā promocijas darba autore Ilze Kalniľa kā projekta „Esi līderis!‖ vadītāja plānoja un 

organizēja projektā iesaistīto skolotāju bezmaksas tālākizglītību. Tika izstrādāta un realizēta 

profesionālās pilnveides programma ekonomikas skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖. 

Skolotāju tālākizglītība notika semināru veidā (I, II, III, IV daļa (A)) 2006./2007.un 

2007./2008.mācību gadā (Rīgā, Salaspils ielā 14, Rīgas Komercģimnāzijas zālē, parasti no plkst. 

10.00 līdz 16.00). Programmas kods A-9014 14 43 80 (skat. 14. piel.: 14.1.tab.).  

Skolotāju tālākizglītības process notika paralēli skolēnu neformālajai komercizglītībai, t.sk. 

daţāda veida aktivitātēm, valsts mēroga projektā „Esi līderis!‖. 

Profesionālās pilnveides programmas skolotājiem „Komercznības vidusskolā‖ saturs tika 

cieši saistīts ar projekta „Esi līderis!‖ dalībskolās realizēto programmu skolēniem 

„Komerczinības vidusskolā‖, kas sastāv no četriem moduļiem ar noteiktu stundu skaitu (satura 

apjomu), (skat. 14. piel.: 14.2. tab.).  

Skolotāju tālākizglītība eksperimenta laikā tika organizēta arī 2008./2009. mācību gadā 

(skat. 14. piel.: 14.3. tab.) 

Pēc kursu beigšanas katrs skolotājs, pamatojoties uz semināros gūto informāciju, 

sagatavoja un vadīja atklāto nodarbību savā skolā. Atklātajā nodarbībā piedalījās skolas 

administrācijas pārstāvis (visbieţāk – direktora vietnieks), kurš kopā ar skolotāju aizpildīja mūsu 

izstrādāto „Stundas vērošanas lapu‖ un apliecināja to ar savu un skolas direktora parakstu, 

atsūtīja uz Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmiju (Rīga, Salaspils iela 14-211, 

LV 1057). Pamatojoties uz šiem dokumentiem, skolotājiem tika izsniegtas apliecības. 

Kursu noslēgumā visi tālākizglītībā iesaistītie skolotāji, kuri atsūtīja katrā mācību 

priekšmetā vadītās un vērotāja izvērtētās stundas „Stundu vērošanas lapas‖, saľēma 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību (A2, saskaľojuma Nr.1049) par pilnas pedagogu 

tālākizglītības programmas apgūšanu 144 stundu apjomā vai izvēlētās programmas daļas/daļu 

apgūšanu. 

Paralēli skolotāju profesionālajai pilnveidei projekta vadība kontrolēja un katru gadu 

izvērtēja skolās notiekošo neformālās komercizglītības procesu: 1) mācības divas reizes nedēļā 

programmas „Komerczinības vidusskolā‖ ietvaros; 2) daţādas skolas, reģiona/novada līmeľa 

aktivitātes, kas tika orientētas uz katra skolēna konkurētspējas paaugstināšanu. 
Valsts mēroga izglītības vides līmenī notika darbs pie mācību procesā izmantojamās 

literatūras izstrādes. Projekta „Esi līderis!‖ ietvaros tika izstrādāti 10 mācību līdzekļi skolēniem 

un 10 metodiskās līdzekļi skolotājiem ar mācību materiālu papildinošiem videoklipiem par katru 

no mācību līdzekļiem 3-6 minūšu garumā, kurā iesaistīti mācību līdzekļu autori un projekta 

dalībnieki. 

Katra mācību līdzekļa izstrādē tika iesaistīti (skat. 15. piel.): 

 mācību līdzekļa autore/s - profesionālis šajā mācību priekšmetā, ilggadējs pedagogs 

ar pieredzi skolas pedagoģijā - vai zinātnieks – kādas Latvijas augstskolas 

mācībspēks; 

 recenzente/s - 2 eksperti konkrētajā mācību priekšmetā; 

 ekspertu grupa - projekta vadītāja, 5 projekta skolotāji un 5 skolēni, no kuriem 

3 skolēni nepiedalās projekta īstenošanā, bet 2 - piedalās projekta īstenošanā; 

 redaktore, maketētāja, ilustrētājs (katra grāmata papildināta ar mākslinieka Romāna 

Vitkovska karikatūrām).  
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Jāatzīst, ka skolotāju profesionālā pilnveide un skolēnu interešu programmas ir guvušas 

atsaucību visā valstī. Piemēram, uz piedāvāto tālākizglītības programmu skolotājiem un paša 

projekta īstenošanu savās skolās bija pieteikušies vairāk nekā 250 skolotāju. 

Skolotāju tālākizglītības programmu ietvaros liels akcents tika likts uz problēmbalstīto 

pieeju mācībās un problēmmācību metodiku, izmantojot daţādas mācību metodes un formas. 

Problēmbalstītā pieeja bija izvirzīta kā viena no pamatprasībām no projekta „Esi līderis!‖ 

vadības puses, lai nodrošinātu programmas „Komerczinības vidusskolā‖ problēmbalstīto mācību 

vidi, kas veicinātu skolēnu konkurētspējas attīstību.  

● Starptautiska mēroga neformālās komercizglītības vides līmenis. Pēdējā pedagoģiskā 

eksperimenta gadā sākās starptautiskās aktivitātes, kuru mērķis bija:  

 popularizēt Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!‖ pieredzi citās valstīs, piemēram, 

semināri „Konkurētspējīgas personības veicinošie aspekti‖, kas notika 2009. gada 

10. oktobrī Limerikā, Īrijā, bet 11.oktobrī Dublinā, Īrijā un kuros piedalījās Biznesa 

vadības koledţas studenti, kuri dzīvo un strādā Īrijā;  

 veidot kopīgus pasākumus (olimpiādes, konkursus, projektus, konferences u.c.) daţādās 

jomās, t.sk. uzľēmējdarbībā, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu iesaistīšanos 

starptautiskajā apritē, viľu starptautiskās darbības pieredzes uzkrāšanu un, protams, 

veicinātu viľu konkurētspējas attīstību, piemēram, projekta „Esi līderis!‖ ietvaros 

organizētā prāta spēļu čempionāta, kas notika ciešā sadarbībā ar intelektuālo galda spēļu 

klubu „I‘ M‖, konkursa uzvarētājiem tika dota iespēja piedalīties pasaules turnīrā Šanhajā 

(Ķīnā). 

►Ceturtais posms. Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku konkurētspējas otrā 

(atkārtotā) izvērtēšana, iegūto datu apkopošana. 

Atkārtotais mērījums tika veikts 2009. gadā. Tika izmantota identiska aptaujas anketa 

konkurētspējas līmeľu, komponentu un indikatoru izteiktības izpētei. Papildus šī mērījuma 

aptaujas anketā tika ietverta informatīvā sadaļa, lai izpētītu un salīdzinātu eksperimentālās un 

kontrolgrupas respondentu tālākās izglītības nodomus, kas analizējami kā konkurētspējas 

apzināšanās rādītāji. Iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, izmantojot Excel un SPSS 

datorprogrammu funkcijas. Tika vēlreiz veikta aptaujas jautājumu iekšējās saskaľotības 

pārbaude, nosakot Cronbach‘s Alpha rādītājus, un secināts, ka aptauja ir kopumā piemērota 

vidusskolēnu konkurētspējas izpētei, taču nepieciešami tālākajā aptaujas pielietojumā daţi 

precizējumi indikatoru formulējumos un grupēšanā pa komponentiem. 

Vispirms tika aprēķināti un analizēti aptaujas informatīvās sadaļas jautājumu 

novērtējuma bieţumu sadalījumi. Atbilstoši izveidotajiem konkurētspējas līmeľiem vispirms tika 

noteikts respondentu bieţuma sadalījums eksperimentālajā un kontrolgrupā pa konkurētspējas 

līmeľiem, un secināts, ka konkurētspējas līmeľos vērojama pozitīva attīstības dinamika abās 

grupās, taču izteiktāka tā ir eksperimentālajā grupā. 

Veikta iegūto rezultātu salīdzināšana eksperimentālajā un kontrolgrupā. Tika salīdzināti 

konkurētspējas novērtējuma rezultātu centrālās tendences rādītāji (vidējā ranga vērtība un 

standartnovirze); veikts Kolmogorova – Smirnova tests (Kolmogorov-Smirnov Test) rezultātu 

atbilstības normālam sadalījumam noteikšanai. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem abu grupu 

(eksperimentālās grupas un kontrolgrupas) rezultātu salīdzināšanai atbilstoši normālam 

sadalījumam tika izmantots T-tests neatkarīgu izlašu rezultātu salīdzināšanai (Independent-

Samples T Test).  

Veicot Kolmogorova – Smirnova testu konkurētspējas atsevišķu indikatoru rezultātiem, 

tika secināts, ka nav novērojams rezultātu normāls sadalījums, tādēļ rezultātu salīdzināšanai tika 

izmantots Manna – Vitneja tests (Mann-Whitney Test). 
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►Piektais posms: pētījuma laikā visu iegūto datu primārā un sekundārā matemātiskā 

apstrāde, rezultātu analīze un izvērtēšana.  

Šajā posmā vispirms tika veikts konkurētspējas līmeľu eksperimentālajā un kontrolgrupā 

rezultātu atšķirību būtiskuma aprēķins, salīdzinot 2006. un 2009. gada mērījumus. Šim nolūkam 

izmantojām Zīmju testu (Sign Test). 

Analizēta konkurētspējas attīstības dinamika (2006. un 2009. gads) atbilstoši rezultātu 

atbilstībai normālam sadalījumam, izmantojot abās grupās T testu atkarīgām izlasēm (Paired-

Samples Test).  

Atbilstoši Kolmogorova – Smirnova testu konkurētspējas atsevišķu indikatoru 

rezultātiem, kuros secināts, ka nav novērojams rezultātu normāls sadalījums, abu grupu 

(eksperimentālās un kontrolgrupas) abu mērījumu (2006. un 2009. gads) rezultātu salīdzināšanai 

tika izmantots Vilkoksona tests (Wilcoxon Signed Ranks Test).  

 Tika izstrādāti pedagoģiskā eksperimenta secinājumi. Detalizētu iegūto rezultātu un 

secinājumu aprakstu dosim 4.3. apakšnodaļā. 

 

4.3. Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības izvērtēšana (2006; 2009) 
 

Nodaļā analizēti pedagoģiskajā eksperimentā iegūtie rezultāti, izvērtējot vidusskolēnu 

konkurētspējas attīstību laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam. Vispirms analizēti 

konkurētspējas kopējie līmeľi eksperimentālajā grupā un kontrolgrupā, parādot līmeľu dinamiku 

abās grupās. Konkurētspējas attīstības diagnostikas aptaujas rezultātu ticamības un aptaujas 

iekšējās saskaľotības pamatojumam analizēti rezultātu Cronbah‘s Alpha testa rādītāji 

eksperimentālajā un kontrolgrupā abos mērījumos. Izvērsti analizēti vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstības datu apstrādes rezultāti – konkurētspējas salīdzinājums eksperimentālajā un 

kontrolgrupā eksperimenta sākumā un beigās, izvērtēta konkurētspējas dinamika, pievēršot 

uzmanību konkurētspējas atsevišķo komponentu un indikatoru dinamikai.  

 

4.3.1. Konkurētspējas līmeņu analīze 

 

Datu primārās apstrādes rezultāti - konkurētspējas (turpmāk tekstā KS) līmeľi – tika iegūti, 

pamatojoties uz izstrādāto konkurētspējas diagnostikas aptaujas rezultātu skaidrojuma metodiku 

(skat. 6. piel.). 

Atbilstoši rezultātu skaidrojumam tika iegūti respondentu statistiskie radītāji pa 

konkurētspējas līmeľiem (skat. 4.5. tab.). Uzskatāmākam salīdzinājumam norādīti gan absolūtie 

skaitļi, gan īpatsvara rādītāji (%). Konkurētspējas izteiktība ir sadalīta 9 līmeľos, norādot arī 10. 

līmeni – kritisku līmeni, kurā konkurētspēja kā tāda nav diagnosticēta.  

Tātad secināms, ka eksperimentālajā grupā (skat. 4.5. tab.) 2006. gada mērījumā visvairāk 

vidusskolēniem bija novērojams KS līmenis, kas nedaudz augstāks par vidējo (40,7%); diezgan 

augsts KS līmenis (34,6%); salīdzinoši vairāk novērojams arī vidējs KS līmenis (16,9%); 

atsevišķiem respondentiem (7) novērots augsts KS līmenis (5,4%) un 3 respondentiem 

KS līmenis, kas nedaudz zemāks par vidējo(2,3%). Eksperimentālajā grupā netika konstatēts 

zems un kritisks konkurētspējas līmenis, taču netika konstatēts arī ļoti augsts konkurētspējas 

līmenis. 

Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, kas parāda dominējošo tendenci – konkurētspējas līmenis 

nedaudz augstāks par vidējo un diezgan augsts, var secināt, ka 2006. gada mērījumā 

eksperimentālajā grupā atbilstoši komponentu saturam izteiktāki bija tādi indikatori kā skaidri 

galvenie dzīves mērķi, taču reizēm grūtības izprast, tieši kā mērķi, vērtības, dzīves principi 

izmantojami konkrētu konkurētspējas komponentu - personības virzības, paškoncepcijas, 

pašregulācijas, kompetences – attīstībā (40,7% respondentu) vai jāprecizē nākotnes mērķi, 

skaidrāk jāapzinās, ko grib sasniegt tālākā perspektīvā (34,6%). Diezgan raksturīgi ir šādi 

konkurētspējas indikatori: spēja veiksmīgi pieņemt lēmumus, kas palīdz kļūt konkurētspējīgam; 

vēlme gūt panākumus, vēlme pašapliecināties, pašcieņa, spēja neierastās dzīves, mācību 
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situācijās gūt panākumus, taču reizēm respondenti šaubās, vai būtu jāizvirza grūti sasniedzami 

mērķi (40,7%), arī vēlme gūt panākumus, pašapliecinoties un nekaitējot apkārtējai pasaulei 

(34,6%) nav spilgti izteikta. Iespējams, ka vēl jāmācās atšķirt būtisko no nebūtiskā.  

Reizēm novērojama neizpratne par to, kas palīdz un kas traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, 

īstenošanas prasmes atsevišķās dzīves un mācību jomās. Respondenti apzinās, ko vēlas sasniegt, 

ko vēlas darīt pēc skolas beigšanas, kādu redz savu turpmāko dzīvi, taču daļa (40,7%) reizēm 

šaubās, kā precīzi sākt īstenot savu rīcības plānu, vai vēl daţreiz grūti precīzi atšķirt būtisko no 

nebūtiskā (personības virzības komponents).  

Respondenti apzinās savas spējas, taču ne vienmēr tās izdodas paškritiski izvērtēt; daļai 

(34,6% - augsts konkurētspējas līmenis) jau piemīt spēja tās paškritiski izvērtēt. Izmantot savas 

spējas svarīgās dzīves situācijās, sevišķi daţādās mainīgās situācijās, traucē bailes kļūdīties, tādēļ 

ierobeţota elastīga rīcība. Ja novērojama konkurētspēja nedaudz augstāka par vidējo, tad vēlams 

mācīties ātrāk pieľemt lēmumus, izvērtēt citu cilvēku ieteikumus un savu attieksmi pret šiem 

padomiem. Laiku plānošanas prasmes ir novērojamas, taču, iespējams, ka laika plānošana vēl 

nav izveidojusies par paradumu (40,7% - konkurētspēja nedaudz augstāka par vidējo). 

Taču tiem respondentiem, kam novērots augsts konkurētspējas līmenis (34,6%), savu spēju 

apzināšanās palīdz elastīgi rīkoties daţādās situācijās, kuras viľi izjūt kā drošas; palīdz skatīties 

uz pārmaiľām kā dzīves neizbēgamu daļu; un viľi pietiekami prasmīgi plāno laiku nozīmīgu 

mērķu sasniegšanai (paškoncepcijas konponents). 

Respondenti apzinās savu gribasspēku, taču reizēm viľiem nav skaidri saprotams, kā to 

attīstīt, ja jādara lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt; diezgan bieţi atpazīst savas spilgtākās 

emocijas un lielākajā daļā situāciju pārvalda tās (pašregulācijas komponents). Tiem 

respondentiem, kuriem ir augsts konkurētspējas līmenis (34,6%), jau novērojama prasme trenēt 

savu gribasspēku, darot lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt. Kopumā respondentiem ir lielākā 

daļa prasmju, lai kļūtu par konkurētspējīgu cilvēku, un tādā situācijā svarīgi saprast, kuras 

prasmes nav pietiekami attīstītas; šādā līmenī (nedaudz augstākā par vidējo) respondenti jau spēj 

savas zināšanas un prasmes izmantot arī neierastās situācijās, un lielākajā daļā situāciju ir 

salīdzinoši laba humora izjūta, taču reizēm nav pārliecības par iespējām savu humoru izmantot. 

Eksperimentālajā grupā (skat. 4.5. tab.) 2009. gada mērījums parāda pozitīvu dinamiku 

konkurētspējas attīstībā, jo diferenču analīze ļauj secināt, ka palielinājies to respondentu skaits, 

kuriem ir augsts konkurētspējas līmenis – 46,9% (pozitīva diference, kas veido + 39,2%), kā arī 

to respondentu skaits, kuriem ir diezgan augsts konkurētspējas līmenis – 44,6% (pozitīva 

diference, kas veido +12,3%); daţiem (11 respondentiem) novērots ļoti augsts konkurētspējas 

līmenis (pozitīva diference, kas veido +8,4%). Negatīvas diferences novērotas KS līmeľa, kas 

nedaudz augstāks par vidējo, rādītājos (-40,7%), vidēja KS rādītājos (-16,9%), nedaudz zemāka 

par vidējo KS rādītājos (-2,3%). 

 Atbilstoši saturiskajam skaidrojumam (skat. 3. piel.) un iegūtajiem rezultātiem, kas parāda 

dominējošo tendenci – augsts konkurētspējas līmenis un diezgan augsts konkurētspējas līmenis, 

var secināt, ka 2009. gada mērījumā eksperimentālajā grupā atbilstoši komponentu saturam 

izteiktāki bija tādi indikatori kā: izveidots pamats tam, lai kļūtu par konkurētspējīgu cilvēku, 

spēja jau savus mērķus daļēji īstenot, taču, iespējams, jāprecizē nākotnes mērķi, skaidrāk 

jāapzinās, ko grib sasniegt un jāuzdrošinās drosmīgi vēlēties gūt panākumus, pašapliecināties, 

nekaitējot apkārtējai pasaulei, jāmācās precīzāk atšķirt būtisko no nebūtiskā. 

Respondenti skaidri var nosaukt savas vērtības, dzīves principus, taču atsevišķos 

gadījumos vai dzīves jomās reizēm šaubās par tiem, vēlams izstrādāt rīcības soļus lēmumu 

pieľemšanā, mērķu sasniegšanā, savu šaubu izpratnei (personības virzības komponents). 

Respondenti paškritiski apzinās savas spējas, un tas palīdz uzdrīkstēties, nebaidīties 

kļūdīties lielākajā daļā dzīves situāciju, ātri pieľemt lēmumus, vienlaikus uzklausot citu cilvēku 

ieteikumus un izvērtējot savu attieksmi pret padomiem, elastīgi rīkoties daţādās mainīgās 

situācijās, skatīties uz pārmaiľām kā iespēju uzdrīkstēties. Salīdzinoši attīstīta ir spēja prasmīgi 

plānot laiku nozīmīgu mērķu sasniegšanā, kas ir viena no ļoti būtiskām konkurētspējas pazīmēm 

(paškoncepcijas komponents).  
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4.5. tabula 

Respondentu statistiskie rādītāji pa konkurētspējas līmeľiem 

Respondentu grupa Konkurētspējas līmeņi  

0. 

līm. 

1.  

līm 

2. 

 līm. 

3.  

līm. 

4. 

līm. 

5.  

līm. 

6.  

līm. 

7.  

līm. 

8 

līm. 

9 

līm. 

Absolūtos skaitļos un īpatsvara rādītājos (%) 

 

Eksperimentālā grupa 

 

2006 0  
(0%) 

 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

3  
(2,3%) 

22  
(16,9%) 

53  
(40,7%) 

45  
(34,6%) 

7  
(5,4%) 

0  
(0%) 

2009 0 
(0%) 

 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

61  
(46,9%) 

58  
(44,6%) 

11  
(8,4%) 

Diferences 0 
(0%) 

 

 0 
(0%) 

0  
(0%) 

 0 
(0%) 

-3 
(2,3%) 

-22 
(16,9%) 

-53  
(40,7%) 

+16  
(12,3%) 

+51  
(39,2%) 

+11  
(8,4%) 

 

Kontrolgrupa 

 

2006  1 
(0,8%) 

 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(0,8%) 

11  
(8,4%) 

31  
(23,8%) 

48  
(36,9%) 

34  
(26,1%) 

5  
(3,8%) 

0  
(0%) 

2009 0  
(0%) 

 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

2  
(1,5%) 

4  
(3,1%) 

36  
(27,6%) 

53  
(40,7%) 

30  
(23,0%) 

5  
(3,8%) 

Diferences -1  
(0,8%) 

 0 
(0%) 

0  
(0%) 

-1 
(0,8%) 

-9 
(6,9%) 

-27  
(20,7%) 

-12  
(9,2%) 

+19  
(14,6%) 

+25  
(19,2%) 

+ 5 
(3,8%) 
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Iegūtie rezultāti var liecināt par attīstītu gribasspēku, spēju trenēt to, bieţi darot lietas, 

kuras ne vienmēr gribas darīt. Respondenti, iespējams, apzinās gribasspēka treniľa 

nepieciešamību. Raksturīga spēja atpazīt tās savas emocijas, kuras izpauţas bieţāk, un pārvaldīt 

tās (pašregulācijas komponents). Tātad ir novērojamas daudzas prasmes, lai respondenti kļūtu 

par konkurētspējīgiem cilvēkiem, šīs prasmes jau ir pietiekami attīstītas. Bieţi respondenti spēj 

savas zināšanas un prasmes izmantot arī neierastās situācijās, viľiem, iespējams, palīdz humora 

izjūta kā nozīmīgs konkurētspējas attīstības faktors. 

Uzskatāmi eksperimentālās grupas rezultāti redzami 4.3. attēlā. 
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4.3. att. Eksperimentālās grupas respondentu statistiskie rādītāji pa konkurētspējas līmeľiem 

 

Salīdzinoši, kā parāda rezultāti (skat. 4.5. tabulu), kontrolgrupā 2006. gada mērījumā 

kopumā bija novērojami nedaudz zemāki konkurētspējas līmeľi: vienam respondentam (0,8%) 

tika novērots kritisks KS līmenis, vienam - diezgan zems KS līmenis, kas netika novērots 

eksperimentālajā grupā, vairāk nekā eksperimentālajā grupā novērots KS līmenis, kas nedaudz 

zemāks par vidējo (8,4%), tāpat vairāk novērots vidējs KS līmenis (23,8%) un mazāk novērots 

KS līmenis, kas ir nedaudz augstāks par vidējo (36,9%), diezgan augsts KS līmenis (26,1%) un 

augsts KS līmenis (3,8%). Šādi rezultāti, iespējams, salīdzinoši izskaidro eksperimentālās grupas 

respondentu (salīdzinoši augstāki konkurētspējas līmeľi) iesaistīšanos projektā „Esi līderis!‖.  

2009. gada mērījumā kontrolgrupā arī bija vērojama pozitīva dinamika konkurētspējas 

attīstībā, taču rezultāti atbilstoši konkurētspējas līmeľiem kopumā ir zemāki. Par pozitīvu 

dinamiku liecina negatīvas diferences visos KS līmeľos līdz vidējam KS līmenim, straujāka 

dinamika nekā eksperimentālajā grupā novērota diezgan augstā KS līmenī (diference: +14,6%; 

eksperimentālajā grupā: +12,3%), taču eksperimentālajā grupā šajā līmenī bija augstāki rādītāji 

jau 2006. gada mērījumā.  

Uzskatāmi kontrolgrupas rezultāti redzami 4.4. attēlā. 

Lai noteiktu konkurētspējas dinamikas statistisko nozīmīgumu, tika veikta 2006. un 2009. 

gada mērījumu rezultātu salīdzināšana eksperimentālajā un kontrolgrupā, izmantojot Zīmju testu 

(Sign Test). Iegūtie rezultāti attēloti 4.6. tabulā (Asymp. Sig. (2-tailed): p-vērtība ir nozīmīguma 

rādītājs; Z – vērtība, kas parāda atšķirību starp pozitīvām un negatīvām izmaiľām). 

Norāde (-) liecina par to, ka rezultātu atbilstošā līmenī nav vai tie ir tik nelieli, ka nav 

iespējams izmantot nozīmīgu atšķirību noteikšanai, salīdzinot konkurētspējas attīstības 

dinamiku. 
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4.4. att. Kontrolgrupas respondentu statistiskie rādītāji pa konkurētspējas līmeľiem 

 

Rezultāti parāda, ka nozīmīgas izmaiľas (p - vērtība ir mazāka par 0,05) vērojamas 

eksperimentālajā grupā vidēja, nedaudz augstāka par vidēju, diezgan augsta konkurētspējas 

līmeľa rezultātos. Atbilstoši 4.6. tabulā atspoguļotajiem rezultātiem zīmju testa rezultāti 

apstiprina konkurētspējas attīstības pozitīvas dinamikas statistisku nozīmīgumu; sevišķi, 

ievērojot Z vērtības rādītāju, - pozitīvas dinamikas izmaiľas virzībā no vidēja konkurētspējas 

līmeľa uz diezgan augstu konkurētspējas līmeni. Kontrolgrupā atbilstoši 4.6. tabulā 

atspoguļotajiem rezultātiem vērojama pozitīva statistiski nozīmīga konkurētspējas attīstības 

dinamika virzībā no vidēja uz nedaudz augstāku par vidēju konkurētspējas līmeni. 

4.6. tabula 

Zīmju testa rezultāti – konkurētspējas līmeľu atšķirību nozīmīguma rādītāji (2006. un 2009. gada 

mērījums) 

Respondentu grupa Konkurētspējas līmeņi  

0. 

 

1.  

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5.  6.  7.  8. 

 

9. 

 

Eksperimentālā grupa 

p - vērtība - - - - 0,250 0,000 0,000 0,000 0,125 - 

Z - - - - - - -7,14 -5,96 - - 

Kontrolgrupa 

p - vērtība - - - - 0,002 0,000 0,000 0,000 - - 

Z - - - - - -5,10 -5,74 - - - 

 

Tātad secināms, ka mērķtiecīga konkurētspējas attīstības veicināšana eksperimentālajā 

grupā nodrošina pozitīvu konkurētspējas dinamiku. 

 

 

4.3.2. Aptaujas rezultātu iekšējās saskaņotības un ticamības pārbaude 

 

Lai analizētu iegūtos rezultātus, vispirms tika veikta aptaujas rezultātu iekšējās 

saskaľotības un līdz ar to ticamības pārbaude, izmantojot Cronbach‘s Alpha metodi, abiem 

mērījumiem (2006. un 2009. gads) abās grupās - skolēnu grupā, kura iesaistījusies projektā 

„Esi līderis!‖, un kontrolgrupā.  
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► Eksperimentālās grupas skolēnu konkurētspējas aptaujas rezultātu analīze un 

izvērtēšana 2006. gadā. 

Cronbach’s Alpha rādītājs projekta „Esi līderis!” grupas rezultātiem, novērtējot 

konkurētspēju 2006. gadā, uzsākot dalību projektā, visai aptaujai kopumā ir augsts – 0, 908; 

arī atsevišķu indikatoru rādītāji ir augsti – virs 0,9, kas norāda uz aptaujas augstu ticamības 

pakāpi. 

Veicot atsevišķo komponentu rezultātu analīzi, secināms, ka personības virzības 

komponenta kopējais rādītājs ir atbilstošs pietiekami augstas saskaľotības un ticamības 

rādītājam – 0, 729; arī atsevišķo šī komponenta indikatoru rādītāji ir virs 0,7; salīdzinoši zemāki 

rādītāji ir 5. indikatorā – 0,702 (Savā dzīvē es vēlos gūt panākumus, t.sk. izvēlētajā profesijā), 

7.indikatorā – 0,700 (Man ir savi dzīves principi, ko cenšos ievērot, jo tie balstās uz vērtībām 

manā dzīve), 8. indikatorā – 0,703 (Es vēlos pašapliecināties un apkārt esošajiem cilvēkiem 

parādīt, ka esmu viľu cieľas un apbrīnas vērta personība.), kas izvirza jautājumu diskusijai par 

minēto indikatoru formulējumiem, taču var pieľemt atbilstoši rezultātiem, ka tas nav izteikti 

aktuāli.  

Paškoncepcijas komponenta kopējais rādītājs ir pietiekami augsts – 0,765, arī atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir pietiekami augsti – robeţās no 0,739 (26. indikators - Spēju izvērtēt 

situāciju, lai pieľemtu lēmumu, kā rīkoties) līdz 0,772 (24. indikators - Es nebaidos kļūdīties).  

Pašregulācijas komponenta kopējais rādītājs ir zemāks – 0,676, kas tomēr vēl definējams 

kā pietiekamas ticamības rādītājs, atsevišķo indikatoru rādītāji ir robeţās no 0,640 (33. un 

43. indikators - Man ir attīstīts gribasspēks, jo spēju sevi piespiest darīt to, kas nepieciešams, pat 

tad, kad ļoti negribas; Esmu gatavs/a pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto); šādi rādītāji 

kopumā vēl liecina par ticamību, tomēr izvirza diskusijai jautājumu par iespējamiem indikatoru 

formulējumu precizējumiem un indikatoru atbilstības mērāmajai komponentei precizējumiem. 

 Kompetenču komponenta kopējais rādītājs ir augstas ticamības rādītājs – 0,818, atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir augstas ticamības rādītāji – robeţās no 0,805 (57. indikators - Protu citus 

aizraut un iedvesmot) līdz 0,831 (66. indikators - Es protu vadīt automobili, un man ir arī 

autovadītāja tiesības.). 

► Kontrolgrupas skolēnu konkurētspējas aptaujas rezultātu analīze un izvērtēšana 2006. 

gadā. 

Cronbach’s Alpha rādītājs kontrolgrupas rezultātiem, novērtējot konkurētspēju 2006. 

gadā, visai aptaujai ir augsts – 0,942, arī atsevišķo indikatoru rādītāji ir augsti – virs 0,9. 

Personības virzības komponenta rādītājs ir augsts – 0,793 (tuvu 0,8), atsevišķo indikatoru rādītāji 

ir augsti – robeţās no 0,771 (6. indikators - Vēlos arvien pilnveidoties kā personība, t.sk. gūt 

jaunas zināšanas, attīstīt savas prasmes un spējas.) līdz 0,790 (15. indikators - Esmu 

iemācījies/usies dzīvē atšķirt labo no ļaunā un attiecīgi rīkoties, t.sk. nedarīt citam to, ko 

negribētu, lai citi nodara man).  

Paškoncepcijas komponenta kopējais rādītājs ir augsts 0,824; arī atsevišķo indikatoru 

rādītāji ir augsti – robeţās no 0,801 (25. indikators - Protu un varu pārliecināt citus un aizstāvēt 

savu viedokli) līdz 0,827 (30. indikators - Esmu gatavs pārmaiľām manā dzīvē, pārmaiľas mani 

nebaida, tieši otrādi, - pārmaiľas padara dzīvi interesantu un glābj no rutīnas un garlaicības).  

Pašregulācijas komponenta kopējais rādītājs ir pietiekami augsts – 0,753; atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir pietiekami augsti – virs 0,7, robeţās no 0,721 (43. indikators - Esmu 

gatavs/a pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto) līdz 0,752 (36. indikators - Man patīk saľemt 

citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas manī rada pozitīvas emocijas un iedvesmo jauniem 

darbiem).  

Kompetenču komponenta kopējais rādītājs ir augstas ticamības rādītājs – 0,898, atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir augstas ticamības rādītāji – virs 0,8, robeţās no 0,890 (45., 57., 

59. indikators- Esmu iemācījies izmantot savas zināšanas neierastās situācijās; Protu citus aizraut 

un iedvesmot; Es protu strādāt komandā, lai paveiktu uzticēto uzdevumu) līdz 0,907 

(66. indikators - Es protu vadīt automobili, un man ir arī autovadītāja tiesības). 
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► Eksperimentālās grupas skolēnu konkurētspējas aptaujas rezultātu analīze un 

izvērtēšana 2009. gadā. 

Cronbach’s Alpha rādītājs projekta „Esi līderis!” grupas rezultātiem, novērtējot 

konkurētspēju 2009. gadā, visai aptaujai kopumā ir augsts – 0,851; arī atsevišķu indikatoru 

rādītāji ir augsti – virs 0,8, kas norāda uz rezultātu augstu iekšējās saskaľotības un ticamības 

pakāpi.  

Veicot atsevišķo komponentu rezultātu analīzi, secināms, ka personības virzības 

komponenta kopējais rādītājs ir salīdzinoši pietiekams, taču tuvu pieľemtajai robeţai (0,5) 

ticamības rādītājam – 0, 533; atsevišķo šā komponenta indikatoru rādītāji ir robeţās no 0,445 

(1. indikators - Man ir skaidri nākotnes mērķi) līdz 0,544 (14. indikators - Esmu zinātkārs, vēlos 

arvien izzināt pasauli ap sevi un sevi šajā pasaulē); iekšējās saskaľotības un ticamības aspektā 

diskutējams ir 1. indikatora rādītājs.  

Paškoncepcijas komponenta kopējais rādītājs ir pietiekams – 0,653, arī atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir pietiekami – robeţās no 0,613 (22. indikators - Es protu uzklausīt un izvērtēt 

citu cilvēku padomus, tajā pat laikā esmu patstāvīgs/a lēmumu pieľemšanā) līdz 0,661 

(31. indikators - Esmu iemācījies/usies saskaľot savas intereses un personīgos mērķus ar citu 

cilvēku interesēm un mērķiem).  

Pašregulācijas komponenta kopējais rādītājs ir pietiekams – 0,594, atsevišķo indikatoru 

rādītāji ir robeţās no 0,538 (32. indikators - Lai varētu īstenot savus mērķus, esmu iemācījies 

atteikties no tā, kas var traucēt man sasniegt nospraustos mērķus) līdz 0,608 (40. indikators - 

Man ir līdzpārdzīvojuma spējas).  

Kompetenču komponenta kopējais rādītājs ir augstas ticamības rādītājs – 0,719, atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir salīdzinoši augstas ticamības rādītāji – robeţās no 0,688 (60. indikators -  

Es spēju būt līderis) līdz 0,766 (66. indikators - Es protu vadīt automobili, un man ir arī 

autovadītāja tiesības). Salīdzinoši šajā mērījumā ir zemāki iekšējās saskaľotības rādītāji nekā 

mērījumā, novērtējot konkurētspēju 2006. gadā.  

► Kontrolgrupas skolēnu konkurētspējas aptaujas rezultātu analīze un izvērtēšana 2009. 

gadā. 

Cronbach’s Alpha rādītājs kontrolgrupas rezultātiem, novērtējot konkurētspēju 2009. 

gadā, visai aptaujai ir augsts – 0,915, arī atsevišķo indikatoru rādītāji ir augsti – virs 0,9.  

Personības virzības komponenta kopējais rādītājs ir pietiekams – 0,635, atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir pietiekami – robeţās no 0,584 (3. indikators - Es esmu jau izvēlējies 

nākotnes profesiju) līdz 0,633 (13. indikators - Savā dzīvē esmu iemācījies/usies atšķirt svarīgo 

no mazsvarīgā).  

Paškoncepcijas komponenta kopējais rādītājs ir augsts 0,811; arī atsevišķo indikatoru 

rādītāji ir salīdzinoši augsti – robeţās no 0,788 (17. indikators - Es labi apzinos savas spējas un 

zinu, kur tās varu likt lietā) līdz 0,813 (30. indikators - Esmu gatavs pārmaiľām manā dzīvē, 

pārmaiľas mani nebaida, tieši otrādi, - pārmaiľas padara dzīvi interesantu un glābj no rutīnas un 

garlaicības).  

Pašregulācijas komponenta kopējais rādītājs ir pietiekams – 0,656; atsevišķo indikatoru 

rādītāji ir pietiekami robeţās no 0,608 (34. indikators - Esmu neatlaidīgs/a) līdz 0,665 

(36. indikators - Man patīk saľemt citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas manī rada pozitīvas 

emocijas un iedvesmo jauniem darbiem).  

Kompetenču komponenta kopējais rādītājs ir augstas ticamības rādītājs – 0,867, atsevišķo 

indikatoru rādītāji ir augstas ticamības rādītāji – virs 0,8, robeţās no 0,857 (45., 60. indikators - 

Esmu iemācījies izmantot savas zināšanas neierastās situācijās) līdz 0,888 (66. indikators - Es 

protu vadīt automobili, un man ir arī autovadītāja tiesības). 
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Secinājumi 

 Kontrolgrupas 2006. gada mērījuma rezultātiem ir augstāki Cronbach’s Alpha rādītāji, taču 

kopumā 2006. gada rezultāti parāda augstu, pietiekamu un salīdzinoši pietiekamu 

(pašregulācijas komponentā eksperimentālajā grupā) rezultātu saskaņotību un ticamību 

abās grupās.  

 2009. gada mērījumā konstatējām, ka kontrolgrupas rezultātiem ir augstāki Cronbach’s 

Alpha rādītāji, taču kopumā rezultāti parāda augstu, pietiekamu un salīdzinoši pietiekamu 

(personības virzības komponentā eksperimentālajā grupā) rezultātu saskaņotību un 

ticamību abās grupās. Kopā ar eksperimentālās grupas skolēniem diskutējami ir personības 

virzības komponenta 1., 3., 4. indikatori (Man ir skaidri nākotnes mērķi; es esmu jau 

izvēlējies nākotnes profesiju; es jau skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es turpināšu 

mācības, lai iegūtu izvēlēto profesiju). 

 

 

4.3.3. Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības datu apstrādes rezultāti 

 

 Apakšnodaļā pamatota datu apstrādes metoţu izvēle; analizēti iegūto datu atbilstības 

normālam sadalījumam rezultāti, kas nosaka tālāko atbilstošo parametrisko vai neparametrisko 

datu analīzes metoţu izvēli. Atspoguļoti un analizēti eksperimentālās un kontrolgrupas 

konkurētspējas novērtējuma salīdzināšanas rezultāti pedagoģiskā eksperimenta sākumā un 

beigās. 

Šajā apakšnodaļā izvērtēta arī konkurētspēju nosakošo komponentu un indikatoru 

attīstības dinamika eksperimentālajā un kontrolgrupā, salīdzinot 2006. un 2009. gada mērījumus, 

kas parāda mērķtiecīgas pedagoģiskās iedarbības rezultativitāti konkurētspējas attīstības 

veicināšanā. 

 

 

4.3.3.1. Datu apstrādes metožu izvēles pamatojums 

 

Datu analīzē, lai secinātu, kuru metodi izmantot atšķirību noteikšanai (t.i., konkurētspējas 

dinamikas noteikšanai), tika izmantots Kolmogorova – Smirnova tests atbilstības normālam 

sadalījumam noteikšanai.  

Konkurētspējas komponentu skalās Kolmogorova – Smirnova tests parādīja, ka 

eksperimentālā grupā abos mērījumos (2006. un 2009. gads) aptaujas rezultāti atbilst 

normālam sadalījumam, tādēļ rezultātu salīdzināšanai izmantojams T – tests atkarīgu izlašu 

rezultātu salīdzināšanai.  

Pēc Kolmogorova – Smirnova testa veikšanas secinājām, ka kontrolgrupā abos mērījumos 

aptaujas rezultāti konkurētspējas komponentu skalās (2006. un 2009. gads) arī atbilda normālam 

sadalījumam, tādēļ aptaujas rezultātu salīdzināšanai arī izmantojams T – tests atkarīgu izlašu 

rezultātu salīdzināšanai.  

Abu grupu (eksperimentālās grupas un kontrolgrupas) rezultātu salīdzināšanai abos 

mērījumos atbilstoši normālam sadalījumam tika izmantots T-tests neatkarīgu izlašu rezultātu 

salīdzināšanai.  

Veicot Kolmogorova – Smirnova testu konkurētspējas atsevišķu indikatoru rezultātiem, 

tika secināts, ka nav novērojams rezultātu normāls sadalījums, tādēļ abu grupu (eksperimentālās 

un kontrolgrupas) abu mērījumu (2006. un 2009. gads) rezultātu salīdzināšanai tika izmantots 

Vilkoksona tests (Wilcoxon Signed Ranks Test).  

Savukārt rezultātu salīdzināšanai starp grupām abos mērījumos (2006. un 2009. gads) tika 

izmantots Manna – Vitneja tests. 
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4.3.3.2. Eksperimentālās un kontrolgrupas konkurētspējas novērtējumu salīdzināšana 

pedagoģiskā eksperimenta sākumā (2006) un beigās (2009) 

 

► Abu grupu novērtējumu salīdzināšana pirmajā mērījumā pedagoģiskā eksperimenta 

sākumā (2006). Salīdzinošie 2006. gada konkurētspējas novērtējuma rezultātu centrālās 

tendences rādītāji (vidējā ranga vērtība (M) un standartnovirze) eksperimentālā grupā un 

kontrolgrupā ir redzami 4.7. tabulā. 

Konkurētspējas 2006. gada novērtējuma rezultātu salīdzinājuma ekpserimentālajā grupā un 

kontrolgrupā (T – tests neatkarīgām izlasēm) statistiskā nozīmīguma aprēķināšanas rezultāti ļauj 

nonākt pie šādiem secinājumiem.  

4.7. tabula 

Konkurētspējas dinamikas centrālās tendences rādītāju salīdzinājuma eksperimentālajā grupā un 

kontrolgrupā rezultāti 2006. gadā 

Nr. 
Konkurētspējas komponenti (2006) Eksperimenta grupas M 

Standart- 

novirze 

1. Personības virzības komponents  Eksperimentālā grupa 48,69 5,368 

Kontrolgrupa 48,22 6,124 

2. Paškoncepcijas komponents Eksperimentālā grupa 42,86 5,518 

Kontrolgrupa 40,95 6,492 

3. Pašregulācijas komponents Eksperimentālā grupa 35,63 4,387 

Kontrolgrupa 34,17 5,128 

4. Kompetenču komponents  Eksperimentālā grupa 66,74 7,586 

Kontrolgrupa 62,51 10,370 

 

 Personības virzības komponentā nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātiem, jo: 

p – vērtība = 0,505 > α = 0,05. 

 Paškoncepcijas komponentā pastāv būtiskas atšķirības starp abu grupu rezultātiem, jo 

p – vērtība = 0,011 < α = 0,05. 

 Pašregulācijas komponentā arī pastāv būtiskas atšķirības starp abu grupu rezultātiem, jo: 

p – vērtība = 0,014 < α = 0,05. 

 Ļoti būtiskas atšķirības novērojamas starp abu grupu rezultātiem kompetenču komponentā, 

jo: 

 p – vērtība = 0,000 < α = 0,01. 

Salīdzinot eksperimentālās un kontrolgrupas 2006. gada rezultātus katra indikatora (no 

66 indikatoriem) novērtējumā, izmantojot Manna - Vitneja testu (Mann-Whitney Test), tika 

konstatēts, ka 2006. gada rezultātu salīdzinājumā dominē mērena un vāja sakritība, kā arī 

nebūtiskas atšķirības (45 gadījumos no 66), būtiskas atšķirības (21 gadījumā no 66).  

Rezultāti parāda, ka visvairāk (13 gadījumos no 21) atšķirības ir vērojamas kompetenču 

komponentā un raksturo izteiktākas komunikācijas prasmes, līderības iezīmes un elastīgumu 

eksperimentālajā grupā. Atšķirības pašregulācijas komponentā parāda izteiktāku gribasspēku 

grūtību pārvarēšanā eksperimentālajā grupā, un atšķirības paškoncepcijas komponentā parāda 

izteiktāku pašapziľu, prezentācijas prasmes un mazāk izteiktas bailes kļūdīties eksperimentālajā 

grupā.  

 

► Abu grupu novērtējumu salīdzināšana atkārtotā mērījumā pedagoģiskā eksperimenta 

beigās (2009). Salīdzinoši 2009. gada konkurētspējas novērtējuma rezultātu centrālās tendences 

rādītāji (vidējais rangs (M) un standartnovirze) eksperimentālā grupā un kontrolgrupā redzami 

4.8. tabulā.  
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4.8. tabula 

Konkurētspējas dinamikas centrālās tendences rādītāju salīdzinājuma eksperimentālajā grupā un 

kontrolgrupā rezultāti 2009. gadā 

Nr. Konkurētspējas komponenti 

(2009) 
Eksperimenta grupas M 

Standart- 

novirze 

1. Personības virzības komponents  Eksperimentālā grupa 57,06 3,193 

Kontrolgrupa 54,21 4,093 

2. Paškoncepcijas komponents  Eksperimentālā grupa 50,13 3,917 

Kontrolgrupa 46,61 5,796 

3. Pašregulācijas komponents  Eksperimentālā grupa 40,03 3,572 

Kontrolgrupa 37,44 4,301 

4. Kompetenču komponents  Eksperimentālā grupa 76,75 5,645 

Kontrolgrupa 70,84 9,014 

 

Konkurētspējas 2009. gada novērtējuma rezultātu salīdzinājuma projekta grupā un 

kontrolgrupā (T – tests neatkarīgām izlasēm) statistiskā nozīmīguma aprēķināšanas rezultāti 

parāda, ka novērojamas ļoti būtiskas atšķirības starp grupu rezultātiem, jo visu komponentu 

secinošā statistika ir šāda: 

p – vērtība =0,000< α = 0.01. 

Salīdzinot grupu rezultātus atsevišķo indikatoru novērtējumā, izmantojot Manna – Vitnija 

testu (Mann-Whitney Test), arī var secināt (tāpat kā konkurētspējas četru komponentu 

salīdzinājumā), ka 2009. gada abu grupu (eksperimentālās un kontrolgrupas) konkurētspējas 

novērtējumā mūsu eksperimenta mērķu kontekstā konstatēta nozīmīga tendence, proti, pastāv 

atšķirības starp eksperimentālās un kontrolgrupas vērtējumu visos 66 indikatoros, atšķiras tikai 

atšķirību būtiskuma līmenis.  

Pēc atšķirību būtiskuma līmeľa visus indikatorus iedalījām četrās grupās: 

 2009. gada atkārtotā mērījumā konkurētspējas abu grupu novērtējumu salīdzinājumā ļoti 

(izcili) būtiskas atšķirības konstatētas 13 gadījumos (skat. 16. piel.: 16.1.tab.), jo  

p – vērtība =0,000 < α = 0.01; 

 robeţās no ļoti būtiskām atšķirībām (p – vērtība =0,001 < α = 0.01) līdz būtiskām 

atšķirībām (p – vērtība = 0,048 < α = 0.01) konstatētas 32 gadījumos (skat. 16. piel.: 

16.2. tab.)  

 atšķirības tendences līmenī jeb iezīmējas atšķirības (būtiskuma rādītājs p = vērtība = 0,05 

vai ≈ 0,05) – 5 gadījumos (skat.16. piel. 16.3. tab.); 

 vāja sakritība - tikai 16 gadījumos (kopā 21 gadījumā; skat. 16. piel.: 16.4. tab.),  

kad p–vērtība ir tikai nedaudz augstāka par α = 0,05.  

Rezultāti parāda, ka galvenokārt ļoti būtiskas atšķirības ir vērojamas kompetenču 

komponenta indikatoros, kas saistīti ar tādiem nozīmīgiem konkurētspējas rādītājiem kā 

darbaspējas, spēja būt līderim, elastīgums, radošums, pašnovērtēšanas prasmēm; paškoncepcijas 

komponentā sevišķi nozīmīga ir ļoti būtiskā atšķirība augstas pašapziľas novērtējumā, kas 

saistāma ar pašapliecināšanās vēlmi personības virzības komponentā un kas savukārt var izraisīt 

atšķirības vēlmē izzināt sevi un apkārtējo pasauli un nākotnes profesijas izvēlē.  

Iegūtie rezultāti parāda svarīgu atšķirību tendenci, jo ietver proporcionāli gandrīz 50% no 

aptaujas rezultātiem. Salīdzinoši redzams, ka nedaudz vairāk atšķirību ir kompetenču 

komponentā, taču kopumā atšķirību sadalījums pa komponentiem ir līdzīgs.  

Rezultāti parāda tās konkurētspējas pazīmes, kuru attīstības veicināšanā konkrētajās grupās 

būtiski nav nozīmīga mērķtiecīga pedagoģiska iedarbība, kā arī rezultāti var norādīt uz citiem 

ietekmes faktoriem: skolēnu personības individuālās iezīmes, iesaistīšanās citos projektos, 

interešu nodarbībās. 

Novērojams, ka atšķirības tendences līmenī neparādās kompetenču komponentā, jo tās 

izteikti bija vērojamas ļoti būtisku atšķirību rezultātos; tendences personības virzības, 

paškoncepcijas un pašregulācijas komponentos liecina, ka 16. pielikuma 16.4 tabulā ietverto 
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indikatoru attīstībā, iespējams, mazāk nozīmīga ir tieši līdzdalība projekta „Esi līderis!‖ 

pasākumos. 

 

 

4.3.3.3. Konkurētspējas attīstības dinamikas izvērtēšana 

 

● Eksperimentālās grupas vidusskolēnu konkurētspējas attīstības dinamikas izvērtēšana.  

Konkurētspējas salīdzinājuma vidējā ranga (M) un standartnovirzes rezultāti 

eksperimentālajā grupā (2006. gads un 2009. gads) redzami 4.9. tabulā. 

Rezultāti parāda, ka 2009. gada mērījumā visu komponentu skalās vidējā ranga rādītāji ir 

augstāki salīdzinājumā ar 2006. gadu.  

4.9. tabula 

Konkurētspējas dinamikas centrālās tendences rādītāju rezultāti eksperimentālajā grupā (2006; 

2009) 

Nr. 
Komponenti M 

Standart- 

novirze 

1. Personības virzības komponents (2006. g.) 48,69 5,368 

Personības virzības komponents (2009. g.) 57,06 3,193 

2. Paškoncepcijas komponents (2006.g.) 42,86 5,518 

Paškoncepcijas komponents (2009. g.) 50,13 3,917 

3. Pašregulācijas komponents (2006. g.) 35,63 4,387 

Pašregulācijas komponents (2009. g.) 40,03 3,572 

4. Kompetenču komponents (2006.g) 66,74 7,586 

Kompetenču komponents (2009. g.) 76,75 5,645 

 

Savukārt, standartnovirzes rādītāji 2009. gada mērījuma visu komponentu skalās ir 

salīdzinoši mazāki nekā 2006. gadā, kas liecina par rezultātu variabilitātes un izkliedes 

mazināšanos. Kompetenču komponenta standartnovirzes rādītāji salīdzinājumā ar citiem 

komponentiem ir lielāki gan 2006. gada, gan arī 2009. gada mērījumā. Tas savukārt liecina par 

izteiktākām individuālajām atšķirībām kompetenču komponenta novērtējumā. 

Eksperimentālajā grupā atšķirību statistiskā nozīmīguma aprēķināšanas rezultāti savstarpēji 

atkarīgām iztvēruma kopām (izmantojot T–testu) parāda, ka novērojamas ļoti būtiskas atšķirības 

visu komponentu mērījumos, jo nozīmīguma rādītājs, proti, p-vērtība = 0,000 < α = 0.01. 

Rezultātu detalizētākai analīzei tika veikta atsevišķo konkurētspējas indikatoru 

salīdzināšana, ievērojot komponentus, izmantojot Vilkoksona testu (Wilcoxon Signed Ranks 

Test).  

Iegūtie rezultāti parāda, ka eksperimentālās grupas vidusskolēnu, kas iesaistījušies projektā 

„Esi līderis!‖, savas konkurētspējas novērtējumos novērojamas ļoti būtiskas atšķirības, 

salīdzinot 2006. un 2009. gadu, par to liecina visu indikatoru secinošā statistika, proti,  

p – vērtība =0,000< α = 0.01. 

Tikai 10. indikatora (vēlos, lai mani cienītu – personības virzības komponents) 

salīdzināšanas secinošās statistikas rezultāti liecina, ka būtiskuma rādītājs ir nedaudz zemāks, 

tomēr ļoti būtisku atšķirību robeţās: 

p – vērtība = 0,002 < α = 0.01. 

►Kontrolgrupas vidusskolēnu konkurētspējas attīstības dinamikas izvērtēšana (2006; 2009).  

Konkurētspējas novērtējuma kontrolgrupā salīdzinājuma vidējā ranga vērtība (M) un 

standartnovirzes rezultāti (2006; 2009) redzami 4.10. tabulā. 
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4.10. tabula 

Konkurētspējas dinamikas centrālās tendences rādītāju kontrolgrupā rezultāti (2006; 2009) 

 

Rezultāti parāda, ka visos komponentos vidējā ranga rādītāji augstāki ir 2009. gada 

mērījumā. Lielāki standartnovirzes rādītāji 2006. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu (tāpat kā 

eksperimentālajā grupā) liecina par lielāku rezultātu variabilitāti, kas īpaši novērojama 
kompetenču komponenta 2006. un 2009. gada rezultātos. Būtiski ir tas, ka standartnovirzes 

rādītāji visu komponentu skalās ir lielāki kontrolgrupā nekā projekta grupas rezultātos, kas var 

liecināt par izteiktākām individuālajām atšķirībām komponenta novērtējumā nekā 

eksperimentālā grupā. 
Kontrolgrupā atšķirību statistiskā nozīmīguma aprēķināšanas rezultāti atkarīgām iztvēruma 

kopām (T –tests) parāda, ka novērojamas ļoti būtiskas atšķirības visu komponentu mērījumos, jo 

nozīmīguma rādītājs 

p – vērtība = 0,000< α = 0.01. 

Detalizētāk analizējot iegūtos rezultātus, tika veikta kontrolgrupas atsevišķo 

konkurētspējas indikatoru novērtējumu salīdzināšana, izmantojot Vilkoksona testu (Wilcoxon 

Signed Ranks Test).  

Kontrolgrupā (respondentu grupā, kuri nav iesaistījušies projektā „Esi līderis!‖), salīdzinot 

2006. un 2009. gada rezultātus, arī novērojamas būtiskas un ļoti būtiskas atšķirības lielākajā daļā 

no novērtējamajiem indikatoriem. Nedaudz zemāki būtiskuma rādītāji ir konstatēti daţu 

indikatoru salīdzinājumā: 14. indikatora (esmu zinātkārs, vēlos arvien izzināt pasauli ap sevi un 

sevi šajā pasaulē – personības virzības komponents) novērtējumā; 16 indikatora (es cienu 

cilvēkus, kas dzīvē spēj daudz ko sasniegt – personības virzības komponents) novērtējumā; 

40. indikatora (man ir līdzpārdzīvojuma spējas – pašregulācijas komponents) novērtējumā; 

20. indikatora (man ir augsta pašapziľa – paškoncepcijas komponents) novērtējumā; 

36. indikatora (man patīk saľemt citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas manī rada pozitīvas 

emocijas un iedvesmo jauniem darbiem – personības virzības komponents) novērtējumā.  

Attīstības dinamikas izvērtēšanā un atšķirību konstatēšanā starp pirmo un atkārtoto 

mērījumu (2006 - 2009) vidējās rangu vērtības lielākas bija eksperimentālajā grupā, kas liecina 

par mērķtiecīgas pedagoģiskās iedarbības rezultativitāti projekta „Esi līderis!‖ ietvaros.  

 

Secinājumi 

 Izvērtējot konkurētspējas līmeľus, secināms, ka 2006. gada mērījumā eksperimentālajā grupā 

visbieţāk bija novērojams KS līmenis, kas nedaudz augstāks par vidējo (40,7%) un 

diezgan augsts KS līmenis (34,6%); netika konstatēts zems un kritisks konkurētspējas 

līmenis, taču netika konstatēts arī ļoti augsts konkurētspējas līmenis. 

 Eksperimentālajā grupā 2009. gada mērījuma rezultāti parāda pozitīvu dinamiku 

konkurētspējas attīstībā, jo par 39,2% palielinājies to respondentu skaits, kuriem ir augsts 

konkurētspējas līmenis un par 12,3% palielinājies respondentu skaits, kuriem ir diezgan 

augsts konkurētspējas līmenis, 8,4 % respondentu ir novērots ļoti augsts konkurētspējas 

līmenis. 

 

Nr. 
Konkurētspējas komponenti M 

Standart- 

novirze 

1. Personības virzības komponents (2006. g.) 48,22 6,124 

Personības virzības komponents (2009. g.) 54,21 4,093 

2. Paškoncepcijas komponents (2006.g.) 40,95 6,492 

Paškoncepcijas komponents (2009. g.) 46,61 5,796 

3. Pašregulācijas komponents (2006.g.) 34,17 5,128 

Pašregulācijas komponents (2009. g.) 37,44 4,301 

4. Kompetenču komponents (2006.g.) 62,51 10,370 

Kompetenču komponents (2009. g.) 70,84 9,014 
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 Salīdzinoši kontrolgrupā 2006. gada mērījumā bija novērojami nedaudz zemāki 

konkurētspējas līmeľi: vienam respondentam (0,8%) tika novērots kritisks KS līmenis un 

diezgan zems KS līmenis; vairāk nekā eksperimentālajā grupā novērots KS līmenis, kas 

nedaudz zemāks par vidējo, tāpat vairāk novērots vidējs KS līmenis, un mazāk novērots KS 

līmenis, kas ir nedaudz augstāks par vidējo (36,9%). 

 2009. gada mērījumā kontrolgrupā arī bija vērojama pozitīva dinamika konkurētspējas 

attīstībā - par pozitīvu dinamiku liecina negatīvas diferences visos KS līmeľos līdz vidējam 

KS līmenim, taču rezultāti atbilstoši konkurētspējas līmeľiem kopumā ir zemāki. 

 Zīmju testa rezultāti parāda, ka statistiski nozīmīgas izmaiľas (signifikance p ir mazāka par 

0,05) vērojamas eksperimentālajā grupā vidēja, nedaudz augstāka par vidēju, diezgan 

augsta konkurētspējas līmeľa rezultātos; sevišķi novērotas pozitīvas dinamikas izmaiľas 

virzībā no vidēja konkurētspējas līmeľa uz diezgan augstu konkurētspējas līmeni. 

 Kontrolgrupā zīmju testa rezultāti parāda statistiski nozīmīgu konkurētspējas attīstības 

dinamiku virzībā no vidēja uz nedaudz augstāku par vidēju konkurētspējas līmeni. 

 Salīdzinot 2006. gada rezultātus (eksperimentālā pētījuma sākuma posms) un 2009. gada 

pavasara rezultātus, novērojamas ļoti būtiskas atšķirības vidusskolēnu konkurētspējas 

komponentu pozitīvas dinamikas pašnovērtējumā: 2009. gadā vidusskolēni 

eksperimentālajā grupā būtiski augstāk novērtē konkurētspējas komponentus un 

indikatorus. 

 Salīdzinot 2009. gada rezultātus eksperimentālajā un kontrolgrupā, novērojamas ļoti būtiskas 

atšķirības vidusskolēnu konkurētspējas komponentu pozitīvas dinamikas pašnovērtējumā 

un lielākajā daļā (45 no 66) indikatoru pašnovērtējumā. 

 Cronbach‘s Alpha rādītāji kopumā visos mērījumos parāda aptaujas piemērotību 

vidusskolēnu konkurētspējas izpētei. 

 2006. gada mērījumā novērojamas būtiskas atšķirības starp eksperimentālās grupas un 

kontrolgrupas rezultātiem paškoncepcijas komponenta pašnovērtējumā tādos indikatoros, 

kuri saistīti ar augstu pašapziľu, prasmi nebaidīties kļūdīties, prezentācijas prasmēm; 

pašregulācijas komponentā tādos indikatoros, kas saistīti ar gribasspēku, grūtību 

pārvarēšanu, situācijas izjūtu; kompetenču komponentā tādos indikatoros, kas saistīti ar 

elastīgu zināšanu izmantošanu situācijā, radošu domāšanu, pašnovērtēšanas prasmēm, 

spēju iedvesmot un sadarboties, adaptēties, kas zināmā mērā nosaka projekta grupas 

skolēnu iesaistīšanos projektā un ir nosacījums veiksmīgai darbībai projektā. 

 2009. gada mērījumā novērojamas ļoti būtiskas atšķirības starp eksperimentālās grupas un 

kontrolgrupas rezultātiem arī personības virzības komponentā tādos indikatoros, kas saistīti 

ar jau izvēlētu nākotnes profesiju, pašapliecināšanos, zinātkāri; kompetenču komponentā 

tādos indikatoros, kas saistīti ar augstām darba spējām, prasmi strādāt komandā, spēju būt 

līderim, kas izteiktāk parāda projekta „Esi līderis!‖ nozīmi konkurētspējas attīstības 

veicināšanā. 

 Nebūtiskās atšķirības indikatoru pašnovērtējumā saistītas ar vēlmi daudz sasniegt, iegūt 

cieľu, prasmi izvairīties no konfliktiem, lai sasniegtu mērķi, savu spēju apzināšanos, kas 

parāda iespējamo citu faktoru (nevis projekta „Esi līderis!‖) nozīmi konkurētspējas 

attīstībā. 

 Salīdzinoši augstāki vidējie rādītāji eksperimentālajā grupā 2009. gadā ir kompetenču 

komponentā (M=76,75), salīdzinoši augsti rādītāji ir personības virzības komponentā 

(M=57,06), salīdzinoši zemāki – paškoncepcijas komponentā (M=50,13), zemākie rādītāji 

ir pašregulācijas komponentā (M=40,03). 

 Tādējādi pedagoģiskā eksperimenta hipotēze ir pārbaudīta. Vidusskolēnu konkurētspējas 

attīstība notiek sekmīgāk, ja viľi: 

 brīvprātīgi un aktīvi iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir daudzlīmeľu 

vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot daudzveidīgu 

dzīves pieredzi;  

 zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 
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SECINĀJUMI 
 

 Mūsdienu pedagoģijas zinātnē nepastāv vienots, visiem pieľemts konkurētspējas 

formulējums, kā arī vienota metodika konkurētspējas raksturošanā, noteikšanā, analīzē un 

izvērtēšanā. Tajā pašā laikā pētījumu rezultāti ļauj mums secināt, ka mūsdienās ir mainījusies 

konkurētspējas paradigma, proti, zinātnieku, izglītības darbinieku, t.sk. pedagogu, jaunās 

paaudzes, kā arī visas sabiedrības uzskatu kopums par personības konkurētspēju. Divas 

metaforas – haizivs un delfīns – ļauj pamatot konkurētspējīgu personību vecās un jaunās 

konkurētspējas paradigmas kontekstā. 

 Šobrīd pedagoģijas zinātnē pastāv divas tendences personības konkurētspējas zinātniskajā 

pamatojumā: 1) pārnešu (transfēru) izmantošana no sociālajām zinātnēm, t.sk. ekonomikas 

zinātnes; 2) balstīšanās uz humanitārajās zinātnēs, t.sk. pedagoģijas un psiholoģijas zinātnēs, 

laika gaitā pārbaudītām vērtībām un principiem.   

 Cilvēka kā personības, speciālista konkurētspējas pētījumu metodoloģijā mūsdienās pastāv 

trīs pieejas, kuras esam nosaukuši šādi: 1) konkurētspējas izpausmes pamatojums darbībā; 

2) konkurētspējas kā personības kvalitāšu kopuma pamatojums; 3) konkurētspējas kā 

sareţģīta daudzkomponentu struktūras pamatojums.  

 Pirmā empīriskā pētījuma respondentu (Latvijas pilsētu un lauku vidusskolēnu) viedoklis un 

priekšstati par konkurētspējīgu personību sakrīt ar konkurētspējas mūsdienu jauno 

paradigmu un zinātnieku dotajiem personības konkurētspējas pamatojumiem. Respondentu 

dotajā konkurētspējīga jaunieša raksturojumā varam saskatīt divas pieejas, kas papildina 

viena otru: 1) personības īpašību jeb kvalitāšu izdalīšana; 2) konkurētspējas raksturojums 

jaunieša darbības aprakstā, t.sk. savas darbības plānošanā un menedţēšanā, kā arī saskarsmē 

ar citiem cilvēkiem. 

 Pēc pirmā empīriskajā pētījumā iegūto datu matemātiskās apstrādes secinājām:  

 tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05; χ
2
 = 98.271 > χ

2
0.05; 25 = 37.65, bet Kendela 

konkordācijas koeficients W=0.786, pilsētu skolēnu dotajos konkurētspējas pazīmju 

nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība (vienprātība); 

 tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05; χ
2
 = 82.492 > χ

2
0.05; 25 = 37.65, bet Kendall's (tau_c) 

konkordācijas koeficients W=0.660, arī lauku skolēnu dotajos konkurētspējas 

pazīmju nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība (vienprātība). 

 Pirmajā empīriskajā pētījumā Kendela (tau_b) testa un Spīrmena (rho) testa rezultāti liecina, 

ka pastāv korelācija starp divām pazīmju paraugkopām: konkurētspējas pazīmju vidējo 

rangu summām pilsētu un lauku skolēnu vērtējumā, jo:  

 Kendela korelācijas koeficients W = 0.785;  

 Spīrmena rangu korelācijas koeficients rs =0.919.  

Tas nozīmē, ka nepastāv atšķirības starp pilsētu un lauku jauniešu priekšstatiem par 

konkurētspējīgu personību un konkurētspējas pazīmēm kā indikatoriem, jo: 

 neskatoties uz pilsētu un lauku skolu kultūrvides specifiku un individuālām 

domāšanas atšķirībām, kopumā pastāv paaudţu subkultūras, t.sk. jauniešu vienota 

subkultūra ar kopīgām pamatvērtībām, uzvedības normām u.c.; 

 visi pētījuma respondenti, gan lauku, gan pilsētu vidusskolu skolēni, bija Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!‖ dalībnieki, t.sk. apguva vienotu (visiem kopīgu) 

neformālās komercizglītības programmas saturu.  

 Pirmajā empīriskajā pētījumā konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summas gan pilsētu, gan 

lauku skolu grupā liecina par to, ka par vissvarīgākajiem konkurētspējas 11 indikatoriem 

respondenti uzskata šādas pazīmes: neatlaidība; spēja uzdrīkstēties; darbaspējas un darba 

mīlestība; skaidri dzīves/nākotnes mērķi; komunikatīvās prasmes; spēja būt līderim; 

nebaidīšanās kļūdīties; radošums; prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli; 

sadarbības prasmes; gatavība pārvarēt grūtības; fiziskā un garīgā izturība. 
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 Pedagoģijas zinātnē pastāvošie konkurētspējas modeļi liecina, ka nepastāv viens vienots 

konkurētspējas modelis. Tajā pašā laikā ir izdalītas kopējas pazīmes kā konkurētspējas 

indikatori, kas ļāva izstrādāt konkurētspējas struktūru, izdalot tajā četrus komponentus: 

 personības virzības komponents (t.sk. vērtības, attieksmes, vajadzības un motīvi, 

intereses, nodomi dzīvē un mērķi u.c.);  

 paškoncepcijas komponents (sevī iever personības Es koncepcijas, t.sk. pašvērtējumu, 

pašcieľas, pašapziľas, refleksijas un pašnovērtējuma nozīmi);  

 pašregulācijas komponents (sevī ietver gribas komponentu; uzvedību regulējošo 

mehānismu un funkcijas, t.sk. emociju regulatīvās funkcijas, personības emocionālo, 

intelektuālo un uzvedības elastīgumu);  

 kompetenču komponents (kompetenču veidi, kompetenču struktūrelementi, 

kompetenču izvērtēšanas daudzie konteksti, kompetenču līmeľi). 

 Pētījuma ietvaros izstrādātā konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma, kuras izstrādē 

komplementāri izmantotas vairākas pieejas (konkurētspējas izpausmes pamatojums darbībā, 

konkurētspēja kā personības kvalitāšu kopuma pamatojums, konkurētspējas kā sareţģītas 

daudzkomponentu struktūras pamatojums) ir zinātniski pamatota un valīda, jo balstās uz 

personības konkurētspējas struktūras četru komponentu: personības virzības, paškoncepcijas, 

pašregulācijas un kompetenču komponenta pamatojumu, un tā ir izmantojama vidusskolēnu 

konkurētspējas pētniecībā. Par to liecina otrā eksperimentālā pētījuma - ekspertīzes ceļā 

iegūtie rezultāti. Salīdzinot piecu ekspertu dotos vērtējumus, ieguvām: χ
2 

= 37.108 > χ
2

 0.01; 14 

= 29.14, bet vienprātības jeb konkordācijas koeficients W = 0.530, kas ir tuvāk 1, nekā 0.  

 Trešā empīriskā pētījuma - pedagoģiskā eksperimenta - ceļā nonācām pie šādiem 

secinājumiem: 

 izvērtējot konkurētspējas līmeľus, secināms, ka 2006. gada mērījumā 

eksperimentālajā grupā visbieţāk bija novērojams KS līmenis, kas nedaudz augstāks 

par vidējo (40,7%) un diezgan augsts KS līmenis (34,6%); netika konstatēti zemi un 

kritisks konkurētspējas līmeľi, taču netika konstatēts arī ļoti augsts konkurētspējas 

līmenis; 

 eksperimentālajā grupā 2009. gada mērījuma rezultāti parāda pozitīvu dinamiku 

konkurētspējas attīstībā, jo par 39,2% palielinājies to respondentu skaits, kuriem ir 

augsts konkurētspējas līmenis un par 12,3% palielinājies respondentu skaits, kuriem 

ir diezgan augsts konkurētspējas līmenis, 8,4 % respondentu ir novērots ļoti augsts 

konkurētspējas līmenis; 

 salīdzinoši kontrolgrupā 2006. gada mērījumā bija novērojami nedaudz zemāki 

konkurētspējas līmeľi: vienam respondentam (0,8%) tika novērots kritisks KS līmenis 

un diezgan zems KS līmenis; vairāk nekā eksperimentālajā grupā novērots KS līmenis, 

kas nedaudz zemāks par vidējo, tāpat vairāk novērots vidējs KS līmenis, un mazāk 

novērots KS līmenis, kas ir nedaudz augstāks par vidējo (36,9%); 

 2009. gada mērījumā kontrolgrupā arī bija vērojama pozitīva dinamika 

konkurētspējas attīstībā - par pozitīvu dinamiku liecina negatīvas diferences visos KS 

līmeľos līdz vidējam KS līmenim, taču rezultāti atbilstoši konkurētspējas līmeľiem 

kopumā ir zemāki; 

 zīmju testa rezultāti parāda, ka statistiski nozīmīgas izmaiľas (p – vērtība < par α= 

0,05) vērojamas eksperimentālajā grupā vidēja, nedaudz augstāka par vidēju, diezgan 

augsta konkurētspējas līmeľa rezultātos; sevišķi novērotas pozitīvas dinamikas 

izmaiľas virzībā no vidēja konkurētspējas līmeľa uz diezgan augstu konkurētspējas 

līmeni; 

 kontrolgrupā zīmju testa rezultāti parāda statistiski nozīmīgu konkurētspējas attīstības 

dinamiku virzībā no vidēja uz nedaudz augstāku par vidēju konkurētspējas līmeni; 

 salīdzinot 2006. gada rezultātus (eksperimentālā pētījuma sākuma posms) un  

2009. gada pavasara rezultātus, novērojamas ļoti būtiskas atšķirības vidusskolēnu 

konkurētspējas komponentu pozitīvas dinamikas pašnovērtējumā: 2009. gadā 
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vidusskolēni eksperimentālajā grupā būtiski augstāk novērtē konkurētspējas 

komponentus un indikatorus; 

 salīdzinot 2009. gada rezultātus eksperimentālajā un kontrolgrupā, novērojamas ļoti 

būtiskas atšķirības vidusskolēnu konkurētspējas komponentu pozitīvas dinamikas 

pašnovērtējumā un lielākajā daļā (45 no 66) indikatoru pašnovērtējumā; 

 Cronbach‘s Alpha rādītāji kopumā visos mērījumos parāda aptaujas piemērotību 

vidusskolēnu konkurētspējas izpētei; 

 2006. gada mērījumā novērojamas būtiskas atšķirības starp eksperimentālās grupas 

un kontrolgrupas rezultātiem paškoncepcijas komponenta pašnovērtējumā tādos 

indikatoros, kuri saistīti ar augstu pašapziľu, prasmi nebaidīties kļūdīties, 

prezentācijas prasmēm; pašregulācijas komponentā tādos indikatoros, kas saistīti ar 

gribasspēku, grūtību pārvarēšanu, situācijas izjūtu; kompetenču komponentā tādos 

indikatoros, kas saistīti ar elastīgu zināšanu izmantošanu situācijā, radošu domāšanu, 

pašnovērtēšanas prasmēm, spēju iedvesmot un sadarboties, adaptēties, kas zināmā 

mērā nosaka projekta grupas skolēnu iesaistīšanos projektā un ir nosacījums 

veiksmīgai darbībai projektā; 

 2009. gada mērījumā novērojamas ļoti būtiskas atšķirības starp eksperimentālās 

grupas un kontrolgrupas rezultātiem arī personības virzības komponentā tādos 

indikatoros, kas saistīti ar jau izvēlētu nākotnes profesiju, pašapliecināšanos, 

zinātkāri; kompetenču komponentā tādos indikatoros, kas saistīti ar augstām darba 

spējām, prasmi strādāt komandā, spēju būt līderim, kas izteiktāk parāda projekta  

„Esi līderis!‖ nozīmi konkurētspējas attīstības veicināšanā; 

 nebūtiskās atšķirības indikatoru pašnovērtējumā saistītas ar vēlmi daudz sasniegt, 

iegūt cieľu, prasmi izvairīties no konfliktiem, lai sasniegtu mērķi, savu spēju 

apzināšanos, kas parāda iespējamo citu faktoru (nevis projekta „Esi līderis!‖) nozīmi 

konkurētspējas attīstībā. 

 Pedagoģiskā eksperimenta rezultāti liecina, ka vidusskolēna konkurētspējas attīstība notiek 

veiksmīgāk, ja viľš ir iekļāvies neformālās komercizglītības vidē, kas atbilst izstrādātai un 

zinātniski pamatotai neformālās komercizglītības vides koncepcijai, t.sk. aktīvi iesaistās 

projekta „Esi līderis!‖ programmas „Komerczinības vidusskolā‖ apguvē, kā arī šī projekta 

cita veida daţādās aktivitātēs.  

Tādējādi pētījumā izvirzītā hipotēze ir pārbaudīta. Vidusskolēnu konkurētspējas attīstība notiek 

sekmīgāk, ja: 

 skolēni brīvprātīgi un aktīvi iekļaujas neformālās komercizglītības vidē, kas ir 

daudzlīmeľu vides sistēma ar daudzām dimensijām un funkcijām, tādējādi gūstot 

daudzveidīgu dzīves pieredzi;  

 viľu zināšanas atbilst personības konkurētspējas jaunajai paradigmai; 

 viľi zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 
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IETEIKUMI 
 

 Pedagoģijas zinātnē ir ieteicams turpināt pētījumus personības konkurētspējas pētījumu 

metodoloģijas jomā.  

 Tā kā pētījuma rezultāti attiecināmi ne tikai uz skolas pedagoģijas zinātnes 

apakšnozari, bet arī uz citām pedagoģijas apakšnozarēm, iesakām turpināt 

personības konkurētspējas pētījumus gan vispārējās pedagoģijas, gan skolas 

pedagoģijas, gan augstskolas pedagoģijas, gan nozaru pedagoģijas jomās. 

 Izstrādāto personības konkurētspējas struktūras modeli var izmantot skolotāju un 

citu speciālistu konkurētspējas pētniecībā, modificējot to atbilstoši: 

- pieaugušā cilvēka personības vecumposmu specifikai; 

- profesijas un profesionālās darbības vides specifikai, respektējot profesionālās 

kompetences.  

 Uzskatām, ka būtu jāturpina darbs pie daţāda veida speciālistu, vidējo 

profesionālo izglītības iestāţu skolēnu/audzēkľu, augstskolu studentu kā topošo 

profesionāļu konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēmas izstrādes.  

 Zinātniekiem, kuri veiks personības konkurētspējas pētījumus, iesakām 

pievērsties arī personības konkurētspējas veidošanās un attīstības procesuālā 

modeļa izstrādei. 

 Tā kā no skolotāju domāšanas un pedagoģiskās pieejas ir atkarīgs izglītības process skolā, 

izglītības vadītājiem, skolotājiem un daţāda veida speciālistiem, kas strādā skolā, iesakām 

iepazīties ar piecu gadu laikā veiktajiem personības konkurētspējas pētījumiem un to 

rezultātiem. Balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem, būtu jāizstrādā un jāpiedāvā 

tālākizglītības kursu, praktisko semināru programmas skolotāju profesionālajai pilnveidei. 

 Skolas pedagoģijā klašu audzinātājiem, skolas psihologiem, sociālajiem pedagogiem, 

karjeras konsultantiem iesakām izmantot mūsu izstrādāto: 

 eksperimentāli aprobēto vidusskolēnu aptaujas anketu, kam pamatā ir 

konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma; 

 konkurētspējas līmeľu noteikšanas un iegūto rezultātu interpretācijas metodiku. 

 Mūsu neformālās komercizglītības vides koncepcija vidusskolēnu konkurētspējas attīstības 

veicināšanai var būt noderīga ne tikai neformālajā izglītībā, bet arī formālajā izglītībā. 

 Lai veicinātu skolēnu, studentu, kā arī pašu skolotāju konkurētspēju, formālai izglītības 

videi būtu jākļūst elastīgākai, mobilākai. Formālajai izglītības videi ir jāmainās atbilstoši 

laikam un sabiedrības prasībām, kur īpaša nozīme jāpiešķir izglītības pieejamībai (īpaši 

laukos) un individualizācijai. Lai skolēni būtu konkurētspējīgi, pašai valsts, novada 

izglītības sistēmai, kā arī katrai atsevišķai izglītības iestādei, kā šis sistēmas sastāvdaļai, 

jābūt konkurētspējīgai un dzīvotspējīgai mainīgos apstākļos.  

 Lai formālās un neformālās izglītības vide kā sistēma būtu konkurētspējīga, ir jāmeklē ceļi 

un jāatrod iespējas apgūt daţāda veida finansējumu un līdzfinansējumu (fondu izsludinātie 

konkursi, daţādu fondu projekti u.c.).  

 Svarīgi ir respektēt atziľu, ka skolēnu konkurētspējas attīstība notiek sekmīgāk, ja: viľi gūst 

daudzveidīgu dzīves pieredzi, brīvprātīgi un aktīvi iekļaujoties gan formālajā, gan 

neformālajā izglītībā; viľu un pašu pedagogu uzskati atbilst jaunajai personības 

konkurētspējas paradigmai; viľi zina konkurētspējas izvērtēšanas indikatorus. 
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1.pielikums 

 

Konkurētspējīgas personības pazīmes Latvijas pilsētu un lauku vidusskolu 

skolēnu vērtējumā 
  

Laika posmā no 2005. līdz 2006. gadam. veicām pētījumu ar mērķi: izzināt Latvijas 

vispārējās vidējās izglītības iestāţu skolēnu priekšstatus un viedokļus par konkurētspējīgu 

personību un konkurētspējas pazīmēm (indikatoriem). Pētījumā piedalījās to skolu 

respondenti, kas ir Latvijas mēroga skolu projekta „Esi līderis!” dalībnieki (projekta 

vadītāja: Ilze Kalniņa).  

Projekts „Esi līderis!” tiek piedāvāts Latvijas skolēniem no 2001. gada 1.septembra. 

Tā kā vidusskolēnu konkurētspējas attīstība ir iespējama tam atbilstošā pedagoģiskā vidē, 

2006. gadā Latvijas Uzņēmējdarbības un menedţmenta akadēmijai tika uzticēta projekta 

„Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem „Komerczinības 

vidusskolā” vadība (75% finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības struktūrfondiem un 

25% - no valsts budţeta), kura ietvaros tika uzrakstītas 20 grāmatas (10 mācību grāmatas - 

skolēniem un 10 metodiskās grāmatas skolotājiem). Tika īstenota arī „Profesionālās 

pilnveides programma skolotājiem nozarē „Karjera””. Skolotāju profesionālā pilnveide 

notika vairāku semināru veidā. Šobrīd konkurētspēju veicinošās aktivitātēs ir iesaistīti 2450 

Latvijas skolu jaunieši un 140 skolotāji.  

Veiktā pētījuma laikā projekts „Esi līderis!” norisinājās visos 26 Latvijas rajonos, kurā 

piedalījās 127 Latvijas skolas: 53 pilsētu skolas, 74 lauku skolas. 

 

Pētījuma metodika 

 

Lai varētu veikt pētījumus, nosakot, analizējot un izvērtējot vidusskolēnu 

konkurētspēju, bija svarīgi izzināt, ko paši jaunieši domā par mūsdienu konkurētspējīgu 

personību, kādām īpašībām/kvalitātēm būtu jāpiemīt mūsdienu konkurētspējīgam jaunietim. 

Mūs interesēja, vai jauniešu viedoklis sakrīt ar zinātnieku domām konkurētspējas jaunās 

paradigmas kontekstā.  

 

Pētījuma mērķis 

Eksperimentālā ceļā iegūta informācija par Latvijas pilsētu un lauku vidusskolu skolēnu 

priekšstatiem un viedokli par konkurētspējīgu personību (konkurētspējīgu jaunieti), 

izvērtēšanas un aranţēšanas ceļā izdalot nozīmīgākās skolēnu skatījumā dotās 

konkurētspējīgu jaunieti raksturojošās pazīmes. 

 

Pētījuma jautājumi 

 Kādas ir svarīgākās konkurētspējīga jaunieša pazīmes Latvijas pilsētu un lauku 

vidusskolu skolēnu izvērtējumā? 

 Vai pastāv vienprātība lauku vidusskolēnu vidū par konkurētspējīgu jaunieti? 

 Vai pastāv vienprātība pilsētu vidusskolēnu vidū par konkurētspējīgu jaunieti? 

 Vai lauku un pilsētu skolēnu viedoklis par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti sakrīt 

vai atšķiras?  

 

Pētījuma posmi:  

 Pirmais posms: informācijas ieguve par mūsdienu vidusskolu skolēnu priekšstatiem par 

konkurētspējīgu jaunieti, izmantojot projektīvā sacerējuma metodi, iegūtās informācijas 

kontentanalīze, izvērtēšana un būtiskāko konkurētspējīga jaunieša pazīmju izdalīšana, 

par pamatu ņemot nosauktu pazīmju bieţumu (īpatsvara rādītājus iztvēruma kopās).  
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 Otrais posms: aptaujas veikšana, kurā respondentiem bija jāaranţē anketā dotās 

konkurētspējas pazīmes pēc to nozīmīguma; iegūto datu apkopošana un matemātiskā 

apstrāde; iegūto rezultātu analīze un izvērtēšana.  

 

Pētījuma uzdevumi 

1. Sagatavot un veikt pētījuma pirmo posmu:  

 atrast un vienoties ar projekta „Esi līderis!” bāzes skolām, kuras vēlas sadarboties dotā 

pētījuma ietvaros;  

 sagatavot respondentu darba lapas projektīvajam sacerējumam;  

 iegūt informāciju par pētījuma bāzes vidusskolu skolēnu priekšstatiem un viedokli par 

mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti; 

 veikt projektīvo sacerējumu kontentanalīzi, izdalot no sacerējumu satura nosauktās 

pazīmes un nosakot to minēšanas sacerējumos bieţumu (īpatsvaru pazīmju 

paraugkopās); 

 izdalīt būtiskākās pazīmes, kas visbieţāk tika minētas respondentu projektīvajos 

sacerējumos. 

2. Sagatavot un veikt pētījuma otro posmu:  

 veikt pētījuma bāzes skolu atlasi;  

 sagatavot aptaujas anketas;  

 veikt aptauju (pētījuma otro posmu); 

 apkopot, apstrādāt, analizēt un izvērtēt otrajā pētījuma posmā iegūtos datus. 

 

Pētījuma metodes 

Datu ieguves metodes:  

 pētījuma pirmajā posmā - projektīvais sacerējums ar uzdevumu, sacerējuma 

kontentanalīze;  

 pētījuma pirmajā posmā - aptauja. 

Datu matemātiskās apstrādes metodes:  

 pazīmju bieţuma jeb īpatsvara noteikšana; 

 vidējo rangu noteikšana; 

 Kendela konkordācijas koeficienta noteikšanas tests (Kendall‟s tau_c Test);  

 Kendela korelācijas tests (Kendall‟s tau_b Test); 

 Spīrmena rangu korelācijas tests (Spearman's rho Test),izmantojot SPSS 

datorprogrammu. 

 

Pētījuma bāzes skolas un respondenti 

Pētījuma pirmajā posmā aizsūtījām uzaicinājumus piedalīties pētījumā projekta  

„Esi līderis!” 30 bāzes skolām, kam bija uzkrāta vairāku gadu darbības pieredze šajā 

projektā.  

Pētījuma pirmajā posmā piedalījās 498 respondenti:  

 338 respondenti no 20 lauku vidusskolām; 

 160 respondenti no 9 pilsētu skolām.  

Šis lauku un pilsētu skolu skolēnu skaita attiecības lielā mērā raksturo arī visu projekta 

dalībnieku ģenerālkopu, jo projekta darbības pamatmērķis bija pēc iespējas vairāk projekta 

darbībā iesaistīt tieši lauku skolu skolēnus, lai nodrošinātu viņu konkurētspēju savas karjeras 

izvēlē, savas profesionālās pašnoteikšanās, profesionālās veidošanās un attīstības procesā.  

Pētījuma otrajā posmā piedalījās 10 vispārējās vidējās izglītības iestādes: 5 lauku un 5 

pilsētu skolas. No šīm skolām pētījuma otrajā posmā piedalījās 203 respondenti.  
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Pētījuma gaita un rezultāti 

 

Pirmais pētījuma posms. Empīriskā pētījuma sagatavošanas posmā svarīgs uzdevums 

bija iegūt uzaicināto Latvijas skolu piekrišanu par sadarbību pētījumā. Tika uzaicinātas 20 

lauku skolas un 10 pilsētas skolas. No tām savu piekrišanu deva 20 lauku skolas un 9 pilsētu 

skolas. Šīs visas skolas ir Latvijas mēroga projekta „Esi līderis!” dalībnieces.  

Sekoja respondentu iztvēruma kopu veidošana. Tie bija vidusskolas klašu  

(10. – 12. klašu) skolēni, kas apgūst neformālo komercizglītību programmu „Komerczinības 

vidusskolā” augstāk minētā projekta ietvaros. Kopumā mūsu pētījumā piedalījās  

498 skolēni: 338 respondenti no lauku skolām un 160 respondenti – no pilsētu skolām.  

Pētījumā tika iesaistīti arī 20 šo skolu skolotāji (kopā: 29 pedagogi, no katras skolas pa 

vienam pedagogam). 

Par datu vākšanas metodi izvēlējāmies projektīvo sacerējumu. 

Sagatavojām darba lapas, kurās bija uzrakstīt šādi uzdevumi. 

Uzraksti domrakstu „Manas pārdomas par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti”. Balstoties 

uz saviem personiskajiem priekšstatiem, uzskatiem, zināšanām un personisko pieredzi, paud 

savu viedokli, pēc iespējas daudzpusīgāk raksturojot mūsdienu konkurētspējīga jaunieša 

dažāda veida īpašības, uzvedību u.c. 

Pirms paša pētījuma tika noorganizēts seminārs pētījumā iesaistītajiem skolotājiem, 

kurā detalizēti izrunājām pētījuma gaitu, vienojāmies par noteikumiem, kā arī mēģinājām 

prognozēt, kādas grūtības varētu rasties skolēniem, pildot projektīvā sacerējuma uzdevumus.  

Pētījuma pirmais posms. Katrā skolā skolēni šos domrakstus rakstīja pēc stundām 

projekta „Esi līderis!” ietvaros organizēto komerczinību nodarbību laikā skolotāju klātbūtnē. 

Skolēniem netika doti laika ierobeţojumi, taču tika doti apjoma ierobeţojumi. Domraksta 

apjoms nevarēja pārsniegt 2 lpp. Lai iedrošinātu skolēnus paust savas domas, domraksti 

netika parakstīti, lai nodrošinātu katra skolēna viedokļa anonimitāti un datu aizsardzību.  

Pēc domrakstu savākšanas skolotāji pēc vienotas metodikas veica savas skolas skolēnu 

projektīvo sacerējumu kontentanalīzi. Tika izveidotas darba lapas pēc vienota parauga. Šajās 

darba lapās bija tabulas, kurās no katra skolēna sacerējuma skolotāji izrakstīja 

konkurētspējīga jaunieša raksturotājrādītājus/pazīmes (vienu vārdu vai frāzi). Lasot un 

analizējot katra nākamā sacerējuma saturu, varēja noteikt jau iepriekš minēto 

raksturotājrādītāju/pazīmju bieţumu, kā arī ierakstīt arvien jaunas mūsdienu konkurētspējīga 

jaunieša pazīmes.  

Projektīvo sacerējumu beigās notika iegūto datus primārā matemātiskā apstrāde, 

nosakot katras pazīmes īpatsvara rādītājus, pēc kuriem visas pazīmes tika saranţētas. Katra 

skola iesniedza datu apstrādes rezultātus. Pirmā posma datu apstrādes beigās, balstoties uz 

29 skolu apkopotajiem rezultātiem, tika noteiktas konkurētspējīga jaunieša pazīmes, kuru 

īpatsvara koeficients lielāks par 0.50.  

Pirmā posma projektīvo sacerējumu kontentanalīzes rezultātā tika izdalītas un apkopotas 

26 konkurētspējas pazīmes: 

 skaidri dzīves/nākotnes mērķi;  komunikatīvās prasmes; 

 darbaspējas un darba mīlestība;  prasme patstāvīgi mācīties; 

 radošums;  prasme izmantot daţādus informācijas avotus; 

 spēja uzdrīkstēties;  prasmes izmantot savas zināšanas neierastās 

situācijās; 

 patstāvīgums un neatkarība 

lēmumu pieņemšanā; 

 prasme mainīt savu domāšanu, attieksmes, darbību 

atkarībā no iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem 

apstākļiem/nosacījumiem ; 

 orientēšanās uz panākumiem un 

ticība saviem spēkiem; 

 prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli; 

 nebaidīšanās kļūdīties;  prasme aizraut un iedvesmot citus; 
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 sadarbības prasmes;  spēja būt līderim; 

 neatlaidība;  vēlme nepārtraukti pašattīstīties; 

 paškritika un pašnovērtējuma 

prasmes; 

 spēja adaptēties nepazīstamā vidē; 

 sava laika pašorganizācija;  vēlme pilnveidoties daţādās jomās; 

 gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā 

un garīgā izturība; 

 vēlme sasniegt augstus rezultātus; 

 stresa noturība;  vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma. 

 

Pēc pētījuma pirmā posma, saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju gan no skolotājiem, 

gan no skolēniem, jo dotais projektīvais sacerējums pašiem skolēniem likās saistošs un 

interesants, jo palīdzēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem, t.sk. kādam man būtu jābūt, lai 

es būtu konkurētspējīgs. 

Pēc šī pētījuma izveidojās tradīcija organizēt skolēnu radošo darbu konkursu skolas un 

Latvijas mērogā, kurā varētu iesaistīties visi interesenti (ne tikai projekta „Esi līderis” 

dalībnieki). Arī 2009./2010. mācību gadā tika organizēts šāds konkurss. Kompetenta ţūrija 

izvērtēja skolēnu radošos darbus (skat. 2. piel.).  

Analizējot un izvērtējot iegūtos rezultātus, varam teikt, ka skolēnu nosauktās 

konkurētspējas pazīmes nosacīti pārstāv mūsu izveidotā un pamatotā konkurētspējas 

struktūras modeļa komponentus: 1) personības virzības komponentu; 2) paškompetences 

komponentu; 3) pašregulācijas komponentu, kurā īpaši izdalāma personības fleksibilitāte;  

4) kompetenču komponentu.  

Varam izdalīt arī divas pieejas jauniešu dotajos konkurētspējīgas personības 

raksturojumos, kas papildina viena otru:  

1) personības īpašību un spēju izdalīšana;  

2) funkcionālā pieeja, kad konkurētspēja tiek apliecināta darbībā, t.sk. savas darbības 

plānošanā un menedţēšanā, kā arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem.  

No augstāk teiktā redzam, ka Latvijas skolu jaunatnes priekšstati par konkurētspējīgu 

personību būtiski neatšķiras no zinātnieku dotā pamatojuma.  

Pētījuma otrajā posms. Uz brīvprātīgas un abpusējas vienošanās pamata no pirmā 

posma pētījuma bāzes skolu vidus tika atlasītas 10 vispārējās vidējās izglītības iestādes:  

5 lauku un 5 pilsētu skolas. Atlases kritēriji bija šādi. Lai veiktu salīdzinošos pētījumus un 

lai iegūtie dati būtu pēc iespējas objektīvi un valīdi, bāzes skolām bija: 

 vienādā skaitā jāpārstāv gan lauki, gan pilsētas; 

 jāpārstāv visi četri Latvijas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale, kā arī 

Latvijas galvaspilsēta Rīga un Rīgas rajons; 

 jābūt vismaz ar 2 gadu dalības pieredzi projektā „Esi līderis!”, ņemot aktīvu dalību 

tā daţāda veida aktivitātēs; 

 pēc iespējas jāpārstāv vieni un tie paši reģioni un rajoni (projekta „Esi līderis!” 

skolas-dalībnieces aptver visu Latviju un pārstāv visus 26 tās rajonus).  

Pētījuma otrā posma aptaujā piedalījās 203 respondenti (skat. 1.1.tab. un 1.2. tab.):  

 111 pilsētu vispārējās izglītības vidusskolu jaunieši un 92 - lauku vidusskolu jaunieši; 

pilsētu skolēnu neliels pārsvars radās tāpēc, ka pilsētu skolās ir lielāki klašu komplekti, 

proti, vidusskolas klasēs ir vairāk skolēnu nekā lauku vidusskolas klasēs; 

 149 respondenti bija sieviešu dzimuma pārstāves un 54 – vīriešu dzimuma pārstāvji; 

 111 respondenti mācījās 10.klasē, 62 respondenti – 11.klasē un 30 – 12.klasē. 

Balstoties uz pirmā posma rezultātiem, tika izveidota pētījuma otrā posma aptaujas 

anketa, kurā bija uzskaitītas augstāk minētās 26 konkurētspējīga jaunieša pazīmes. Dotās  

26 konkurētspējas pazīmes respondenti ranţēja pēc to nozīmīguma, pie katras 

konkurētspējas pazīmes pieliekot kārtas skaitli (pie visnozīmīgās pazīmes pieliekot „1.”, pie 

nākamās pēc nozīmīguma – „2.” līdz visnenozīmīgākajai, pie kuras pielika kārtas numuru 

„26.”). Respondentu anketu dati tika apkopoti un apstrādāti tā, lai var salīdzināt pilsētu un 



8 

 

lauku skolēnu viedokļus. Tika aprēķināti konkurētspējas pazīmju vidējie rangi lauku skolēnu 

iztvēruma kopās un pilsētu skolēnu iztvēruma kopās. Ieguvām šādus rezultātus  

(skat. 1.3. tab. un 1.4. tab.). 

Datu apstrādes sākuma posmā noteicām, vai pastāv vērtējuma sakritība (vienotība) 

starp respondentiem atsevišķi pilsētas skolu grupā un lauku skolu grupā. Noteicām 

konkordācijas koeficientu (Kendall‟s tau_c Test) ar SPSS datorprogrammas palīdzību.  



9 

 

 

 

 

1.1. tabula. Informācija par pilsētu skolu respondentiem (dati raksturo situāciju pirms teritoriāli administratīvās reformas Latvijā) 

 

N. 

p. 

k. 

Skola Reģions: 

Kurzeme, 

Latgale,  

Vidzeme,      

Zemgale 

Rajons Rajona 

centra 

pilsēta 

Lielpilsēt

a 

Resp.  

skaits 

2006.-2007. 

Respondentu 

sadalījums pa 

dzimumiem 

Respondentu 

sadalījums 

pa klasēm 

2006.-2007. 

S V 10. 11. 12. 

1.  A ģimnāzija V Rīgas 1 1 19 13 6 19 0 0 

2.  B vidusskola Z Bauskas 1 0 39 28 11 12 15 12 

3.  C vidusskola L Daugavpils 1 1 21 20 1 17 0 4 

4.  D vidusskola V Aizkraukles 1 0 14 10 4 4 5 5 

5.  E vidusskola K Ventspils 1 1 18 18 0 18 0 0 

Kopā: 5 3 111 89 22 70 20 21 

 

 

1.2 tabula. Informācija par lauku skolu respondentiem 

 

N. 

p. 

k. 

Skola Reģions: 

Kurzeme 

Latgale  

Vidzeme 

Zemgale 

Rajons Pagasts Maz-

pilsēta 

Resp.  

skaits 

2006.-2007. 

Respondentu 

sadalījums pa 

dzimumiem 

Respondentu 

sadalījums 

pa klasēm 

2006.-2007. 

S V 10. 11. 12. 

1.  A vidusskola L Daugavpils 1 0 20 12 8 3 11 6 

2.  B vidusskola V Aizkraukle 1 0 27 22 5 12 12 3 

3.  C vidusskola V Rīga 1 0 12 8 4 12 0 0 

4.  D vidusskola Z Bauska 1 0 15 11 4 2 13 0 

5.  E vidusskola K Talsi 1 0 18 7 11 12 6 0 

Kopā: 5 0 92 60 32 41 42 9 
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1.3. tabula. Konkurētspējas pazīmju vidējie rangi pilsētu skolu respondentu vērtējumā 

 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes A ģimnāzija 

 

B vidusskola 

 

C vidusskola 

 

D vidusskola 

 

E vidusskola 

 

Vid. rangu 

summa ∑  

1  Skaidri dzīves/nākotnes mērķi 13.55 11.88 10.90 11.57 7.58 55.48 

2 Darbaspējas un darba mīlestība 9.91 10.53 7.57 11.17 6.08 45.26 

3  Radošums 11.36 10.76 10.10 12.13 10.75 55.1 

4  Spēja uzdrīkstēties 10.73 7.88 10.71 7.91 8.33 45.56 

5 Patstāvīgums un neatkarība lēmumu 

pieņemšanā 

14.09 13.76 15.95 14.48 15.83 

74.11 

6 Orientēšanās uz panākumiem un 

ticība saviem spēkiem 

15.18 17.94 14.29 15.74 17.58 

80.73 

7 Nebaidīšanās kļūdīties 12.27 11.82 7.81 11.57 8.33 51.8 

8 Sadarbības prasmes 12.82 11.18 11.76 12.17 10.67 58.6 

9 Neatlaidība 10.27 9.12 10.14 10.78 5.58 45.89 

10 Paškritika un pašnovērtējuma 

prasmes 

15.45 18.59 16.05 18.35 19.25 

87.69 

11 Sava laika pašorganizācija 18.64 13.06 13.05 13.52 15.33 73.6 

12 Gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā 

un garīgā izturība 

9.73 15.47 11.95 9.43 12.08 

58.66 

13 Stresa noturība 14.73 19.65 14.81 17.65 12.17 79.01 

14 Komunikatīvās prasmes 13.91 7.59 11.95 6.96 11.58 51.99 
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Tabulas turpinājums 

 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes A 

ģimnāzija 

B 

vidusskola 

C 

vidusskola 

D 

vidusskola 

E 

vidusskola 

Vid. rangu 

summa ∑ 

15 Prasme patstāvīgi mācīties 15.09 15.35 17.00 16.26 17.50 81.2 

16 Prasme izmantot daţādus informācijas avotus 18.09 17.35 15.71 14.57 17.00 82.72 

17 Prasmes izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 13.00 15.35 13.86 15.09 20.33 77.63 

18 Prasme mainīt savu domāšanu, attieksmes, darbību 

atkarībā no iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem 

apstākļiem/nosacījumiem  

 

 

16.55 

 

 

17.71 

 

 

17.48 

 

 

19.30 

 

 

17.75 88.79 

19 Prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli 10.09 11.29 13.19 10.78 16.75 62.1 

20 Prasme aizraut un iedvesmot citus 13.91 13.41 17.52 15.91 18.92 79.67 

21 Spēja būt līderim 9.36 8.76 11.14 10.74 8.83 48.83 

22 Vēlme nepārtraukti pašattīstīties 11.45 14.12 17.33 12.48 15.25 70.63 

23 Spēja adaptēties nepazīstamā vidē 15.27 11.47 15.57 15.35 17.50 75.16 

24 Vēlme pilnveidoties daţādās jomās 14.55 12.82 12.57 12.61 10.33 62.88 

25 Vēlme sasniegt augstus rezultātus 11.91 13.76 12.90 14.13 11.83 64.53 

26 Vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma 16.55 20.71 20.43 21.43 18.08 97.2 
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1.4.tabula. Konkurētspējas pazīmju vidējie rangi lauku skolu respondentu vērtējumā 

 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes A 

vidusskola 

B 

vidusskola 

C 

vidusskola 

D 

vidusskola 

E 

vidusskola 

Vid. rangu 

summa ∑  

1  Skaidri dzīves/nākotnes mērķi 11.85 9.89 12.58 9.33 10.78 54.43 

2 Darbaspējas un darba mīlestība 14.10 11.67 5.00 11.87 9.00 51.64 

3  Radošums 13.05 12.78 9.17 13.53 10.44 58.97 

4  Spēja uzdrīkstēties 11.05 9.70 8.08 10.07 9.67 48.57 

5 Patstāvīgums un neatkarība lēmumu 

pieņemšanā 

16.75 14.04 15.58 11.60 16.11 

74.08 

6 Orientēšanās uz panākumiem un ticība saviem 

spēkiem 

17.90 16.74 16.50 14.87 15.89 

81.9 

7 Nebaidīšanās kļūdīties 12.70 11.37 11.58 13.53 9.61 58.79 

8 Sadarbības prasmes 14.45 12.07 10.42 10.53 12.06 59.53 

9 Neatlaidība 11.50 7.67 7.25 11.53 7.78 45.73 

10 Paškritika un pašnovērtējuma prasmes 13.65 17.67 18.58 15.20 16.28 81.38 

11 Sava laika pašorganizācija 15.70 17.70 19.92 16.73 17.78 87.83 

12 Gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā un garīgā 

izturība 

16.45 12.33 11.50 11.27 10.50 

62.05 

13 Stresa noturība 14.15 15.22 16.08 16.80 13.11 75.36 

14 Komunikatīvās prasmes 12.75 9.41 9.83 10.87 13.00 55.86 

15 Prasme patstāvīgi mācīties 14.70 16.52 16.33 15.40 12.83 75.78 

16 Prasme izmantot daţādus informācijas avotus 13.40 17.37 17.25 15.00 15.94 78.96 
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Tabulas turpinājums 

 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes A 

vidusskola 

B 

vidusskola 

C 

vidusskola 

D 

vidusskola 

E 

vidusskola 

Vid. rangu 

summa ∑  

17 Prasmes izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 11.85 13.81 13.50 14.40 12.72 66.28 

18 Prasme mainīt savu domāšanu, attieksmes, darbību 

atkarībā no iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem 

apstākļiem/nosacījumiem  

 

 

14.90 

 

 

18.59 

 

 

18.58 

 

 

16.67 

 

 

17.06 85.8 

19 Prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli 11.15 11.74 12.58 12.60 11.39 59.46 

20 Prasme aizraut un iedvesmot citus 10.55 17.00 11.25 12.87 14.50 66.17 

21 Spēja būt līderim 13.25 7.63 14.42 11.73 8.89 55.92 

22 Vēlme nepārtraukti pašattīstīties 12.25 11.33 16.42 13.27 17.67 70.94 

23 Spēja adaptēties nepazīstamā vidē 13.85 15.22 13.17 16.13 16.89 75.26 

24 Vēlme pilnveidoties daţādās jomās 9.85 9.48 15.00 16.20 16.67 67.2 

25 Vēlme sasniegt augstus rezultātus 12.15 11.22 12.33 11.60 15.67 62.97 

26 Vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma 14.95 21.96 17.17 17.87 17.67 89.62 
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Izvirzījām šādas hipotēzes.  

H0: nav sakarības (korelācijas) starp daţādu lauku skolu konkurētspējas pazīmju nozīmīguma 

vērtējumiem 

H1: ir sakarība (korelācija) starp daţādu lauku skolu konkurētspējas pazīmju nozīmīguma 

vērtējumiem 

 

Respondentu dotā konkurētspējas pazīmju nozīmīguma izvērtējuma datus apstrādājot pa lauku 

un pilsētu skolu grupām, ieguvām šādus rezultātus (skat. 1.5. tab. un 1.6. tab.). 

 

1.5. tabula 

Kendela testa rezultāti (Pilsētu skolas) 

Skolu skaits (N) 5 

Kendela konkordācijas koef. 

Kendall's W) 

0.786 

Hī kvadrātā kritērijs 

(Chi-Square) 

98.271 

Brīvības pakāpe (df) 25 

p-vērtība 

(symp. Sig.) 

0.000 

 

1.6. tabula  

Kendela testa rezultāti (Lauku skolas) 

Skolu skaits (N) 5 

Kendela konkordācijas koef. 

(Kendall's W) 

0.660 

Hī kvadrātā kritērijs 

(Chi-Square) 

82.492 

Brīvības pakāpe (df) 25 

p-vērtība 

(Asymp. Sig.) 

0.000 

 

 

Salīdzinot pilsētu skolu respondentu doto konkurētspējas pazīmju nozīmīguma 

izvērtējuma vidējos rangus, ieguvām, ka (skat. 1.5. tab.): 

 p-vērtība = 0.000 > α =0.05 ; 

 χ
2
 = 98.271 > χ

2
0.05; 25 = 37.65 ; 

 Kendela konkordācijas koeficients W=0.786.  

Tādējādi jānoraida H0 hipotēze un jāpieņem H1hipotēze. Varam secināt, ka pastāv 

sakarības starp pilsētu skolu dotajiem konkurētspējas pazīmju nozīmīguma vērtējumiem.  

Salīdzinot lauku skolu respondentu doto konkurētspējas pazīmju nozīmīguma 

izvērtējuma vidējos rangus, ieguvām, ka (skat. 1.6. tab.):  

 p-vērtība = 0.000 > α =0.05 ; 

 χ
2
 = 82.492 > χ

2
0.05; 25 = 37.65 ; 

 Kendela konkordācijas koeficients W=0.660.  

Tādējādi jānoraida H0 hipotēze un jāpieņem H1hipotēze. Varam secināt, ka pastāv 

sakarības starp lauku skolu dotajiem konkurētspējas pazīmju nozīmīguma vērtējumiem.  

Datu apstrādes pēdējais uzdevums bija salīdzināt konkurētspējas pazīmju vidējo rangu 

summas pilsētu skolu un lauku skolu respondentu izvērtējumu iztvēruma kopās.  

Izvirzījām šādas hipotēzes.  

H0: nav sakarības (korelācijas) starp lauku un pilsētu skolu respondentu dotajiem 

konkurētspējas pazīmju nozīmīguma vērtējumu rangu summām. 

H1: ir sakarība (korelācija) starp lauku un pilsētu skolu respondentu dotajiem konkurētspējas 

pazīmju nozīmīguma vērtējumu rangu summām. 

Ieguvām šādus rezultātus (skat. 1.7. tab.).  

Kendela korelācijas testa (Kendall's tau_b Test) un Spīrmena rangu korelācijas testa 

(Spearman's rho Test) rezultāti liecina, ka pastāv korelācija starp divām pazīmju 

paraugkopām: konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summām pilsētu un lauku skolēnu 

vērtējumā, jo Kendela tau_b korelācijas koeficients W = 0.785, bet Spīrmena rangu 

korelācijas koeficients rs =0.919. Tādējādi tika noraidīta H0 un pieņemta H1. Tas nozīmē, ka 

nepastāv atšķirības starp pilsētu un lauku jauniešu priekšstati par personības konkurētspēju un 

tās pazīmēm kā svarīgiem indikatoriem, tieši otrādi pastāv diezgan cieša korelācija. To var 

izskaidrot, balstoties uz ekoloģisko pieeju pedagoģijā.  
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 Neskatoties uz pilsētu un lauku skolu kultūrvides specifiku, pastāv paaudţu subkultūras, 

t.sk. jauniešu vienota subkultūra. Tas nozīmē, ka jauniešus vieno kopējās vērtības, 

uzvedības normas utt. 

 Visi eksperimentā iesaistītie vidusskolēni ir iekļauti vienotā neformālās komercizglītības 

vidē, apgūst vienotu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolā” interešu izglītības 

skolā ietvaros, piedalās kopīgās projekta „Esi līderis!” aktivitātēs.  

 

1.7. tabula. Pilsētas un lauku skolu respondentu konkurētspējas pazīmju ranţējuma 

korelācijas noteikšanas rezultāti 

Kendela korelācijas koeficients (Kendall's tau_b Test) 

  

 

 

 

N 

Pazīmju vidējo 

rangu summa 

pilsētu skolēnu 

vērtējumā 

Pazīmju vidējo rangu 

summa lauku skolēnu 

vērtējumā 

26 26 

Pazīmju vidējo rangu summa 

pilsētu skolēnu vērtējumā 

  

Korelācijas 

koeficients  

1.000 0.785 

p-vērtība 

Sig. (2-tailed)) 

0.000 

Pazīmju vidējo rangu summa 

lauku skolēnu vērtējumā 

  

Korelācijas 

koeficients 
0.785 1.000 

p-vērtība 

Sig. (2-tailed) 

                           0.000 

Spīrmena rangu korelācijas tests (Spearman's rho  Test) 

  

N 

26 26 

Pazīmju vidējo rangu summa 

pilsētu skolēnu vērtējumā 

  

Korelācijas 

koeficients 

1.000 0.919 

p-vērtība 

Sig. (2-tailed) 

0.000 

Pazīmju vidējo rangu summa 

lauku skolēnu vērtējumā 

  

Korelācijas 

koeficients 
0.919 1.000 

p-vērtība 

Sig. (2-tailed) 

                          0.000 

 

 

Konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summas gan pilsētu, gan lauku skolu grupā liecina 

par to, ka par vissvarīgākajiem konkurētspējas 11 indikatoriem respondenti uzskata šādas 

pazīmes: neatlaidība; spēja uzdrīkstēties; darbaspējas un darba mīlestība; skaidri 

dzīves/nākotnes mērķi; komunikatīvās prasmes; spēja būt līderim; nebaidīšanās kļūdīties; 

radošums; prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli; sadarbības prasmes; gatavība 

pārvarēt grūtības; fiziskā un garīgā izturība (skat. 1.8. tab.).  
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1.8.tabula. Konkurētspējas pazīmju aranţējuma salīdzināšanas rezultāti pilsētu un lauku skolēnu vērtējumā 

 

Rangs Konkurētspējas pazīmes lauku skolēnu ranţējumā Konkurētspējas pazīmes pilsētu skolēnu ranţējumā 

1 Neatlaidība Darbaspējas un darba mīlestība 

2 Spēja uzdrīkstēties Spēja uzdrīkstēties 

3 Darbaspējas un darba mīlestība Neatlaidība 

4 Skaidri dzīves/nākotnes mērķi Spēja būt līderim 

5 Komunikatīvās prasmes Nebaidīšanās kļūdīties 

6 Spēja būt līderim Komunikatīvās prasmes 

7 Nebaidīšanās kļūdīties Radošums 

8 Radošums Skaidri dzīves/nākotnes mērķi 

9 Prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli Sadarbības prasmes 

10 Sadarbības prasmes Gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā un garīgā izturība 

11 Gatavība pārvarēt grūtības, fiziskā un garīgā izturība Prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli 

12 Vēlme sasniegt augstus rezultātus Vēlme pilnveidoties daţādās jomās 

13 Prasme aizraut un iedvesmot citus Vēlme sasniegt augstus rezultātus 

14 Prasmes izmantot savas zināšanas neierastās situācijās Vēlme nepārtraukti pašattīstīties 

15 Vēlme pilnveidoties daţādās jomās Sava laika pašorganizācija 

16 Vēlme nepārtraukti pašattīstīties Patstāvīgums un neatkarība lēmumu pieņemšanā 

17 Patstāvīgums un neatkarība lēmumu pieņemšanā Spēja adaptēties nepazīstamā vidē 

18 Spēja adaptēties nepazīstamā vidē Prasmes izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 
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Tabulas turpinājums 

 

Rangs Konkurētspējas pazīmes lauku skolēnu ranţējumā Konkurētspējas pazīmes pilsētu skolēnu ranţējumā 

19 Stresa noturība Stresa noturība 

20 Prasme patstāvīgi mācīties Prasme aizraut un iedvesmot citus 

21 Prasme izmantot daţādus informācijas avotus Orientēšanās uz panākumiem un ticība saviem spēkiem 

22 Paškritika un pašnovērtējuma prasmes Prasme patstāvīgi mācīties 

23 Orientēšanās uz panākumiem un ticība saviem spēkiem Prasme izmantot daţādus informācijas avotus 

24 Prasme mainīt savu domāšanu, attieksmes, darbību atkarībā no 

iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem apstākļiem/nosacījumiem  

Paškritika un pašnovērtējuma prasmes 

25 Sava laika pašorganizācija Prasme mainīt savu domāšanu, attieksmes, darbību atkarībā no 

iegūtās informācijas, situācijas un ārējiem 

apstākļiem/nosacījumiem  

26 Vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma Vajadzība pēc pozitīva citu vērtējuma 
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Eksperimentālā pētījuma rezultātā nonācām pie šādiem secinājumiem. 

 Latvijas vidusskolu jauniešu, kas iesaistīti projekta ”Esi līderis!” darbībā, priekšstati par 

konkurētspēju un viedoklis par to, kādam jābūt mūsdienu konkurētspējīgam jaunietim 

atbilst jaunajai konkurētspējas paradigmai.  

 Pētījuma respondentu (Latvijas pilsētu un lauku vidusskolēnu) nosauktās konkurētspējas 

pazīmju uzskaitījumā saskatāmas divas metodoloģiskās pieejas: 1) respondenti raksturo 

konkurētspējīgu jaunieti, uzskaitot vairākas viņam piemītošas kvalitātes (īpašības);  

2) respondenti centās raksturot konkurētspējīgu jaunieti darbībā, t.sk. savas darbības 

plānošanā un menedţēšanā, kā arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Tas liecina, ka Latvijas 

skolu jaunatnes priekšstati par konkurētspējīgu personību neatšķiras no zinātnieku dotā 

pamatojuma.  

 Pēc eksperimentālā ceļā iegūto datu matemātiskās apstrādes secinājām, -  

 tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05;  χ
2
 = 98.271 > χ

2
0.05; 25 = 37.65 ; bet Kendall's 

(tau_c) konkordācijas koeficients W=0.786, varam secināt, ka pilsētu skolēnu 

dotajos konkurētspējas pazīmju nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība 

(vienprātība); 
 tā kā p-vērtība = 0.000 > α =0.05; χ

2
 = 82.492 > χ

2
0.05; 25 = 37.65, bet un Kendall's 

(tau_c) konkordācijas koeficients W=0.660, varam secināt, ka arī lauku skolēnu 

dotajos konkurētspējas pazīmju nozīmīguma izvērtējumos pastāv sakritība 

(vienprātība). 

 Savukārt Kendall's (tau_b) Test un Spearman's rho Test rezultāti liecina, ka pastāv 

korelācija starp divām pazīmju paraugkopām: konkurētspējas pazīmju vidējo rangu 

summām pilsētu un lauku skolēnu vērtējumā, jo:  

 Kendela korelācijas koeficients W = 0.785,  

 Spīrmena rangu korelācijas koeficients rs =0.919.  

Tas nozīmē, ka nepastāv atšķirības starp pilsētu un lauku jauniešu priekšstatiem par 

konkurētspējīgu personību un konkurētspējas pazīmēm kā indikatoriem, jo 

 neskatoties uz pilsētu un lauku skolu kultūrvides specifiku un individuālām 

domāšanas atšķirībām, kopumā pastāv paaudţu subkultūras, t.sk. jauniešu vienota 

subkultūra ar kopīgām pamatvērtībām, uzvedības normām u.c.; 

 visi pētījuma respondenti, gan lauku, gan pilsētu vidusskolu skolēni, bija Latvijas 

mēroga projekta „Esi līderis!” dalībnieki, t.sk. apguva vienotu (visiem kopīgu) 

neformālās komercizglītības programmas saturu.  

 Konkurētspējas pazīmju vidējo rangu summas gan pilsētu, gan lauku skolu grupā liecina 

par to, ka par vissvarīgākajiem konkurētspējas 11 indikatoriem respondenti uzskata šādas 

pazīmes: neatlaidība; spēja uzdrīkstēties; darbaspējas un darba mīlestība; skaidri 

dzīves/nākotnes mērķi; komunikatīvās prasmes; spēja būt līderim; nebaidīšanās kļūdīties; 

radošums; prasme pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli; sadarbības prasmes; 

gatavība pārvarēt grūtības; fiziskā un garīgā izturība. 
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2.pielikums  
 

Konkurss Kādai jābūt konkurētspējīgai personībai Latvijā? 

(2009./2010.m.g.) 
 

 

2.1.pielikums 

Konkursa nolikums 

 

 

 

Rīgas Tālmācības vidusskolas aicinājums 

k o n k u r s a m 

„Kādai jābūt konkurētspējīgai personībai Latvijā?” 

 
N o l i k u m s 

Ikvienam radoši domājošam/-šai jaunietim/-tei tiek dota iespēja paust savas domas un 

attieksmi, veidot jaunus priekšstatus par konkurētspējīgu personību mūsdienu zinātnes un 

sabiedriskās domas aspektā, kā arī izklāstīt savu viedokli par esošo situāciju Latvijā, un 

piedāvāt savus risinājumus konkurētspējīgas personības attīstības veicināšanai Latvijā, 

balstoties uz savu personīgo pieredzi un/vai jaunākām zinātniskām atziņām. 

Konkursa dalībnieki: Latvijas vidusskolu un ģimnāziju 10. – 12. klašu skolēni. 

Konkursa laiks: no 01.12.2009 līdz 31.01.2010. 

Konkursa mērķis: jauno talantu atklāšana konkurētspējīgas personības attīstības Latvijā 

kontekstā. 

Balvu fonds:   

 

 naudas balvas:  
1. vieta – 150 LVL 

2. vieta – 100 LVL 

3. vieta – 50 LVL  

 

 mūsu sponsoru veicināšanas balvas visās konkursa nominācijās. 

Konkursa dalībnieku interesantākie darbi tiks ievietoti mūsu mājas lapā (skat. 

www.talmacibasvsk.lv ) uzreiz pēc tās atlases, tādējādi apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja ar 

tiem iepazīties un izvērtēt.  

Konkursa uzdevumi: 

 noskaidrot un izvērtēt jauniešu pasaules uzskatus, kompetences un personiskos 

viedokļus par personības konkurētspēju mūsdienu Latvijā; 

 noskaidrot, kas skolu jauniešus iedvesmo, no kā viņi baidās, ko vēlas izmainīt un ar 

kādiem spēkiem un līdzekļiem; 

 pilnveidot skolēnu radošo potenciālu;  

http://www.talmacibasvsk.lv/
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 palīdzēt viņiem ievirzīt savu domāšanu atbilstoši jaunākām nostādnēm filozofijā, 

ekonomikā, pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā u.c. par personības konkurētspēju 

un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanu; 

 aktualizēt sabiedrībā personības konkurētspējas jautājumu, kā arī sekmēt interesi un 

izpratni par konkurētspējīgas personības īpašībām; 

 konkursa laikā nodrošināt apstākļus un piedāvāt iespējas pieredzes, t.sk. jauniešu 

viedokļu, apmaiņai par personības konkurētspēju.  

 

 

Konkursa dalībnieki konkursā piedalās ar saviem rakstveidā noformētiem un 

paredzētajā laikā iesūtītiem radošiem darbiem (eseja, referāts, pētnieciska apcere).  

 

Radošo darbu temati 

 Mūsdienu jaunieša pārdomas par konkurētspējīgu personību. 

 Mans konkurētspējīgas personības ideāls. 

 Jauniešu konkurētspēja kā nākotnes sabiedrības attīstības un labklājības garants. 

 Lauzīsim vecos konkurētspējīgas personības stereotipus! 

 Konkurētspējīgas personības attīstības iespējas mūsdienu skolā. 

 Konkurētspējīgas personības attieksmes pret apkārtējo pasauli un sevi tajā. 

 Mūsdienu konkurētspējīgas personības morāles raksturojums no ētikas viedokļa. 

 Konkurētspējīgs jaunietis - savas karjeras veidotājs.  

 

Vadlīnijas konkursa dalībniekam radošā darba noformēšanai 

 Radošais darbs sagatavojams elektroniski Microsoft Word doc. formātā (vienā lappusē ≈ 

2000 zīmes, neskaitot atstarpes); Times New Roman, burtu lielums - 12, starprinde – 

1,5, no kreisās malas 3,5 cm, no augšas, apakšas un labās malas – 2,5 cm. Radošā darba 

nosaukums - lieliem burtiem, pamatteksts - maziem burtiem.  

 Kopējais apjoms 3 - 5 lappuses, neieskaitot citēto avotu un izmantotās palīgliteratūras 

sarakstu, ja tāds ir izveidots.  

 Darbi, kas neiekļausies norādītajā apjomā, netiks vērtēti.  

 Uz radošā darba titullapas jānorāda: skolas nosaukums, radošā darba nosaukums, zem 

nosaukuma autora vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, uz kuru sūtāma atbilde, 

kontakttālrunis, konsultanta vai vadītāja vārds un uzvārds (ja tāds ir). 

 No katra konkursa dalībnieka ir gaidāms tikai viens radošais darbs. 

Radošā darba vērtēšanas kritēriji 

 Satura atbilstība izvēlētajam tematam. 

 Satura atbilstība paša autora galvenajai pamatdomai, spēja paust un argumentēt savu 

viedokli. 

 Rakstības stila izturētība (eseja, referāts, pētnieciska apcere). 

 Domas patstāvība/personiskums. 

 Kompozīcijas (uzbūves) veidošanas prasme, tās atbilstība darba ţanriskajai ievirzei. 

 Prasme strādāt ar avotiem un palīgliteratūru; citējumu korektums un mērķtiecība. 

 Valodas kultūra. 

 Izmantotie avoti: daţāda veida informācijas ieguves avoti – grāmatas, publikācijas, 

interneta resursi u.c. Izmantoto avotu saraksts pētnieciskām apcerēm un referātiem ir 

obligāts. 

Radošā darba valoda: latviešu valoda. 
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Konkursa ţūrija: visa šī konkursa darbības laikā konkursa dalībnieku radošos darbus vērtēs 

kompetenta ţūrija, nosakot un godalgojot labākos darbus. 

Iesūtītie konkursa darbi tiks vērtēti vairākās nominācijās: 

 Topošā komersanta skatījums uz mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti. 

 Prognozētāja talants par mūsdienu jauniešu konkurētspējas nozīmi nākotnes sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai un labklājībai (socioloģijas, politoloģijas un/vai ekonomikas 

skatījumā).  

 Literāta (prozaiķa, dzejnieka, t.sk. humorista un satīriķa) talants par mūsdienu 

konkurētspējīgu jaunieti. 

 Pedagoga talants par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti. 

 Psihologa talants par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti. 

 Filozofa talants par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti. 

 Pētnieka talants par mūsdienu konkurētspējīgu jaunieti. 

 

Konkursu organizē Rīgas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar: 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūtu;  

 Latvijas Uzņēmējdarbības un menedţmenta akadēmiju; 

 Biznesa vadības koledţu. 

 

Konkursa idejas autores:  

 Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore, projekta „Esi līderis!” vadītāja, pedagoģijas 

doktorante, personības konkurētspējas pētniece Ilze Kalniņa. 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūta asoc. 

profesore, pedagoģijas zinātņu doktore, personības konkurētspējas pētniece Irēna 

Katane.  

Labākie radošie darbi tiks ne tikai apbalvoti, bet arī publicēti!  

 

UZDRĪKSTIES UN BŪSI IEGUVĒJS! 

Darbu iesūtīšanas pēdējais termiņš: 2009. gada 21. decembris 

Gaidīsim Jūsu radošos darbus uz mūsu e-pastu: darbi@talmacibasvsk.lv 

mailto:darbi@talmacibasvsk.lv
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2.2. pielikums 

 

Latvijas mēroga konkursa „Kādai jābūt konkurētspējīgai personībai 

Latvijā?” (2009./2010. m.g.) dalībnieku radošie darbi  
 

Šajā pielikumā esam ievietojuši 2009./2010. mācību gadā rīkotā konkursa „Kādai jābūt 

konkurētspējīgai personībai Latvijā?”, kas bija domāts Latvijas vidusskolu skolēniem. 

Uzskatām, ka šie atlasītie darbi raksturo mūsdienu jauniešu daudzaspektu skatījumu uz 

konkurētspējīgu personību mūsdienu sabiedrībā notiekošo pārmaiņu, kā arī radušos problēmu 

kontekstā. Varam izdalīt būtisku tendenci: kopumā mūsdienu jauniešu domāšana atbilst 

jaunajai konkurētspējas paradigmai.  

 

 

 

MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS IDEĀLS  
 

Laura Voitiške 

Aknīstes vidusskola 

 

Vispirms es gribu precizēt, kas ir konkurētspēja. Ar konkurētspēju ekonomikā un 

uzņēmējdarbības teorijā un praksē saprot uzņēmuma, nozares vai valsts spēju pārdot savus 

produktus, preces vai pakalpojumus tirgū. Lai spētu konkurēt ir jāpiemīt dabiskam līdera 

talantam vai tas jāiegūst - pilnveidojoties, progresējot un strādājot. Sava darba gaitā aprakstīšu 

savu konkurētspējīgas personības ideālu.  

Latvijā pietrūkst tādas konkurētspējīgas personības, kurai ir „dvēsele”. Lai arī bizness 

nestu milzu peļņu, atcerēties, ka pasaulē vēl ir tik daudz skaistu lietu, kurām nav vajadzīga 

nauda. Nevajadzētu savas karjeras izaugsmes ignorēt vai pazaudēt, bet derētu kādreiz arī 

atcerēties, ka ne tikai naudā ir laime! Es cienu, personību, kas ar savu darbu, grūtībām, 

līdzcietību ir sasniegusi spoţu karjeru, palīdzot sabiedrībai apzināti vai neapzināti, un nekādā 

gadījumā nav skandaloza. Kāpēc ir tik svarīgi nebūt skandalozai? Parādīšanās presē, rada 

lieku uzmanību, apspriešanu. Ļoti pozitīvi vērtēju uzņēmējus, kas dalās ar savu pieredzi, 

iedvesmo vai vienkārši - rāda piemēru sabiedrībai, ar savu darbību. Manā skatījumā, šāda 

konkurētspējīga personība tuvojas ideālam. Iespējams, daļa cilvēku uzskata, ka pasaulē nekas 

nav ideāls. Es tomēr domāju, ka ir! Jo, kurš gan ir teicis, ka ideāla personība nedrīkst 

kļūdīties, vai, ka ideālajiem vienmēr veiktos? Mēs paši nosakām, kas ir labs un , kas slikts. Es 

domāju, ka veiksme pati atnāk īstajā brīdī, tāpat kā laime. Tās ir māsas. Protams, cilvēks jūtas 

daudz brīvāks, ja viņam piemīt organizatoriskās īpašības, apķērība, ass prāts, ko var dēvēt par 

dabas dotiem talantiem konkurētspējīgai personai. Taču, māksla konkurēt ir sasniedzama arī 

ar lielu gribasspēku un darbu.  

Ikviens cilvēks domā par savas karjeras veidošanu vai attīstīšanu. Nespējot konkurēt ar 

citiem uzņēmumiem, bieţi rodas nedrošība par sevi un savu piedāvāto preci vai piedāvājumu. 

To jūt arī potenciālie klienti. Tāpēc, es uzskatu, ka personībai vajadzētu būt par sevi 

pārliecinātai. Lai sasniegtu mērķi-veidot karjeru, izkonkurējot citus-ir jānosprauţ mērķis, 

neskatoties uz to, kā tu to sasniegsi. Es domāju, sākumā nevienam nav īsti skaidrs, kā panākt 

rezultātu, taču notiekot pirmajam solim, viss sāk ritēt savu gaitu. Kāds varētu būt 

konkurētspējīgs jaunietis? Variantu ir milzums, katram savs, jo arī darbības ar , kuru vēlamies 

izkonkurēt ir daudz. Taču, kā zināms, pasaulē nav lietas, par kuru cilvēki nedomātu. Tāpēc, 

maz ticams, ka kāds jau to nebūs realizējis. Tādā gadījumā, lai konkurētu ir vajadzīgs 

gribasspēks, idejas, veiksme un pieredze. Pieredze nevienam netiek dota uzreiz, tā ir 

jānopelna. Vienkāršāk- pieredzi iegūst kaut ko darot. Ne velti kāda gudrība vēsta- „Ja Tev 

jāpieņem kāds svarīgs lēmums, bet Tu vilcinies, atceries par savādnieku, kas pie upes gaidīja, 
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kad aizplūdīs viss ūdens.Jo ātrāk pieņemsi lēmumu, jo vairāk laika labot kļūdas.” Jo ātrāk mēs 

gūsim pieredzi, jo labāk. Man pašai, daţkārt ir bail gūt pieredzi. Piemēram, strādāt citā valstī, 

runāt svešā valodā, ilgu laiku uzturēties bez tuviniekiem. Es saprotu, ka tā ir vajadzīga 

pieredze, bet bailes ir tas, kas man neļauj attīstīties. Bailes no kļūdām, bailes no citu kritikas, 

bailes no bailēm.   

  Konkurētspējīgam jaunietim, ir jāaizmirst par bailēm, jo tās neļauj attīstīties. Lai gūtu 

pārliecību par sevi man palīdz grāmata- „The Secret” jeb Noslēpums. Tāpat ticību saviem 

spēkiem, rada P. Koelju, Soho, B. Rondas grāmats. Šīs ir tā, kas palīdz man, taču katram tās 

var būt citas. Vispirms, lai izveidotu savu biznesu, ir jāiedomājas sevi tajā. Jātic, ka to spēj 

izdarīt. Sapņi nav doti tāpat vien, šad tad tie palīdz. Iedoma, ka tev jau viss pieder, ko esi 

vēlējies un ja tu tam stipri tici, piepildīsies. Es necenšos atgādināt citu cilvēku vārdus, vai 

teicienus. Es tā domāju. Es arī ticu, ka konkurētspēja spēj pielāgoties laikmetiem. Bieţi ir tā, 

ja cilvēks ir spējis izdzīvot grūtā laika posmā, tad viņš spēs sevi nodrošināt jebkurā laikā , lai 

arī tehnoloģijas un vērtības mainās. Cilvēku bīdītājs ir viņu uzņēmība. Ir svarīgi atcerēties, ka 

katrs pats savas laimes kalējs. Nevajadzētu izdabāt citu cilvēku gribai, tā upurējot savus 

„necilos ” sapņus. Nevar nodalīt labākas un sliktākas profesijas, tie visi ir tikai cilvēku 

stereotipi. Bet stereotipus lauzt ir grūti. Vienmēr esmu ticējusi, ka spīts ir reti laba īpašība. Es 

domāju, ka ideālai personai šī īpašība noderētu, tāpat kā viltība. Ne vienmēr viltība ir 

uzskatāma par nejauku īpašību. Viltību varētu salīdzināt ar vārdu -„maskēšanās”. Ar to es 

domāju tā, ka konkurenti tevi neuzskata par līdzvērtīgu, jo tu izskaties „nekaitīgs” viņu 

biznesam. Bet tikai pildot izšķirīgu soli, tu atklāj savas stiprās puses. Kāpēc tas ir izdevīgi? 

Tāpēc, ka cilvēki pakļaujas šokam, un tā stāvoklī atbilstoši nespēj rīkojas.  

  Mūsdienās, jaunie līderi ir oriģināli, lai spētu izdomāt produktu, kas piesaista klientus. 

Daudz grūtāk ir idejas realizēt, jo tam vajadzīgi materiālie līdzekļi- naudu. Lai sāktu jebkādu 

biznesu ir jābūt kapitālam. Naudai, kura ir sakrāta, vai kuru esi aizņēmies ir jāveido jauna 

nauda. Aizņemties, lai vienkārši iztērētu nav pareizi. Biznesam ir jānes peļņa, tas ir- nauda. 

Konkurētspējīga persona ieguldīs vai nopirks priekšmetu, kas nesīs naudu. Piemēram, jauna 

tehnika, to izmantojot nesīs peļņu, kas jau būs jūsu alga. Noderīgi ir iegūt sabiedrotos, 

paziņas, jo šeit, Latvijā tomēr valda „pazīšanās”. Attiecībām ar sabiedrību ir svarīga nozīme, 

ne tikai tāpēc, lai iekārtotu darbā, bet lai palīdzētu-reklamētu. Svarīgi, kā tevi uztver 

apkārtējie. Ja tev trūkst pašpārliecinātības, cilvēki automātiski iedomājas, ka tev trūkst arī 

kompetences.  

 Daudz esmu domājusi par to, kas Latvijas tirgū būtu ejoša prece. Kokmateriāli, stilistu 

darinātas drēbes, auto tehnika, aviotehnika. Mans sapnis - Latvijā raţot vieglās automašīnas. 

Vēlreiz atgādināšu, ka tas ir sapnis. Tieši krīzes laikā es atļaujos sapņiem. Konkurētspējīgam 

jaunietim šis laiks ir iespēju laiks, laiks, kad visu var izplānot, ņemot vērā pašreizējo situāciju 

un „vilinošo” ēnu ekonomiku. Grūtības tikai stiprina. Šis būtu pirmais karjeras kāpņu 

pakāpiens. Tas ilgtu lēnām un uzņemtu ātrumu vēlāk. Nereti, kāpjot pa karjeras kāpnēm, 

vadītājs nonāk daţādās situācijās, grūtībās, sareţģījumos, kad ir jāizvēlas – izpatikt šefam vai 

nezaudēt godprātību, nolaist rokas pēc sakāves vai tiekties pretī uzvarai, sameklēt labākos 

darbiniekus vai iztikt ar tiem, kurus vieglāk atrast, uztver savu karjeru kā hobiju vai 

"iestaigātu taciņu". Daudz par šiem jautājumiem ir aprakstīts grāmatās. Ja man jāatbild uz 

jautājumu-vai darbam ir jābūt arī hobijam? Es neesmu tik kompetenta atbildēt visos 

gadījumos, bet es uzskatu, ka darbs var arī nebūt hobijs. Galvenais, lai darbs nestu arī prieku, 

drīzāk darba „augļus”.  

 Man patīk filozofēt, tāpēc šajā darbā es arī aprakstīju cilvēka raksturu, iekšējo spēku, 

kas palīdz veidot savu karjeru. Ir uzskatīts, ka visas lietas cilvēkam vispirms veidojas galvā. Ir 

svarīgi strādāt ar prātu, jo prāts vada matēriju. Skolēniem, kas mācās skolā ir iespēja domāt, 

sapņo par karjeru, lietām, kas viņus saista un pievērst uzmanību vajadzīgajiem priekšmetiem. 

Izglītība šobrīd ir dārga un kā vienmēr- vajadzīga. Jāatceras, ka mūsu informācija, ko mēs 

iemācamies skolā, grāmatās, vai citur ir vērtīga. Kāpēc? Informācija, ko citi nezina, ir īpaši 

nepieciešama. Vērtīga informācija var nest lielu peļņu. Cilvēki ir gatavi maksāt, lai gūtu 
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zināšanas, kas viņiem var noderēt un pašiem nest peļņu. Tātad informācija, ko mēs gūstam ir 

jāpārdod. Uzzināt izdevīgāko banku, kur noguldīt naudu, uzzināt valsts iespējamo stāvokli 

pēc gada utt. Tā ir vērtība, kuru ir iespēja izmantot līderim. 

  Savā darbā aprakstīju savu ideālo personību, kas turas pretī krīzei. Konkurētspējīga 

personība, kas prot veidot naudu, palīdzot līdzcilvēkiem, manuprāt, ir noderīga mūsdienu 

sabiedrībā. Dvēseliskums ir tas, kas šajos laikos pietrūkst, arī biznesā! Es uzskatu, ka ideāls 

uzņēmējs panākumus gūst ar saviem spēkiem, labām domām un smagu darbu. Darbs taču 

veido cilvēku! 
Izmantotie avoti 

Bērna R. Noslēpums. Rīga: Zvaigzne ABC, 200 lpp. 

Konkurētspēja. http://lv.wikipedia.org/wiki/Konkurētspēja [19.12.2009] 

 

 

MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS IDEĀLS 
Sabīne Bunere 

Talsu 2. vidusskola 

 

„Es ienīstu pirmdienas!” atskanēja tūlīt pēc modinātāja signāla, kurš ar ausis plosošu, 

griezīgu skaņu pavēstīja, ka laiks celties. Tā sākās ik nedēļa Annikas dzīvē. Viņa negribīgi 

iemauca kājas sarkanajās čībās un devās uz vannas istabu. Vietējā uzņēmuma sekretāre 

dzīvoja pieticīgā miteklī. Piektā stāva vienistabas dzīvoklim bija sienas ar pabalējušām, 

daţviet nolobījušām strīpainām tapetēm, kas kādreiz bijušas zaļas. Liels logs ar gaiši brūniem 

aizkariem. Tieši zem loga atradās gulta ar tulpēm rotātu gultas veļu. Pretī tai uz veca, sen 

nelietota skapīša televizors, kuru nevarētu saukt par platekrāna. Savukārt blakus gultai atradās 

ozolkoka naktsgaldiņš, uz kura novietoti vairāki ţurnāli un nelaimīgais modinātājs, kurš ik 

darba dienas rītu, bet jo sevišķi pirmdienās, pārcieta lamu vārdu plūdus un citas Annikas rīta 

dusmu izpausmes. Arī vannas istaba, gluţi tāpat kā virtuve un priekštelpa, nebija nekas īpašs - 

šaura, ar apbrūnējušām flīzēm, dušas kabīni un tualetes podu, tuvāk tam izlietne un virs tās 

vienīgā jaunā, tātad nesen iegādātā mēbele visā miteklī - balts skapītis ar spoguli uz durvīm, 

kurā pašlaik Annika skatīja pati sevi. Pie kosmetologa smalki izraustītās un tumši nokrāsotās 

uzacis saraukusi, viņa ar pelēkzilajām acīm vēroja, kā ķemme slīd caur viņas skaistajiem, 

garajiem, brūnajiem matiem.  

„Brr.. pirmdienas ir briesmīgas,” tā nodomāja Annika, stāvot vienā no Rīgas tramvaju 

pieturām. Nepagāja ilgs laiks, kad tramvajs bija klāt. Viņai nepatika braukt sabiedriskajā 

transportā, vienmēr pastāvēja iespēja, ka kāds dīvainis tevi uzrunās, tīši vai netīši aizskars, 

uzgrūdīsies virsū vai - vēl ļaunāk - mēģinās apzagt. Neapmierināti nopūtusies un sakodusi 

zobus, Annika iekāpa tramvajā. Jā, pirmdienas Annikai bija briesmīgas, taču Annika 

nenojauta, cik vēl briesmīgāka būs šī pirmdiena. 

Iegājusi savā kabinetā, Annika uzreiz pamanīja, ka kaut kas nav tā kā parasti. Pat smarţa 

nebija pareizā. Un kā gan savādāk! Uz galda nestāvēja karstas, tikko uzlietas kafijas tasīte, kā 

tas mēdza būt, un ik rītu papildinātās dokumentu kaudzes vietā uz galda stūra atradās tikai 

viena balta lapele. „Manā kabinetā!” vēstīja priekšnieka paviršais, ātrais rokraksts. „Ko tad tas 

nozīmē? Šodien ir pirmdiena! Darba vēl vairāk nekā parasti, un man pat neļauj laicīgi sākt!” 

Annika pie sevis dusmojās. Nolikusi mēteli uz pakarināmā, vēl reizi ieskatījusies spogulī un 

piekārtojusi matus, Annika devās uz priekšnieka kabinetu...  

Bija pagājis jau mēnesis kopš Annikai nebija darba. Dzīvoklis izskatījās vēl neīpašāks 

kā parasti, jo nu jau vairākas dienas kā Annika tikai gulēja gultā un skatījās televizoru. Viņa 

bija mēģinājusi pieteikties četrās citās darbavietās, taču darbu devēju jaunie „modes 

kliedzieni” - sociālie psihologi - visi kā viens atzina viņu par konkurētnespējīgu. Ironiski, bet 

tieši ar šādiem vārdiem Anniku atlaida arī no darba uzņēmumā. Kad viņa bija jautājusi, ko, 

pie velna, šāds kvalificējums vispār nozīmē, pretī bija saņēmusi tikai tukšas defīnīcijas un 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Konkurētspēja%20%5b19
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neko vairāk. Annikai pamazām uzmācās depresija, pat skaistie mati, Annikas lepnums, kādu 

laiku nebija kopti, tikai sasieti neglītā mezglā. Kārtējā vientuļajā vakarā, skatoties romantisko 

kino un iedzerot nedaudz sarkanvīna, sieviete izplūda asarās. „Konkurētnespējīga... Ko lai es 

daru? Es neko citu kā būt par sekretāri neprotu un to, ko es protu man neļauj darīt. Kā man 

kļūt konkurētspējīgai?” Annika caur asarām izmocīja savam jaunajam draugam un 

uzklausītājam - spilvenam. Te pēkšņi viņai pārskrēja auksti drebuļi, it kā kāds būtu atvēris 

logu. Viņa paskatījās uz augšu un iekliedzās: „Kas jūs esat? Ko jūs te darāt? Es izsaukšu 

policiju!” Viņai pretī gaisā lidinājās divas sievietes - viena bija it kā izgaismota balta, 

smaidīga un izstaroja siltumu, no otras nāca aukstums, viņa bija neglīta, nē, drīzāk nekopta, ar 

ļaunu smīnu un it kā izgaismota melna. Annika ieskatījās ciešāk un pamanīja, ka abas 

sievietes ir viņa pati, tikai daţādās interpretācijās. To secinājusi, pamanījusi, ka var abām 

redzēt cauri un ka tās lidinās gaisā, Annika sāka smieties: „Es esmu piedzērusies! Galīgi 

piedzērusies! Taču nezināju, ka no vīna var būt tik stipras halucinācijas! Vai arī... Vai arī es 

sapņoju! Jā, tas būtu ticamāk. Bet kāds dīvains sapnis.” „Tu nesapņo,” Anniku uzrunāja Baltā, 

viņas balss skanēja tik skaisti un skaidri. „Jā, šis ir tavs ļaunākais murgs,” griezīgi iesmējās 

Melnā. „Neklausies viņā!” turpināja Baltā. „Mēs, kā redzi, esam Tu. Tava iespējamā nākotne 

- veiksme un neveiksme. Un mēs esam šeit, lai tev palīdzētu. Vismaz es noteikti.” Annika 

izberzēja acis un atkal iesmējās: „Nē, tik tiešām dīvains sapnis. Bet lai notiek! Gribu redzēt 

kas notiks!” Baltā pasmaidīja: „Tu nesapņo. Tu lūdzi palīdzību un tevi uzklausīja. Tu gribēji 

zināt, kā kļūt par konkurētspējīgu personību. Un te nu mēs esam, lai tev parādītu!” Melnā 

sāka kustināt vienu pirkstu Baltās virzienā, kā to mēdz darīt, aizrādot mazam bērnam: „Ai, ai, 

ai! Tu aizmirsti mani!” Viņa pieliecās tuvāk Annikai un savā griezīgajā balsī turpināja: „Mēs 

tev parādīsim, bet tikai ar vienu noteikumu - beigās tev pašai būs jāpasaka, kas ir galvenais, 

lai kļūtu par konkurētspējīgu vai arī,” Melnā sāka vēl griezīgāk smieties, „tu man atdosi savu 

dvēseli!” Melnās smiekli bija neizturami. Annika, ausis aizspiedusi, neizpratnē lūkojās uz 

abiem tēliem. „Cik dīvains sapnis. Tiešām.. ļoti dīvains,” viņa pie sevis čukstēja, „bet.. lai iet! 

Kad pamodīšos, noţēlošu, ka nepiekritu!” Baltā uztraukti nobēra: „Padomā kārtīgi! Tas nav 

sapnis, ja tu beigās nespēsi atbildēt, tu kļūsi par viņu!” Baltā norādīja uz Melno, taču tad 

piebilda: „Lai gan... tu esi gudra. Un es ticu, ka tu spēsi atbildēt, un tad tava nākotne būšu es.” 

Annika atkal iesmējās: „Labi, labais sapni, es mēģināšu tevi nepievilt! Rādiet nu! Kas tad man 

būtu jādara, lai kļūtu par konkurētspējīgu personību? ” Annika nespēja noticēt, ka diskutē ar 

sapņa tēliem. Melnās rokās nez no kurienes uzradās smilšu pulkstenis, kuru viņa apgrieza tā, 

ka smiltis sāka birt no vienas puses otrā: „Tik tak, tik tak! Laika atskaite ir sākusies!” Atkal 

nodārdēja Melnās smiekli, un viss ap Anniku sagriezās virpulī. 

Annikai likās it kā viņa uz visu skatītos no malas. Viņa redzēja pati sevi savā bijušajā 

darbavietā, pie sava galda, savā krēslā. Annika, kura sēdēja pie galda, ieskatījās spogulī, 

uzsmaidīja sev un sūtīja sev skūpstu. Tad kabinets sagriezās un visapkārt bija dūmaka. „Vai tu 

zini, kas tas bija?” īsto Anniku nobiedēja Baltās balss. Annika paskatījās sev blakus, un Baltā 

tur stāvēja: „Tā biju es. Darbā.” Annikas balss, atceroties sāpīgās problēmas, aizlūza. „Jā, tā 

biji tu. Bet vai tu pamanīji sevī kādu īpašību? Īpašību, kas ir vajadzīga, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu personību?” Baltā mudināja. Annika paraustīja plecus, viņa joprojām bija 

cieši pārliecināta, ka sapņo. Baltā pasmaidīja: „Tā, Annika, ir pašpārliecinātība, mīlestība 

pašai pret sevi. Un tās ir neiztrūkstošas konkurētspējīgas personības rakstura iezīmes. Ja tu 

pati sevi nemīlēsi, tevi nemīlēs neviens, tevi neviens negribēs ne par draugu, ne darbinieku. 

Pašpārliecinātam cilvēkam ir arī pietiekami daudz spēka un pašcieņas, lai izturētu neţēlīgu 

konkurenci un nesalūztu krīzes situācijās. Vai tu saproti?” Annika mirkli aizdomājās un tad 

atbildēja: „Jā, šķiet, ka es saprotu. Man ir labi pazīstami mirkļi, kuros galvenais ir bijis 

atbalstīt pašai sevi. Bet es jau tāda esmu... vai biju? Tas neizskaidro to, kāpēc es neesmu 

konkurētspējīga!” Baltā uzlika roku Annikai uz pleca, Annikas ķermeni pārņēma siltas tirpas: 

„Pagaidi! Tā ir tikai viena no ainām, ko gribēju tev parādīt.” Annika sabijās no Melnās 

gārdzošajiem smiekliem: „Tik tak, tik tak! Laiks nestāv uz vietas! Vai tu jau zini atbildi?” 
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Baltā saglabāja mierīgu sejas izteiksmi, taču viņas balss kļuva dusmīga: „Liec viņu mierā! Tu 

viņai traucē! Bez tam - vēl nav laiks!” Un viss atkal sagriezās. 

Atkal Annika bija vērotāja no malas. Viņa skatījās uz sevi tajā pašā kabinetā, tikai tā 

bija cita diena. Pie galda sēdošā Annika skatījās uz kādu līgumu. Riskantu līgumu, bet, 

veiksmes gadījumā, ļoti ienesīgu. Viņa nervozi košļāja pildspalvas uzgali, tad apstājās, 

paņēma rokā pildspalvu, vēl mirkli padomāja un līgumu parakstīja. Aina atkal sagriezās, un 

tagad darbība notika priekšnieka kabinetā. Tur bija Annika, priekšnieks un vēl kāds kungs. 

Abi vīrieši paspieda rokas, un priekšnieks apskāva Anniku. „Ar šo tu lieliski pastrādāji!” viņš 

teica. „Azarts un nebaidīšanās riskēt,” īstajai Annikai blakus atskanēja Baltās balss, visapkārt 

atkal bija dūmaka, „vēl viena īpašība, kura ir vajadzīga labam darbiniekam un kura tev piemīt. 

Bez riska nenotiek nekāda virzība uz priekšu, attīstība. Ir jāriskē, lai uzvarētu un jāriskē, lai 

zaudētu un mācītos no kļūdām, lai attīstītu un pilnveidotu sevi.” Annika visai šai lietai 

pamazām piegāja arvien nopietnāk: „Tieši tā! Pilnīgi manas domas.” „Kas ir galvenais, lai 

kļūtu par konkurētspējīgu personību? Laiks tevi negaida. Vai tu spēsi viņu apsteigt?” Melnās 

ķērcieni atbalsojās dūmakā. Atkal virpulis. 

Šoreiz Annika redzēja sevi vasarā, pēc vidusskolas izlaiduma. Visas klases meitenes, 

labas draudzenes, sēţ kafejnīcā un apsprieţ, kur katra turpinās mācības. Neviena nekur 

neplāno doties viena pati, visas pa divām vai trim savus dzīves ceļus vij kopā. Tikai ne 

Annika. Viņai ir mērķis kļūt tieši par tās profesijas pārstāvi un mācīties tieši tur. Un 

draudzeņu jautājumi un rosinājumi darīt kaut ko kopīgi, iet kopā ar pārējām Anniku nekā 

neietekmē. Dūmaka. „Es zinu! Mērķtiecība,” iesāka Annika, nesagaidījusi Baltās uzrunu. 

Baltā smaidīja: „Pareizi. Konkurētspējīgai personībai ir jābūt ar stingru un nelokāmu raksturu. 

Ar saviem konkrētiem mērķiem un uz tiem arī jātiecas, neskatoties ne uz ko. Cilvēkam katram 

pašam ir jālemj savs liktenis, jāpiepilda savas ieceres, nevis kāda cita. Tev sāk izdoties arvien 

labāk. Vēl pēdējais...” Nu jau pavisam tuvu pāršalca Melnās smiekli. Virpulis. 

Annika skatījās uz sevi lekciju zālē. Pagātnes Annika cītīgi klausījās lektorā un 

pierakstīja visu, ko uzskatīja par svarīgu. Pēkšņi parādījās virpulis un viņa jau vēroja sevi 

augstskolas izlaidumā, saņemot apliecību par iegūto maģistra grādu. Dūmaka. „Un kas ir tas?” 

skanēja Baltās laipnā balss. Annika domāja: „Hm.. am.. gudrība? Izglītība?” Baltā piekrita: 

„Jā, tev taisnība. Izglītība un augsta kvalifikācija ir viena no svarīgākajām lietām, lai spētu 

konkurēt darba tirgū. Bez tās tikai retajiem ir izdevies nodrošināt sev pārtikušu dzīvi. 

Mācoties un papildinot savas zināšanas, tu apliecini savu mērķtiecību un vēlmi kļūt par 

augstas klases profesionāli savā jomā, un par tādu arī kļūsti. Profesionāls darbinieks ir 

vislabākais un visvajadzīgākais jebkurā darbavietā.” „Ir laiks! Ir laiks! Tik tak, pulkstenis ir 

iztecējis!” no dūmakas izpeldēja arī Melnā un, rokās grozīdama pulksteni, pieslīdēja pie 

Annikas. „Un tātad, ” viņa pieklusināja savu drausmo balsi, „kas ir vissvarīgākais, lai kļūtu 

par konkurētspējīgu personību?” „Lai tev veicas! ” sauca Baltā, pamazām izgaisdama. 

„Padomā, Annika! Ko es tev rādīju? Tā biji tu! Domā par to, kā tev nav! Kā tev nebija?” Baltā 

kļuva arvien bālāka un bālāka līdz, pavisam izgaistot, vēl atvadījās: „Es ceru, es ticu uz 

tikšanos!” Un Baltās vietā palika vairs tikai mazs baltas gaismas plankumiņš. Annika pēkšņi 

sajūtās ļoti nobijusies. Viņa sāka ticēt visam, kas tikko bija noticis. Un viņas uztraukumu it 

nemaz nemazināja Melnās klaigāšana: „Kas tas ir? Saki, saki, saki! Vai atdod dvēseli! Saki 

vai atdod! Ha ha ha ha!” Annika domāja, centās izgudrot no visa spēka. Kas ir pats galvenais, 

lai kļūtu par veiksmīgu personību? Gribētu personību? Bet nekas jauns nenāca prātā. Tikai 

tas, ko Baltā jau bija parādījusi. „Tik tak, tik tak! Pulkstenis vairs negaida! Atbildi vai 

dvēseli?” Melnā ļauni ņirgājās un pienāca Annikai pavisam blakus, tā ka Annika varēja sajust 

šaušalīgo aukstumu, kas no Melnās plūda. „Es... es... es nezinu... ” Annika nočukstēja un 

sajuta, kā pār viņas vaigiem sāk tecēt asaras. „Tas tev nepalīdzēs! Bet gan jau mums labi ies! 

... Man labi ies!” Melnā sāka smieties vēl baigāk un pieskārās Annikai. No Annikas rīkles 

izlauzās briesmīgs kliedziens, viņa izjuta neciešamas sāpes, kuras dedzināja visu viņas 

ķermeni brīdī, kad tam pieskārās Melnā. Annika kliedza un kliedza, likās viņas kliedzieni ir 

piepildījuši visu dūmaku. Un tad sāpes sāka rimties. Tās kļuva arvien vājākas un vājākas, un 
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gar Annikas acīm kā filmā slīdēja visa viņas dzīve. Viņa tajā noskatījās, gluţi kā sēţot 

kinoteātrī. Visu Annikas ķermeni, visu būtību pārņēma tukšums. Annika juta, ka filma drīz 

beigsies. Taču tad viņai atjēgties lika kāds filmas kadrs, kurš dzīvē bija viņai sagādājis lielas 

sāpes. Diena, kad viņu atlaida no darba. Priekšnieka balss: „Tev trūkst motivācijas... tev nav 

100% atdeves...” Annika atkal sāka sajust sāpes, un neizprotamu iemeslu dēļ viņai tas likās kā 

glābšanas riņķis, kā vēl viena iespēja. Viņa sāka drudţaini domāt. Prātā atkal atskanēja 

priekšnieka balss, taču tai pievienojās arī Baltā: „Domā par to, kā tev nav... Kā tev nebija?...” 

Kā zibens pēc pērkona nāca apskaidrība, un Annika saprata, par ko bija runājis priekšnieks, 

par ko mudināja domāt Baltā. Sāpju novārgušais ķermenis neļāva viņai runāt. Sakopojusi 

visus spēkus, Annika izdvesa: „Es zinu.” Tajā pašā brīdī sāpes atlaidās, un Melnā brēca vēl 

griezīgāk kā agrāk: „Ko?! Ko tu zini?!” Lai gan vairs nesāpēja, Annikai bija grūti runāt tālāk, 

taču viņa to darīja. Viņa juta, ka viņai tas ir jādara, lai tur vai kas. „Es zinu, kas ir pats 

galvenais. ” Melnās seja bija saviebta briesmīgā grimasē: „Un? Kas tas ir?” Annika norija 

siekalas, ievilka elpu un turpināja: „Mīlestība pret savu darbu. Tas ir tas, kā man trūka. Tas ir 

tas, kādēļ mani visur noraidīja. Es nemīlu sekretāres darbu. Tas nav man. Katram cilvēkam ir 

jābūt aicinājumam savā profesijā. Ja tā nav, nekāds atalgojums un priekšrocības neliks justies 

laimīgākam. Mīlot savu darbu, tu vari par to cīnīties un izlietot visu sevi, lai būtu labs savā 

darbā, tādējādi kļūstot par neuzveicamu konkurentu. Par ne tikai konkurētspējīgu, bet arī 

uzvarētspējīgu personību.” Annika nepaspēja saskatīt, kas notika ar Melno, jo virpulis viņu 

atkal ierāva sevī. Kad Annika atjēdzās, bija jau pienācis rīts, un viņa gulēja savā gultā, cieši 

apskāvusi spilvenu. 

Ne Annika, ne arī mēs nekad neuzzināsim, kas īsti bija tās nakts notikumi. Īstenība vai 

sapnis? Vai tiešām tikai reibuma halucinācijas? Bet fakts ir tāds, ka kopš tās dienas Annika 

pilnībā izmainījās. Uzsāka jaunas studijas un kļuva par sākumskolas skolotāju, sāka strādāt 

darbā, kuru viņa mīl un kurā viņa bija spējīga atdot sevi visu. Un tajā dienā, kad Annika 

laimīga atnāca mājās pie sava topošā vīra un kopā ar viņu sēdēja un skatījās jau reiz redzētu 

romantisko kino, viņai pēkšņi palika vēsi, it kā logs būtu atvērts vaļā. Viņa paskatījās uz logu, 

un aiz tā smaidīja Baltā un tūliņ arī izgaisa. Tajā mirklī Annika saprata, ka ir izdarījusi pareizo 

izvēli un beidzot kļuvusi par konkurētspējīgu personību ne tikai darbā, bet arī dzīvē. 
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Konkurence – sāncensība starp vienas sugas pārstāvjiem ierobeţotu resursu apstākļos 

par balvu, kuru nevar sadalīt vai vienoties par kompromisu. Šāda definīcija pārsvarā tiek dota 

interneta resursos latviešu, angļu un krievu valodā. Vārds „konkurētspēja” ir radies no vārda 

„konkurence”, tātad varam secināt, ka konkurētspējīgs cilvēks ir tas, kurš spēj piedalīties 

balvas iegūšanas procesā, radot nopietnas raizes pretiniekiem. 

 Mūsdienās šī balva bieţi vien ir labi atalgots darbs ar tālākas karjeras iespējām vai 

mācības universitātes budţeta grupā. Lai iegūtu šo vienīgo, neatkārtojamo, īpašo balvu ir 

nepieciešams kaut kāds īpašību kopums, kas ļautu to sasniegt, un tā ir konkurētspēja. Ja mēs 

būtu primitīvi radījumi, kuri risina visu ar spēku, tad šādu konkurenci nevarētu nosaukt par 

godīgu, bet, manuprāt, mūsdienās jārunā par garīgu konkurētspēju, kur katra indivīda iespējas 

attīstīties un pilnveidoties ir paša indivīda rokās un ir atkarīgas tikai no viņa gribasspēka, 

personības īpašībām un motivācijas. Taču garīga konkurētspēja ietver sevī arī zināmus 

morāles un ētikas principus, bez kuriem cilvēku sabiedrība nekā neatšķiras no dzīvnieku 

pasaules. Ir tādas robeţas, kuras cilvēks nevar pārkāpt, piemēram, slepkavība, zādzība, 
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nodevība. No vienas puses, varētu teikt, ka tieši šie līdzekļi palīdzēs visātrāk sasniegt vēlamo 

mērķi kā tas bija viduslaikos starp varenajām dzimtām. Tomēr šādi līdzekļi ir nepieņemami, 

tāpēc jādefinē, kas tad īsi ir konkurētspējīgs cilvēks. Iepriekš jau secinājām, ka 

konkurētspējīgam cilvēkam jābūt saviem garīgajiem un ētiskajiem principiem. Tātad šāds 

cilvēks visticamāk dzīvos vai nu pēc 10 baušļiem, ja viņš ir ticīgs, vai nu pēc savas valsts 

likumdošanas – nezags, cienīs savu tēvu un māti, kā arī apkārtējos cilvēkus, nebūs slepkava 

un vēl pie daudziem citiem, manuprāt, pašsaprotamiem principiem.  

Tagad no ētikas puses. Viņam jābūt uzticamam, citādi nav iespēju veidot kaut kādas 

attiecības, kas ļautu būt konkurētspējīgam. Viņam jābūt koptam, pretējā gadījumā šāds cilvēks 

netiks vērtēts kā pašapliecināta personība. Uzvedībai arī ir liela nozīme, jo jāzina robeţas, 

kuras nekad nevar pārkāpt: kaut kādā veidā aizvainot, aizskart cilvēku fiziski vai garīgi. 

Obligāti ir vajadzīga kaut kāda rozīnīte uzvedībā vai izturēšanās, jo tikai tad tevi pamanīs un 

ieinteresēsies. Cilvēku sagaida pēc apģērba, tad kāpēc lai uzreiz neveidotu par sevi labu 

priekšstatu, ģērbjoties oriģināli, un tālāk tikai atklāt savu garīgi bagāto personību?  Pēc tam 

konkurētspējīgai personībai jāpadomā par to, ko iegūs cilvēks, kurš tālāk mēģinās viņu atklāt. 

Te nonākam pie tā, ka vai nu ir ko atklāt un cilvēks tiešām ir interesants ne tikai ārēji, bet arī 

iekšēji, vai nu skaistais apvalks izrādījās tukšs. Kas tad veido to konkurētspējīgā cilvēka 

„pildījumu”? Manuprāt, tās, pirmkārt, ir zināšanas visdaţādākajās dzīves jomās, otrkārt, 

pieredze, treškārt līdzjūtība un spēja uzklausīt. Konkurētspējīgs cilvēks nevar būt „vājš”, jo 

viņa uzvara ir kāda cita cilvēka zaudējums. Tāpēc, ja viņš grib sasniegt savu mērķi, tam jābūt 

kaut kādā mērā cietsirdīgam.  

Zināšanas. Kur mūsdienu cilvēks var sevi lietderīgi apliecināt bez zināšanām? 

Zināšanas var iegūt tikai mācoties – lasot, klausoties, klasificējot visu informāciju, kura ir 

iegūta  un kuru var uzskatīt par lietderīgu. Zināšanu pamatu „ieliek” skolā, augstākajās 

izglītības iestādēs, tāpēc es uzskatu par stereotipu to, ka tie, kas skolā slikti mācījās, dzīvē 

iegūst visu, par pilnīgi aplamu. Jā, līdz kādam brīdim tie cilvēki varēs bruģēt sev ceļu dzīvē, 

paļaujoties uz nekaunību un veiksmi, bet pienāks laiks, kad arī šim cilvēkam būs 

nepieciešamas zināšanas. Tātad -  kaut arī cilvēks ir veiksmīgs uzņēmējs, viņu nevar uzskatīt 

par konkurētspējīgu, ja viņam nav zināšanu. Bet arī spēja domāt netradicionāli, radoši ir 

konkurētspējīga cilvēka īpašība, jo viņš vienmēr atradīs izeju  nestandarta situācijās un 

parādīs sevi kā radoša, interesanta personība. Tas diez vai var būt bez zināšanām daţādās 

dzīves jomās.  

Pieredze. Vienkāršs piemērs: meklējot cilvēku kādam amatam, no diviem kandidātiem 

visbieţāk izvēlas to, kam ir vairāk pieredzes, darba sludinājumos bieţi vien obligāta prasība ir 

vismaz 2-3 gadu pieredze. Pieredzi var iegūt tikai aktīvs cilvēks, kurš ir ieinteresēts savā 

nākotnē un kurš vienmēr meklē iespējas izaugsmei (ne tikai karjerā, bet arī garīgi). Pieredze 

nekad nav tikai pozitīva, un kļūdas ir negatīvā pieredze, taču tas nemazina iegūtā nozīmi. 

Galvenais, manuprāt, ir nepadoties un turpināt cīnīties. Tas ir kā varbūtības teorijā - jo vairāk 

mēģinājumu bijis, jo precīzāks ir rezultāts un iespējamība, ka pēc vairākiem nesekmīgiem 

gadījumiem būs arī tas sekmīgais iznākums, arvien pieaug.  Jānotic saviem spēkiem! Vai tas 

nav svarīgi, lai izcīnītu sev vietu zem saules? Ja tu tici saviem spēkiem un ļoti kaut ko gribi, 

visa pasaule palīdzēs tavu sapni piepildīt. Paulu Koelju savā grāmata „Alķīmiķis” izteica ļoti 

svarīgu domu, kuru katram konkurētspējīgam un mērķtiecīgam cilvēkam, manuprāt, ir vērts 

zināt: "Pasaules dvēseli baro cilvēku laime. Un arī to nelaime, ļaunums vai skaudība. Īstenot 

savu likteni ir cilvēka vienīgais, patiesais uzdevums. Viss kalpo vienam. Ja tu kaut ko vēlies, 

visa pasaule slepus sadodas rokās, lai tev palīdzētu." 

 Ticot saviem spēkiem, cilvēks rīkosies drošāk, un rīkojoties iegūs pieredzi, kura ir 

cieši saistīta ar zināšanām. Es domāju, ka pieredze un zināšanas nevar pilnvērtīgi pastāvēt 

viens bez otra. 

Tagad tas, kas padara konkurētspējīgu cilvēku nevis par mērķtiecīgu mašīnu naudas 

iegūšanai, bet gan par vērtīgu, īpašu cilvēku. Tā ir viņa būtība. Var 100 reizes apgalvot, ka tu 

esi prātīgs, izpalīdzīgs, gudrs, slinks, ļauns, bet katru reizi dzīve pierādīs pretējo, jo nevar 
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atteikties no tā (pretējā gadījumā viņš ir divkosīgs), kas esi un tas pavadīs visu mūţu. Cilvēka 

raksturs veidojas līdz pusaudţa gadiem – 14- 16, vēlāk viņa raksturu nevar kardināli mainīt. 

Konkurētspējīgam cilvēkam jābūt vispirms personībai, un tikai tad konkurētspējīgam, citādi 

šāda cilvēka dzīves kredo būtu - „iznīcināt visu, kas traucē, lai iegūtu to, kas vajadzīgs”. Pārāk 

aizraujoties ar savas konkurētspējas paaugstināšanu, var zaudēt sevi un kļūt līdzīgs zirgam 

skrējienā īsajā distancē uz kuru liek likmes, neko apkārt neredzēt, visus spēkus iztērēt 

skrējienam un, atnākot pirmajam, mierīgi nomirt, tā arī nepamanot, kas šajā dzīve bija skaists. 

Konkurētspējīgs cilvēks domā ne tikai par to, kas viņam ir vajadzīgs, bet arī par to, kas ir 

vajadzīgs pārējiem: radiem, draugiem, studiju biedriem, priekšniekam. Viņam gatavam 

jauniem sasniegumiem, jābūt komunikablam, čaklam, zinātkāram, līdzjūtīgam un 

interesantam. Katra cilvēka izpratne par to, ko var uzskatīts par interesantu, svārstās ļoti lielā 

amplitūdā, un tāpēc tā ir ļoti subjektīva lieta. Čakls cilvēks citreiz ir daudz vērtīgāks par 

talantīgu sliņķi, jo spēj padarīt vairāk un ātrāk, nebaidās no jebkāda darba un dara to ar 

entuziasmu. Arī sekmes skolā vai universitātē bieţi vien liecina par cilvēka gribu darīt kaut ko 

labāk un vairāk nekā pārējie, tāpēc čaklums ir cieši saistīts ar pieredzi. Pie līdzjūtīgiem un 

ekstravertiem cilvēkiem tiecas vairāk, un tas rada iespējas ne tikai labai laika pavadīšanai, bet 

arī draudzībai. 

Taču, lai kļūtu par konkurētspējīgu personību, ir vajadzīga zināma motivācija, vēlme 

kaut ko sasniegt. A.L. Ţuravļovs savā pētījumā „ Nācijas konkurētspēja un izglītība: 

psiholoģiskie aspekti” izvirza hipotēzi, ka nācijas, tātad arī cilvēka, konkurētspēja balstās, 

pirmkārt, uz izglītību, otrkārt, uz fizisko un garīgo veselību un, treškārt, uz demogrāfisko 

stāvokli. Psiholoģiskais potenciāls ir konkurētspējas sastāvdaļa, un tas sevī ietver motivāciju, 

intuīciju, kreatīvo, radošo, gribasspēka potenciālu. Gribot kaut ko sasniegt, cilvēks mobilizē 

savu psiholoģisko potenciālu. Uzlabojoties ekonomiskajam stāvoklim, paaugstinās arī cilvēku 

izglītotības līmenis, jo ekonomiski attīstītajās valstīs ir liels pieprasījums pēc zinātnietilpīgām 

specialitātēm. Tikai izglītots cilvēks var būt konkurētspējīgs attīstīto valstu darba tirgū. 

Fiziskai un garīgai veselībai arī ir liela nozīme, jo palielinās mūţa ilgums, ir spēja darīt vairāk 

un kvalitatīvāk, garīgi vesels cilvēks spēj uzņemties atbildību par sevi un pārējiem. Ļoti 

svarīgs ir demogrāfiskais faktors. Piemēram, Ķīna un Indija: ķīniešu ir vairāk nekā miljards, 

Indijas iedzīvotāju skaits tuvinās miljardam. Pārapdzīvotības dēļ valstī nozīmīga ir iedzīvotāju 

konkurence, un tas veicina ne tikai viņu attīstību daţādos virzienos, bet arī spēju domāt 

radoši. Faktiski viņi strādā vairāk par eiropiešiem, ir čaklāki, neatlaidīgāki un līdz ar to 

konkurētspējīgāki Eiropas tirgū, tāpēc uz turieni arī dodas. Es domāju, ka konkurētspēja vienā 

vai cita nozarē ir atkarīga arī no tradīcijām un tautības īpašībām. Latvieši tradicionāli 

nodarbojas ar lauksaimniecību, tāpēc viņi tur ir konkurētspējīgi, Vācijai ir milzīga pieredze 

mašīnbūvē, un tāpēc vācieši tiek uzskatīti par konkurētspējīgiem šajā nozarē. Katram ir jādara 

tas, ko viņš prot un pārzina, ir tam sagatavots, un tad viņš arī būs konkurētspējīgs. 

Nevar būt universāli konkurētspējīgs, jo nodarbojoties ar visu, īstenībā nenodarbojies 

ne ar ko. Vēl nav izdomāta universāla recepte, kas padara cilvēku konkurētspējīgu, bet 

pārliecinoši var apgalvot vienu – konkurētspējīgs cilvēks ir tas, kurš prot un zina vairāk nekā 

pārējie, un māk to izmantot. Viņš ir īpašs, pārāks, jo tieši viņu pieņem darbā, budţeta grupā, 

apmaiņas projektā un citur. Taču to visu viņš pats ir pelnījis saviem spēkiem vai arī ar draugu 

vai paziņu palīdzību. Konkurētspēja - tas ir visa mūţa skrējiens, kur, tikai pastāvīgi attīstoties, 

var iegūt to vienīgo, nedalāmo balvu, jo tikai tad bija jēga konkurencei. Mūsdienu pasaulē bez 

tās nevar iztikt. Ko cilvēks gaida no šīs dzīves un ko saņems, lielā mērā ir atkarīgs tikai no 

viņa paša. 

Neviens taču negrib palikt bez balvas ... 
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MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS IDEĀLS 
Dana Lipinska 

Zilupes vidusskola 

 

              Cilvēks vienmēr ir centies līdzināties sevis izveidotam ideālam, un katrs iztēlojas 

to savādāk un izvēlas daţādākās iespējas un ceļus šī mērķa sasniegšanā. Cilvēkam, kaut ko 

cenšoties sasniegt, vienmēr jāpaliek cilvēkam, jācīnās godīgi, visus cienot. 

Konkurētspējīgai personībai ir jābūt cilvēkam, kas nepārtraukti nodarbināts ar sevis 

audzināšanu, kas skaidri zina savas spējas, prot par sevi valdīt un nebaidās no jauna. 

Personība, kas vēlas darboties, vienmēr spēs sevi motivēt, kaut arī tam vajadzīgs liels spēks 

un vēlēšanās. 

              Par konkurētspējīgu personības ideālu var būt cilvēks, kas, sacenšoties par kaut ko, 

nekļūst par plēsīgam dzīvniekam līdzīgo, egoistisku, bet saglabā savu cilvēka seju, modru 

garu, optimismu, labsirdīgumu, spēj jebkurā situācijā izrādīt cieņu kā pret draugu, tā arī pret 

ienaidnieku, būt atvērts, atklāts pret citiem un pret sevi, cīnīsies godīgi. Ļaunums rada 

ļaunumu, negatīvisms atstumj cilvēkus. Mums lemts dzīvot sabiedrībā, pat vientuļnieks 

pieder pie sabiedrības, mēs sabiedrībā konkurētspējīgās personības saucam par līderiem. 

Līderiem bieţi vēlas līdzināties citi vai kaut atrasties viņu klātbūtnē, līderis daţreiz, pats to 

nemanot, kalpo citām personām par iedvesmu, zaļo zīmi, lai darbotos. Jāsaprot, ka katrs ir 

unikāls, katrs ir laimes cienīgs. Mēs piedzimstam un no labas attieksmes, rūpēm par mums 

un mīlestības izpausmēm jūtamies gandarīti, laimīgi, sadzīvojot ar citiem, nejūtamies 

vientuļi, atrodam domubiedrus un sastopamies ar citādi domājošiem cilvēkiem, un tas ir 

lieliski, ka cilvēki būdami tik vienoti ir tik unikāli un neatkārtojami. Individualitāte palīdz 

konkurējot ar citiem.  

                 Liela loma ir konkurences esamībai, strādājot individuāli, visa atbildība ir 

personības pleciem, bet var būt gadījumi, kad cilvēkiem apvienojot savus spēkus, strādājot 

pie viena darba , daţiem no tiem pūles ir mazākas, salīdzinot ar citiem, jo, darbojoties 

grupā, parādās sociālā slinkošana, kad personība neizjūt pilnīgu atbildību un atļauj sev 

pildīt mazāk darba. Cilvēks, kas ciena citus, izpildītu savus pienākumus un censtos 

palīdzēt savai komandai. Tā viņam ir iespēja izprast citu vājās puses, vairāk iemācīties, 

iejusties cita ādā. 

               Zinātnieki ir izpētījuši, un viņu pētījumu secinājumiem es pilnīgi piekrītu, ka 

līderim piemīt galvenās piecas īpašības: emocionālā stabilitāte, ekstraversija, apzinīgums, 

piekrišana, intelekts. Konkurētspējīga personība nebaidās riskēt, nebaidās sākt no sākuma 

Ideāls nemeklēs vainīgos, bet rīkosies tā, lai situāciju uzlabotu, meklēs risinājumus 

problēmām. Līderim noteikti sevi jāatver pasaulei, jāsadzīvo ar visu ,kas tajā ir, bet 

nevajadzētu censties valdīt par to, no tā sevi jāsavalda.  

             Sevis audzināšana ir ļoti ieteicams process ikkatram. Konkurētspējīgai personībai 

jābūt vispusīgi attīstītai un jāsniedzas pretī jaunām zināšanām, pieredzes iegūšanas un 

jāprot esošo pareizi pielietot. Sokrāts ir apgalvojis:„Audzināšana - grūta lieta, un tās 

pilnveidošana ir viens no katra cilvēka svētajiem pienākumiem, jo nav nekā svarīgāka par 

sevis un savu tuvāko izglītošanu.” Jau no bērnu dienām jākaro pēc zināšanām, taču šeit 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Konkur%C4%93tsp%C4%93ja
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/2/Zhuravlev/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/2/Zhuravlev/
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liela atbildība gulstas uz vecāku pleciem, jo viņiem ir daļa no pienākuma-sagatavot savu 

bērniņu patstāvīgai dzīvei, kur liela nozīme ir spējai sacensties citu vidū. Vēlāk skolā, 

pulciņos, daţādās organizācijās, rīkotos pasākumos un citur mums ir tik daudz iespēju kā 

uzzināt kaut ko jaunu, iegūt pieredzi daţādās jomās, tādā veidā izzināt sevi, savas 

intereses, stiprās un vājās puses. Ir lieliski, ja aktīvam bērnam klasē ir konkurents 

mācībās, jo tas mudina viņu mācīties. Es skolā esmu daudz iemācījusies: risināt 

konfliktus, uzmundrināt citus, atrast kopīgu valodu, pareizi pielietot informāciju, uzzināju, 

ka mani interesē psiholoģija, bioloģija., ka man patīk organizēt skolas pasākumus, 

darboties komandā un individuāli, prast organizēt savu laiku u.c.. Es esmu piedalījusies 

vairākos semināros, daţās konferencēs, piemēram, ” Līderu skola” ,”Jauniešu vilciens” 

,skolas rīkotos semināros, kas bija balstīti uz mērķi- attīstīt līdera īpašības, izskaidrot, kas 

ir līderis un kā par līderi tapt. Saprotu, ka tas palīdz man kļūt par stiprāku personību, 

valdīt par emocijām, uzklausīt daţādākus viedokļus. Tas viss ir ļoti noderīgs tagad un 

nākotnē, jo palīdz attīstīt savu sociālo Es. Pasaulē dod mums iespējas, mācīties.„Daba tik 

ļoti par visu parūpējusies, ka visur tu atrodi ko pamācīties.” ir teicis Leonardo da Vinči ,un 

tā tiešām ir. Dzīve brīţiem līdzinās dţungļiem, kur labāko spēj saņemt stiprākais. Pilsēta ir 

betona, asfalta, dzelţaina dţungļi, kurai piemīt arī savs skaistums, jo mums ir daudz 

iespēju, varam smelt enerģiju, attīstīties un gūt pieredzi. Lai kļūtu par ideālu, jāsaredz viss 

,kas notiek apkārt. Konkurētspējīga personība ideālam nekad nenāktos sūdzēties, ka nav 

iespēju attīstīties. 

       Ideāli ir kārtīgi visu saplānot vai vismaz pacensties to izdarīt izanalizēt, atlasīt 

svarīgāko, pieturēties pie plāna. Tas ir viegls veids kā sevi audzināt ar, tā saucamo, 

disciplīnu. tas palīdz lietderīgāk, pareizāk izmantot savu brīvo laiku, laikā pabeigt 

ieplānoto. Cilvēks, kas prot to izdarīt, ātri sasniedz cerēto.  

             Šodien tik runā par krīzi, bezdarbu u.c.. A.Rubenšteina teiciens: „Neaizmirsti darīt 

neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo.”, it kā ir domāts mums tagad, šajā valstij smagajā 

brīdī. Daudzi sāk aizdomāties, ka kaut kas ir neiespējams, bet pārējie darbojas, turpina 

sevis audzināšanu, piedalās citu audzināšanā, kalpojot par piemēru tam, kā pareizāk 

jārīkojas. Bet tas ir lielisks laiks pierādīt sev un citiem cik tu esi pielāgots un kā spēj 

pielāgoties mainīgiem apstākļiem , kā proti izmantot savas zināšanas, īpašības, cik ātri 

spēj apgūt jaunu. To var salīdzināt ar imunitātes stiprināšanu, kādas infekcijas iekļūšanas 

organismā, kad antivielas(viss ko mēs iegūstam cīnoties, mācoties) paliek un jau kalpo kā 

turpmākais palīglīdzeklis, kas palīdz saglabāt mums svarīgo un, ja vajadzīgs, atjaunot 

mūsu spēkus, darot mūs stiprākus. Krīze, kā var secināt, kalpo par ieganstu nesēdēt rokas 

klēpī salikušiem, un pieļaujot kļūdu ,nevajadzētu apstāties. Kā teicis Aksels Munte: „Ja 

kaut kas nākas grūti, tad tas ir viens iemesls vairāk, lai to izdarītu.” Tas, kas vēlēsies kaut 

ko sasniegt nepadosies, un, protams, sasniegs mērķi, iegūstot labu rezultātu, kas pat var 

būt augstāks par citu rezultātiem, un šo personību droši varēs nosaukt par konkurētspējīgu. 

Lai kļūtu par ideālu, cilvēkam nedrīkst apmaldīties, turpretī, ja tas gadīsies, ātri jāatrod īsts 

ceļš , jābūt stipram un pašpārliecinātam. Tomēr nedrīkst būt par sevi pārāk augstās domās, 

jo tā sev var ieskaidrot, ka tālāk nav kur virzīties, ka viss ir sasniegts, aizmirstot, ka mēs 

varam visu mūţu mācīties ,krāt pieredzes bagātību. Nedrīkst arī sevi vērtēt pārāk zemu, jo 

cilvēks var pats to nemanot lēnām degradēt, sēţot un ţēlojot sevi: ”Cik es esmu nelaimīgs, 

nespējīgs” ,un tādas domas nemaz neatbilst domām, kādām, kā man šķiet, jāvalda ideālās 

konkurētspējīgās personības prātā, kas nodarbojas ar sevis audzināšanu. 

              Cilvēkam ir vajadzīga stipra motivācija, konkurētspējīgam personības ideālam ir 

nozīmīgi atrast iemeslu savām rīcībām, ir nozīmīga gatavība par tām vienmēr atbildēt, 

saprast kāpēc un kas ir viņam vajadzīgs, jo tieši tās dēļ mēs spējam kustēties uz priekšu, 

radīt jaunu, sasniegt augstas virsotnes, kļūt par ideāliem. Katram motivācija ir vai var būt 

daţāda, jo tā atkarīga no vecuma, interesēm, iespējām un paša mērķa, un citiem faktoriem. 

Cilvēks no dabas ir diezgan slinka radība, kas vēlas ērtāku dzīvošanu, saņemt kaut ko, 

neko nedodot pretī, taču arī nevar apgalvot ,ka tā dzīvo visi. Tomēr ne jau katrs spēj 
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pārvarēt slinkumu. Es, un, man šķiet, neesmu vienīgā ,kas to var izdarīt, katru dienu varu 

ieraudzīt un pavērot kādu slinku cilvēku, kas nesaprot kādu darbību jēgu. Skolā, 

neapstrīdami, labāk mācās tie skolēni, kas ir uz to motivēti, piemēram, izpatikt 

klasesbiedriem vai vecākiem, iegūt vairāk zināšanu, lai vēlāk atrastu labāko darba vietu un 

citi iemesli, retāk kāds no skolēniem vienkārši pārbauda cik daudz viņš spēj. Man ir 

ieradums pārdzīvot par citu cilvēku, pat tad, kad viņš par sevi un savu stāvokli, kurā viņš 

atrodas, nemaz neuztraucas. Uzskatot motivāciju par vienu no svarīgākiem aspektiem, es 

cenšos tādus cilvēkus motivēt, izmantot teikumu: „Cik labi būtu, ja tu...” Tas iedarbojas, 

manuprāt, tāpēc, ka cilvēkam vairāk gadījumos svarīgi ir parādīt sevi citiem no gaišās 

puses, cilvēkam kaut vienreiz ir radies jautājums: „Vai tad es esmu sliktāks par citiem?” 

Šis jautājums jau kalpo par grūdienu tam, lai kustēties un galu galā pierādīt, ka atbilde uz 

šo jautājumu ir-nē. Par apliecinājumu ir citāts no vienas no psiholoģijas grāmatām: „Divi 

nozīmīgi faktori, kas ietekmē cilvēka darbību, ir ārējā un iekšējā motivācija .. Izdarot 

salīdzinājumu, kā ārējā un iekšējā uzvedība ietekmē uzvedību un iekšējos procesus, var 

konstatēt, ka 1) ārēji motivēta uzvedība izzūd, ja izzūd ārējais pastiprinājums, 2) iekšēji 

motivēta uzvedība var turpināties bez apbalvojuma”. Tātad konkurētspējīgam personības 

ideālam jādarbojas sevis labā, neaizdomājoties par apbalvojumu. Par darbošanos, taču gan 

uzvarētājs, gan zaudētājs vienmēr kaut ko saņems, ja ne materiālo, tad noteikti morālo. 

       Konkurētspējīga personības ideāls ir nevis tāds, kas viegli ir sasniedzis savu mērķi, 

bez piepūles ,īsā laikā sprīdi, gandrīz neko neiemācās un, uzrādoties stiprākai personībai, 

zaudē savas pozīcijas, bet tāds, kas rīkojies cilvēciski, ir kārtīgi ar sevi strādājis, mācījies, 

izmantojis, pasaules, dabas dotās bagātības, pareizi kombinējis savas rakstura īpašības, no 

ļaunā sintezējis labestīgo, neļaujot zust iekšējai motivācijai. Ikkatram ir dota iespēja būt 

ideāliem, jo konkurētspējīgas personības ideāla definīcija netiks izveidota, tāpēc mums 

nav uzstādīti darbības rāmji, būdami vienlīdzīgi ,ka personības, mēs paši nolemjam vai 

mums vienkārši dzīvot, mierīgi pastaigājoties pa dzīves ceļu, vai kārot pēc spārnus un tos 

nopelnīt, un iemācīties lidot. 
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KONKURĒTSPĒJĪGS JAUNIETIS – SAVAS KARJERAS 

VEIDOTĀJS 
 

Sintija Ţagare 

Balvu Valsts ģimnāzija 

Konsultante: Vineta Muzaļevska 

 
 „Dzīvē uzvar tikai tas, kas muļķis; 

Citi redz pārlieku daudz šķēršļu un  

zaudē drosmi jau pirms sākšanās.” 

/Ē. M. Remarks./ 

 

   Mēs visi, kaut riezi dzīvē vēlamies parādīt sevi no labākās puses, būt pamanāmi, 

apskausti. Tikai, kurš to vēlas mazāk, kurš vairāk. Ir cilvēki, kuri vienkārši ir pārāk kautrīgi, 

nepārliecināti par sevi un ar ļoti zemu pašvērtējumu, bet varbūt tieši viņi šīs lietas vēlas 

visvairāk. Šādiem cilvēkiem tas ir jāmācās – jāmācās konkurēt ar citiem, būt pārliecinātiem 

par savu rīcību, iet uz savu mērķi līdz galam. Tieši tādēļ es izvēlējos rakstīt eseju par 

konkurētspējīgu jaunieti – savas karjeras veidotāju, lai izteiktu savas domas un pieredzi, 

kādam jābūt konkurētspējīgam jaunietim, iespējams, kādam tas palīdzēs.  

   Konkurence ir cīņa. Cīņa par saviem uzskatiem, darbībām, vēlmēm, mērķiem – cīņa 

par sevi. Savukārt konkurētspēja ir šī cīnītāja spējas cīnīties – cik spēcīgs viņš ir, cik daudz ir 

spējīgs izturēt, it sevišķi, morāli. Jo lielākas spējas, jo iespējamāka uzvara. Izskatās pavisam 

vienkārši. „Fiziski es spēju izturēt daudz, arī ar garīgo pusi nav ne vainas, tātad uzvarēšu.” 

Tomēr tā nav. Es uzskatu, ka konkurence ir pati bīstamākā lieta pasaulē – tā var „salauzt” 

cilvēku pat neatgriezeniski, bieţi vien tā ir ļoti bīstama, it sevišķi, ja tiek pielietotas negodīgas 

metodes. Bet kādēļ tas var aiziet tik tālu? Vai tiešām tas varbūt pat šausmīgāk par cunami vai 

vulkāna izvirdumu? Jā, tādēļ, ka cīnās cilvēks ar cilvēku. Ikvienam no mums dzīvē ir bijusi 

konkurence ar citu cilvēku – lielāka vai mazāka, bet katras konkurences rezultātā un patiesībā, 

pat procesā ir viens zaudētājs. Katram zaudētājam sirdī paliek mazāka vai lielāka „rēta”. 

Iedomājieties, cik cilvēku ir uz pasaules, un cik konkurentu var būt savā starpā, un galu galā, 

neskaitāmu rētu, kas ietekmē un pat pilnīgi pārmaina viņu dzīves.. Tā jau ir – lai saglabātu 

mieru, mēs karojam. Bet pasauli neviens no mums nepārmainīs, tādēļ ir „jāspēlē” tai līdz.  

   Ikviens jaunietis mūsdienās veido savu karjeru. Arī nekā nedarīšana un dzīvošana uz 

vecāku vai kāda cita rēķina, savā ziņā ir karjera. Tikai tas ir pats zemākais karjeras punkts. 

Bet šoreiz es vēlētos rakstīt par jauniešiem, kuri sev ir uzlikuši augstu mērķi ar vēlmi to 

sasniegt. Iespējams jau nedaudz „novalkātas” frāzes – „Ja būsi kārtīgs, labi mācīsies un 

uzvedīsies, varēsi izveidot labu karjeru,” – un tomēr.. Daudz labāk iet jauniešiem, kuriem ir 

lielas konkurētspējas. Ar šīm spējām var tikt ļoti augstu pa karjeras kāpnēm, bet tikpat zemu 

var arī nokrist. Ir jāmāk izmantot šīs spējas, bet ja to nav – attīstīt tās, jo ar lielu vēlmi un 

mērķtiecību viss ir iespējams. Pats pamats konkurētspējai ir vēlme iemācīties un uzzināt ļoti 

daudz. Jo vairāk mēs zināsim, jo ar vairākām situācijām mācēsim tikt galā. 

   Konkurētspējīgam jaunietim ir jābūt pārliecinātam par savas dzīves mērķi, par to, ko 

viņš vēlas sasniegt un kā to darīs, jo stratēģija ir jau puse no panākuma. Un par katru savu 

rīcību, ideju, domu, par katru vārdu kas kādam tiek pateikts ir jābūt 100% pārliecinātam, 

savādāk viss var sabrukt. Lai jaunieti varētu nosaukt par konkurētspējīgu, viņam ir jābūt 

drošam, jāiemācās komunicēt ar visdaţādākajiem cilvēkiem, uzņemt kritiku morāli 

„nesabrūkot”. Tajā pašā laikā, šim jaunietim ir jāiemācās valdīt pār citiem (protams, ar mēru), 

bet lai valdītu pār citiem, vispirms ir jāzina, kā valdīt pār sevi. Un, lūdzu, neaizmirstiet 

atbildību. Reizēm ir jābūt gatavam darīt pat visneprātīgākās lietas, lai uzvarētu (tas gan nav 

ieteicams jauniešiem, kuri nav morāli tik spēcīgi). Ir tikai viens noteikums – ir jābūt patiesam. 

Ikviens no mums zina, ka mūsdienās gandrīz katrs no mums melo un izmanto nekodīgas 

metodes, lai uzvarētu konkurentus. Varbūt izskatās, ka šie cilvēki ir laimīgi, bet tā nav. Meli 
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iznīcina mūsu sirdis un mūs pašus agri vai vēlu. Ja savu konkurentu uzvarēsiet godīgā ceļā, 

sajūtas būs neaprakstāmas – tik liela pacilātība, prieks, laime un entuziasms darīt jaunas lietas. 

Kā ir teicis viens no franču humānistiem: „Nav reliģijas, kas augstāka par patiesību.” 

   Protams, ka viss nerodas tā vienkārši un uzreiz. Ir jaunieši, kas ātri kāpj pa karjeras 

kāpnēm, bet ir tādi, kuriem šis process ir smags un nogurdinošs. Galvenais ir nepadoties un 

būt ļoti pacietīgam. Jā, daţreiz gribas raudāt. Raudāt par neziņu, par satraukumu un ikdienas 

problēmām, kas tik daudz ir sakrājušās. Bet nekad, nekad neraudiet konkurentu acīs – tā būs 

viņu uzvara. Tas nenozīmē, ka raudāt konkurētspējīgam jaunietim nav atļauts, protams, ka ir. 

Tikai vienam, vai savu tuvāko cilvēku klātbūtnē. Paraudiet un celieties no jauna, ar jaunu 

spēku, jaunām idejām, jo samierināšanās ir padošanās! 

   Es iepriekš minēju, ka labi konkurētspējīgam jaunietim ir jābūt drošam (tikai nejauciet 

to ar vārdu pārliecināts) un gatavam uz visu. Tā ir, bet tikai konkurentu acīs. Vai neesiet 

ievērojuši, ka dzīvē viss notiek ačgārni? Kad esam droši, mēs esam ļoti tuvu kritienam, bet, 

kad apzināmies, ka esam pazuduši, un viss iet uz leju, dzīve mūs apber ar dāvanām. Savādi. 

Bet arī Remarks ir teicis: „Tik ilgi, kamēr neaizmirstam, ka krītam un krītam, nekad nav 

zaudēts.  

   Konkurētspējai tomēr ir arī sava negatīvā puse. Labi konkurētspējīgs jaunietis var tikt 

uzskatīts par augstprātīgu un egoistisku, lai gan iespējams, ir pilnīgi otrādi – viņš vienkārši 

tiecas pēc saviem mērķiem. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem ar apkārtējiem cilvēkiem. 

Vienmēr jācenšas izpalīdzēt citiem, būt iecietīgiem un laipniem, lai neradītu nepareizu 

priekšstatu. Kā otra konkurētspējas negatīvā puse ir tā, ka ne vienmēr (ja arī jaunietim ir ļoti 

labas konkurētspējas, un viņš visu dara pareizi) konkurents tiek uzvarēts. Tieši tādēļ 

jauniešiem ir jābūt morāli stipriem, gataviem zaudēt, smelties jaunu spēku un turpināt. Nekad 

nedrīkst apstāties, jo tad vienā līmenī arī tiks nodzīvota visa dzīve, ilgojoties sasniegt sapņus 

un mērķus, paliekot uz vietas.  

   Vēlējos Jums pastāstīt kaut ko no savas pieredzes saistībā ar šo tēmu. Pirms pāris 

gadiem man bija ļoti laba draudzene, kura vēlāk pārvērtās par manu konkurenti, jo viņai 

svarīga bija tikai viņa pati. Es domāju, ka esmu morāli spēcīga. Bet viņa mācēja pat citus 

cilvēkus nostādīt pret mani. Toreiz man bija ļoti grūti, es domāju, ka nemaz netikšu ārā no tā 

visa, un trauma būs uz dzīvi, jo bērnus tādas lietas ļoti ietekmē. Tomēr es sakopoju visus 

savus spēkus, pārskatīju savas prioritātes un nonācu pie secinājuma, ka viens cilvēks taču 

nevar mani sagraut. Dzīvē ir tik daudz kā skaista un patīkama. Es pacēlu galvu un gāju tālāk. 

Tas padarīja mani daudz stiprāku. Es sapratu, ka spēju konkurēt ar citiem, nevis palikt otrajā 

vieta. Un pats galvenais ir tiešām to saprast, jo ja nebūs ticības saviem spēkiem, tad nebūs 

nekā.  

    Konkurētspēja ir tāda kā ķēdīte, un pārtrūkstot vienam posmam var sabrukt viss. Ļoti 

daudzas lietas par ko padomāt. Tik daudz noteikumu, lai jaunietis būtu labi konkurētspējīgs, 

bet patiesībā, tie ir tikai cilvēcīgi noteikumi, nekā neiespējama tur nav. 
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„Ārkārtīgi nepieciešama pārliecība, 

ka viss ir vienkārši. Vienkārši ir piedzimt. 

Un vienkārši ir augt. Un vienkārši ir nomirt aiz slāpēm” 

/A. de Sent – Ekziperi./ 

 

 

 

MŪSDIENU KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS 

MORĀLAIS RASKTUROJUMS NO ĒTIKAS VIEDOKĻA  
 

Eduards Juraļevičs 

Rīgas Šampētera vidusskola 

Konsultante: Inese Čakša 

 

   Vispirms sākšu ar to, ka paskaidrošu, kas ir konkurence manā izpratnē. Kāpēc vispār 

vajag cilvēkam konkurēt mūsu pasaulē? 

   Cilvēks- tā ir būtne, kura nevar dzīvot, vienkārši, ka Homo Sapiens. Viņam vienmēr 

vajag panākt kaut ko lielāku, vairāk. Tādējādi rodas konkurence un problēmas, kas ātri pāriet 

personīgās vai pasaules katastrofās, kuras tomēr nevar izdalīt, jo katrai personai, šī problēma 

ir veselas pasaules problēma. 

 Mūslaikos konkurence sastopama visur- uz ielas, mājās, dabā. Cilvēks jau nevar bez tā 

dzīvot, viņam no tās „konkurencmānijas” vajag pierādīt kaut ko kaut kam, ja ari tas ir sīkums. 

Cilvēki vienkārši zaudē prātu tādēļ. Jūs varat nepiekrist manām domām, bet padomājiet paši, 

mēs jau konkurējam ar draugiem un draudzenēm pat tādos sīkumos, kā ārējais izskats. 

Piemēram, draudzene nopirka blūzi, sieva skrien pie vīra, lai paprasītu naudu jaunai blūzei. 

Manuprāt, murgs! Jūs prasīsiet: „Ja esi tāds gudrs, pasaki, kāpēc tu tā domā?” Ļoti vienkārši! 

Es tā domāju, jo konkurence ir tā īpatnība, kas atteicas uz katru cilvēku. Protams, ir cilvēki, 

kuriem ir vienalga un tie nekad mūţam nekonkurēs, par tiem es pastāstīšu tālāk. 

 Domāju, ka pirmās savas domās esmu izteicis un pamatojis. Tagad ķersimies pie 

galvenās tēmas. Kādai jābūt konkurētspējīgai personai Latvijā, lai varētu izdzīvot tieši šeit?  

 Latvija pārdzīvo sliktus laikus savā vēsturē, bet bijis arī sliktāk. Un krīzes laikā 

konkurence sabiedrībā pieaug ātrāk nekā pazeminās algas. Staigājot pa ielu, es biju šokēts par 

parastu situāciju. Brālis un māsa. Nevarēja sadalīt kaut kādu spēlīti un sastrīdējās, kādēļ? 

Konkurence. Tā ir ļoti nāvīga lietiņa. Pārsteidz reklāma no Tele2, it kā viņu sakari ir labākie 

un vispār LMT ir pilnīgais dārzu mēslojums. Kāpēc viņi to dara? Atbilde parasta 

„konkurence”. Vispār temats ir par konkurētspējīgu personu, bet lai ko arī sacītu, sabiedrībā 

konkurence valda kā neatņemama parādība. Un kamēr tā visi neapstāsies kā bērnu dārziņā 

strīdēsies viens ar otru un nesanāks kopā, nekas mūsu valstī nemainīsies. 

 Konkurētspējīga persona. Šodien, rīt, parīt neviens nevar teikt, ka viņš ir 

konkurētspējīgs, kamēr ir 3 faktori, kuri var ietekmēt personu. Mūsdienās cilvēkus atlaiţ no 

darba, tikai tāpēc, ka viņš nav priekšnieka dēls. Un tad kādai jābūt konkurent spējīgai 

personai- galvenās pazīmes ir izglītība, ārējais izskats. Liekas, tie divi ir galvenie. Protams, ir 

vēl sīkumiņi tādi, ka draudzība, pareiza runāšana, t.s., ”blats” un citi. Kā saka teiciens: 

„Neskati vīru pēc cepures”. Pieņemsim, ka cilvēks, tāds parasts, atnāca uz darbu, kā parasti, 

bet viņa kolēģis skaistā uzvalkā un biksēs, kā jūs domājat, tam parastam neradās nekādas 

sajūtas pret šo cilvēku? Vai viņš klusiņām neienīst to? Tā arī ir konkurence. 

 Konkurence var rasties jebkurā situācijā, jebkurā sekundē, tai nav vajadzīgs liels strīds 

vai problēma. Manuprāt, konkurenci var salīdzināt ar strīdu starp politiķiem, kuri arī strīdas 

par kādām mazām problēmām un uz mūţu kļūst par ienaidniekiem.   

 Ir divi konkurences veidi: pozitīvā un negatīvā. Pozitīvai konkurencei jābūt visur, bez 

tā mums būs skumīgi dzīvot darbā, mājās. Bez tā cilvēks kļūst par nevajadzīgo mantiņu, kas 

nevar izteikt domas un pateikt „nē”, jo viņš nekonkurē ikdienā. Tikpat vajadzīga ir pozitīva 
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konkurence, jo, ja tās nebūs, samērā daudz cilvēku apņems negatīvā konkurence, kura nav tik 

skaista, bet ir vardarbīga, nāvējoša un nevienam īpaši nav vajadzīga, neskaitot tos, kuri stāv 

„augšgalā” No tās negatīvās konkurences sākas kari. Kāpēc gan nē? Skaties- man cilvēciņu 

vairāk un apģērbti labāk nekā tavējie, un sākas! Negatīva konkurence bieţi sastopama arī 

mūslaikos, kad valdība konkurē ar savām valstīm. Tas nav labi, bet tomēr balansam ir 

vajadzīga negatīva konkurence, ar visiem saviem rezultātiem. 

 Tātad es gribētu raksturot morāli konkurētspējīgu personību no ētikas viedokļa. 

 Ir divi cilvēku tipi (cik labi, ka konkurence ir divpusīga!), morālie un amorālie, pirmie 

ir tie, kas dzīvo savu dzīvi, nelien citās lietās, nedara visādu ļaunumu, tie ir morālie veseli 

konkurenti, bet vēl ir tie, kuriem vienmēr kaut kas, kaut kur „niez” un nekad viņi savu 

amorālo ceļu nepabeigs. Godīgi sakot, ļoti nepatīk tādi, kuri par to, lai konkurents tiktu 

pazemināts, izpostīts. Ar tādiem cilvēkiem mums arī ir problēmas, jo tie nesēţ birojos, bet gan 

meklē, kuram izdarītu sliktāk. Bija tāds gadījums, klasiskais ţanrs, diviem draugiem bija mazs 

bizness, viss gāja labi, kamēr vienam no tā nekļuva skumji un tas atdalījās no drauga, sāka 

veidot jaunu biznesi, kamēr viņš aug, viņš vienmēr traucēja bijušam draugam. Visas lietas bija 

konkurence, pat bandītus sūtīja, lai parādītu savu varenību, un tā pēc laika nomira draugs, viņš 

neizturēja to pazemošanos un izpostīšanu, arī bērēs bijušais draugs tikai pasmaidīja, pavadot 

pēdējā ceļā savu draugu. Tāds ir klasiskais ţanrs dzīves drāmā. 

 Sacerējumu konkursam vai esejas konkursam arī piemīt veselīgā konkurence. Mēs visi 

gribošie rakstām, lai kaut ko iegūtu, kaut arī tas būtu diploms. Tā ir ļoti laba ideja, tāpēc, ka 

veselīga konkurence nevienam neuztraucēs. 

 Ko gribu pateikt beigās? Cilvēks ir unikāla būtne, kurai no dabas ir dota ne tikai talantu 

atklāšanas spēja, bet ari konkurētspēja. Vai katrs varēs atrast to spēju? Un, ja jūs teiksiet, ka 

pārdomas vispār ir ne par ko, vai šis domu raksts neatbilst konkursa prasībām, man būs pilnīgi 

vienalga, tāpēc, ka tās ir manas domas, esmu izteicis visu, ko domāju. Varbūt pēc tam 

mainīsies uzskati un priekšstati, es tomēr atcerēšos darbu, kuru esmu pabeidzis tieši 3.58 naktī 

un, laimīgs par sacīto, es iešu gulēt. Bet pēc tam gadi paies, melnrakstu es tomēr saglabāšu, lai 

pārlasītu. Un pabeigšu to, ko es teicu pirms- lai būtu konkurētspējīgam, nevajag būt miljonāra 

dēlam, vajag mācēt pateikt savu „”jā” un pierādīt visiem savu taisnību. 

 Ceru uz jūsu sapratni un pareizo vērtējumu, kā arī prasmi saskatīt divu veidu 

konkurencē patiesi spējīgo.  
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JAUNIEŠU KONKURĒTSPĒJA KĀ NĀKOTNES 

SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS UN LABKLĀJĪBAS GARANTS 
 

Kristīne Juhņeviča 

Salaspils 2. vidusskola 

Konsultante: Vija Sakova (latviešu valodas skolotāja),  

Konsultante: Tatjana Lastovska (vēstures skolotāja) 

 

Esmu jauniete, kam pavisam nav mazsvarīga Latvijas konkurētspēja un jauniešu 

tālākie likteņi. Mēs visi sapņojam par drošu un stabilu nākotni, visi kaut ko plānojam, kaut 

kur tiekamies un gaidām rezultātus un nopelnīto apbalvošanu. Bet kas ir galvenais mērķu 

sasniegšanai? Kas ir labklājības garants? Centīšos savā esejā atrast atbildes uz interesējošiem 

jautājumiem, tikt skaidrībā ar to un noteikt galvenos dzīves principus un prioritātes. 

Sākšu ar pašu terminu, ko bieţi lietošu un to nozīmi. Galvenā manā esejā ir 

konkurētspēja, kas nozīmē spēju sadomāt, apdomāt, saplānot un realizēt. Tā ir neatņemama 

sastāvdaļa jebkuras karjeras uzsākšanai, palīglīdzeklis visās uzsāktās darbībās. 

Dzīvē ir tā, ka visu laiku mēs konkurējam. Mūsu konkurētspēja sākas jau bērnībā, kad 

katram bērnam audzinātājas liek kaut ko uzzīmēt, vai piedāvā uzspēlēt bērniem kādu spēli, 

moto, kurā ir „kurš ātrāk”, „kurš skaistāk” utt. Tā mūs pieradina iztikt dzīvē un saņemt ko 

vēlamies, tiekties uz priekšu, un, kas ir svarīgi, māca to visu saņemt pienācīgi, ejot pa 

cēlsirdīgu ceļu. Droši vien var teikt, ka tas ceļš ir visa sākums. Ja cilvēks iemācīsies „pareizi” 

konkurēt, izmantot, lai iegūt labumu un palikt godīgam pret pārējiem. Bet ko nozīmē 

„pareizi” konkurēt? Pēc manām domām, tas nozīmē censties pēc sava mērķa un līdz ar to būt 

godīgam, krietnam, kā arī mērķtiecīgam, pašpārliecinātam un aktīvam. Ir ļoti svarīgi prast 

cienīt cilvēku intereses, uzklausīt citus viedokļus un nekad neaizskart cilvēku intereses. Tātad 

spēt konkurēt ir īsta māksla! Tās mākslas stundas mums piedāvā dzīve. Mums tikai paliek 

ņemt no dzīves to, kas mums ir dots un izmantot savā labumā. 

Diemţēl jebkurā laikā ir aktuālas problēmas, kas ir saistītas ar valsti, ar ekonomisko 

stabilitāti. Ir laiki, kad tās nav tik stipri jūtamas, bet ir tādas, kad visiem cilvēkiem nākas 

pārdzīvot šīs problēmas un izlaist tās caur sevi. Jebkurā gadījumā valstis konkurē un cenšas 

aizņemt labāko vietu starp visām valstīm. Eksperts Ketels atzina, ka nav brīnumlīdzekļa, kas 

atrisinātu Latvijas problēmas, tādēļ ir jāvirzās uz priekšu pa maziem soļiem, saglabājot 

ilgtermiņa redzējumu par to, kas ir Latvijas vērtība, ar ko tā ir konkurētspējīga pasaulē. Man 

ļoti iepatikās šie vārdi. Es uzskatu, ka katrs no mums var kļūt par problēmas risinātāju, un 

neviena mūsu darbība nepaliek neredzama. Tāpēc mūsu prātīgā konkurētspēja var kļūt par 

problēmu risināšanas sākumu. Vispirms, mācoties dzīves laikā, tā mums ļoti palīdzēs dzīvē, 

piemēram, uzstāties, attīstīties, kļūt pašpārliecinātam, uzsākt karjeru, strādāt un vispār 

labklājīgi dzīvot. Pārvietoties maziem solīšiem, tas var noteikti kļūt par kādas problēmas 

risināšanu. Kad konkurētspēja paplašināsies, tā kļūs par vairākas problēmas atrisinājumu. Tā 

acīmredzot, var atbrīvoties no problēmām un dzīvot būs vieglāk.  

Gribētu pievērst jauniešu uzmanību, jo viss ir mūsu pašu rokās, mūsu domāšanā un 

gribēšanā tiekties uz augšu, uz priekšu, iet tālāk un pārvarēt visas grūtības...  

Gribētu paskaidrot, kā spēja gudri konkurēt var kļūt par nākotnes attīstības garantu. 

Viss var sākties ar to, ka jaunietis kļūs par nopietnu konkurentu savu klasesbiedru vidū, tad 

tas pašpārliecināts skolēns uzstāsies kaut kur tālāk un konkurēs jau ar citiem cilvēkiem. Ja 

viņam sanāks iekarot uzmanību arī citā sabiedrībā, tad šo cilvēku sagaida liela nākotne. 

Viņam sanāks pamēģināt sevi citur, iekārtoties darbā, pastrādāt, tikt galā ar dzīves grūtībām 

un izmēģinājumiem, tikai tad iegūt pieredzi un aizņemt augstāko vietu, kas var būt saistīta, 

piemēram, ar palīdzību valstij iziet no grūtā ekonomiskā stāvokļa. Tad konkurētspējīgs 

jaunietis varēs piedāvāt gudrus padomus, projektus. Nodemonstrējot savus jaunus un ģeniālus 

piedāvājums, viņam būs jāpārliecina savi kolēģi uzsākt īstenot padomus un projektus. Pēc 

veiksmīgās uzstāšanās un kolēģu piekrišanas, sāksies projekta īstenošana. Galvenais 
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neaizmirst, ka viss ir jāpilda konkurētspējīgā līmenī. Īstenošana var aizņemt laiku, bet tas nav 

svarīgi – galvenais, kāds būs rezultāts. Piemēram, tāds mērķis, kā atjaunot lauksaimniecību, 

kad izgatavojot produktus, izmanto vienīgi vietējās izejvielas, vietējo cilvēku darbaspēku. 

Līdz ar to cilvēkiem Latvijā vienmēr būs darbs, par ko viņi saņems labu atalgojumu un tie būs 

aizņemti. Šādā gadījumā noteikti būs vajadzīgs ilgāks laiks un pacietība. Sākumā rezultāti 

nebūs tik labi manāmi, un pagaidām sanāks saraţot tik daudz produkcijas, lai pietiktu tikai 

vietējiem iedzīvotājiem. Bet ejot tālāk un cenšoties padarīt labāk, sanāks paplašināt darbības 

sfēru. Un varbūt pat darbojoties ar vietējām izejvielām, izmantojot Latvijas iedzīvotāju 

palīdzību, sanāks saraţot tik daudz, ka vietējā – Latvijas produkcija - tiks eksportēta. Pēc tam 

vairāk produkcijas! Un tā mēs jau varam saredzēt plaukstošu valsti – Latviju, kas dzīvo zaļas 

dienas un visi Latvijas iedzīvotāji ir tik laimīgi un pozitīvi domājoši cilvēki. Cilvēki, kuriem 

arī gribēsies padarīt Latviju vēl labāku un radīsies vēlme piedalīties sabiedriskos procesos.  

Protams, paralēli iedzīvotāju darbaspēku izmantošanai var un arī ir nepieciešami vērst 

uzmanību uz jauniešu izglītību, spēt ieinteresēt tos un piedāvāt materiālu atbalstu. Piedāvājot 

izglītības iespējas un materiālu atbalstu, sanāks ieinteresēt vairākus jauniešus un nodarbināt 

tos. Pateicoties tam, jaunieši, kuri saņems izglītību, mācīsies un tad arī spēs un, kas ir 

galvenais, gribēs palīdzēt! Rezultātā valsts saņems pateicību no cilvēkiem, kuriem tā palīdzēja 

iekārtoties. Iedomājieties tikai, ka Latvijas jaunieši būs gudri, izglītoti un strādāt griboši 

cilvēki. Tas taču ir tik svarīgi pievērst jauniešus mācībām, kas tālāk jauniešiem dos iespēju 

parādīt sevi, bet valstij dod iespēju saņemt palīdzību no jauniešiem, no viņu gudrām domām 

un daudzsološiem projektiem. Līdz ar izglītības līmeņa paaugstināšanos tiks atrisināta cita 

problēma – emigrācijas apstāšanās. Ja valsts, kurā mēs dzīvojam, piedāvā kvalitatīvu izglītību 

par zemām cenām (vai bezmaksas), jaunieši negribēs nekur braukt projām. Ja iegūtās 

zināšanas būs vajadzīgas dzimtenē, tad viņi noteikti paliks Latvijā un sāks strādāt valsts labā. 

Tātad emigrācija mums vairs nedraudēs. 

Mūsdienās ir arī ļoti populāras apmaiņas programmas, kas dod iespēju jauniem 

cilvēkiem padzīvot kādu laiku ārzemēs, kas patiešām atšķiras no dzīves līmeņa mūsu valstī. 

Atliek tikai attīstīt šīs programmas un ieguldīt tajās naudu. Nav svarīgi, kur braukt, ir svarīgi 

doties „izlūkos” un iegūt pieredzi, plašāku skatienu uz dzīvi, lai varētu redzēt dzīvi ne tikai no 

vienas puses. Varbūt, izmantojot Latvijā iegūto izglītību, mēs spēsim parādīt savu valsti, 

ieinteresēt cilvēkus un saņemt atbalstu. Apceļojot svešas zemes var atgriezties dzimtenē ar 

jaunām idejām Latvijai kā daudzveidot, uzlabot dzīvi savā dzimtenē un padarīt to labāku! 

Manuprāt, te ir daudz plusu un tie var kļūt par priekšnoteikumiem, kā paaugstināt dzīves 

līmeni, kā izkļūt no drūmiem laikiem un kā piedāvāt labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. 

Domāju, ka šajā gadījumā vieglāk dzīvot kļūs visiem... Bet ko vēl vairāk var vēlēties? Tikai 

sirdsmieru. Bet tas noteikti būs, jā viss būs kārtībā valstī. Valsts noskaņojums atstarojas arī uz 

mūsu noskaņojumu. Tagad varu cerēt, ka Latviju gaida gaiša nākotne. 

Mūsu valsts ienākumus ļoti nozīmīgi var papildināt tūrisms. Latvija ir bagāta ar 

skaistām ainavām. Cik brīnišķīga un bezgalīgi mīļa jūra mums ir... Un Jūrmala, protams, ir tās 

pērle. Prātīgie finanšu, dizaina, gaumes, sirsnības u.c. ieguldījumi un Jūrmala „iedegsies” un 

kļūs par Latvijas tūrisma sirdi. Pilsēta var kļūt par vietu, uz kurieni cilvēki no daudzām 

valstīm gribēs braukt kā uz kūrortu. Viņi būs gatavi atstāt naudu Latvijā par Jūrmalas 

apburošajām vietām, par ārstniecisko atpūtu un par jautru laika pavadīšanu. 

Tas ir mans redzējums, bet es pat nešaubos, ka šī pasaka īstenosies! Tas ir īstenojams! 

Ir nepieciešama tikai jauniešu vēlme! Vēlme piedalīties, izteikt savu viedokli, priekšlikumus, 

un tad arī var realizēt idejas. Tā taču var sākties pavisam cita jauna dzīve, kas būs jauku un 

gaišu momentu pilna... Tomēr viss ir jauniešu rokās. Tie ir valsts vadošie! Tāpēc 

konkurētspējas attīstība ir kvalitatīvas profesionālās izglītības garants! 
 

Izmantojamā literatūra  
1. Raksts no avīzes „Diena”: „Eksperts: Latvijai ir svarīgi veicināt konkurētspēju” 

2. www.polit.lv 

3. www.rosbalt.ru 
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JAUNIEŠU KONKURĒTSPĒJA KĀ NĀKOTNES 

SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS LABKLĀJĪBAS GARANTS 
 

Paula Kuzmina 

Olaines 1. vidusskola 

Konsultante: Elita Kalnbērza 

 

21. gadsimts atnācis kā pārmaiņu laiks. Mēs orientējamies uz Eiropas sabiedrību. Šis 

process ir veicinājis paaugstinātas prasības izglītībai. Izglītība nevar atrisināt samilzušās 

sabiedrības problēmas, bet tā var palīdzēt mums, jaunajai paaudzei, izprast realitāti un veidot 

jauniešos gatavību šai realitātei. 

Brīvā tirgus attiecības mūs skārušas nesagatavotus. Un šajā pārmaiņu laikā uzskata, ka 

tikai paša jaunieša iniciatīva un laba izglītība spēs nodrošināt nākotni sev, savai ģimenei un 

sabiedrībai kopumā. Attieksmes maiņai pret izglītību jāveidojas sabiedrības iekšienē. 

Mūsdienu apstākļos sakarā ar pārmaiņām sociālajā, ekonomiskajā un arī politiskajā 

dzīvē, personības pilnveidei ir nozīmīga vieta sabiedrībā, kas būtu raksturīga ar 

konkurētspējīgumu. 

 Kas ir personība? Psiholoģijā par personību tiek uzskatīts jebkurš cilvēks, kas spēj 

apzināti vadīt savu darbību un kontrolēt savu rīcību. 

 Kas ir konkurence? Konkurence ir viens no faktoriem, kas liek izstrādāt jaunus 

produktus un pakalpojumus, attīstīt un pilnveidot esošos, kā arī uzlabot produktu kvalitāti, 

drošību un dizainu. 

 Sevi apzinos kā mazu kripatiņu neaptveramajā Visuma telpā. Jūtos brīvi savos gados, 

gribas dzīvot nodrošinātos labos apstākļos, izjust komfortu un „laimīgi noturēties savā starā”. 

Taču visu laiku mēs, pusaudţi, esam atkarīgi no kāda sev līdzās. Esmu atkarīga no savas 

ģimenes, skolas, veselības, panākumiem, neveiksmēm, informācijas plūsmas u.c. 

 Kāda ir šo faktoru ietekme, savstarpējā mijiedarbība? Tas ir būtisks jautājums. Tas 

ietekmē manu raksturu, temperamentu, iedzimtās spējas. 

 Jau tagad mani un manus vienaudţus nodarbina doma, ko darīsim, kad aizvērsim 

skolas durvis. Kas mūs pavadīs tālākā ceļā – veiksme vai vilšanās? Lai sapņi un ieceres 

piepildītos, šķiet, vēlams vērīgāk ieklausīties skolotāju un citu cilvēku padomos. Vidusskolai 

ir būtiska nozīme mūsu, jauniešu, personības attīstības dinamikas veicināšanā. 

 Kā zināms, intelektuālās spējas nepieciešamas daudzu darbības veidu izpildei: 

 spēja kritiski domāt, 

 spēja izteikties, 

 spēja izteikt motivāciju, 

 spēja piedalīties diskusijās, 

 spēja risināt daţādas problēmas u.c. 

 Kādas ir mūsu vispārējās, speciālās un praktiskās spējas, tas arī nosaka mūsu tālāko 

attīstības virzību. Bet vai tas ir viss? Vai mēs sevi labi pazīstam, esam izzinājuši sevi? Kāds 

būs tālākais izglītības ceļš? Esam daudzu problēmu gūstā. 

 Pārlapojot laikraksta „Diena” un „Neatkarīgā Rīta avīze” slejas, secināju, ka ir 

pieejami daudzveidīgi sludinājumi darba tirgū. Kādas prasības izvirzītas nākamajiem 

pretendentiem uz attiecīgo darba vietu? Izvēlējos, manuprāt, svarīgākos kritērijus: 

 augsta atbildības sajūta, 

 prasme strādāt komandā, 

 prasme un vēlēšanās analizēt tirgus procesus, domāt radoši, 

 lieliskas komunikācijas spējas, pozitīva attieksme pret klientiem, 

 labas valodu zināšanas (angļu, vācu, latviešu, krievu), 

 precizitāte, organizatora spējas, prasme saglabāt mieru stresa apstākļos. 
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 Jau vidusskolā esam ievirzīti darboties grupā un komandā, apzināties saskarsmes, 

sadarbības nozīmīgumu. Prasmīgi darbojoties pozitīvā gaisotnē, iespējamas radošas darbības - 

kreativitāte, oriģinalitāte. 

 Ko tad darba devēji sola jaunajā darba vietā- kādas garantijas, izaugsmes iespējas? Par 

svarīgākajām piedāvājumā uzskatu: 

 konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam, 

 stabilu, sakārtotu un attīstošu darba vidi, 

 darbu profesionālā komandā, 

 profesionālās apmācības un izaugsmes iespējas, 

 karjeras attīstības iespējas, 

 sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu. 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) naudas sadalē 2007. – 2013. gadam par prioritāti izvirzīta 

cilvēkresursu jeb izglītības, zinātnes un konkurētspējas attīstība. Starptautiskajā praksē 

cilvēkresursi nozīmē cilvēkam piemītošās ekonomiskajai darbībai svarīgās zināšanas un 

prasmes. 

 Mums, jauniešiem, jāizaug, lai kļūtu par konkurētspējīgiem darba tirgū Eiropas 

sabiedrībā. 

 Nejauši nonācu saskarē ar V. L. Miķelsones grāmatu „Nepārveido sevi, tikai uzzini, 

kas esi”. Tā mani uzrunāja. Grāmata iepazīstina ar jaunu psiholoģijas zinātni – socioniku. 

Tajā izskan jauns skatījums uz dzīvi nākotnē. Piedāvā jaunu pieeju daţādiem izskaidrojumiem 

par cilvēka būtību - kā sasniegt radoša potenciāla īstenošanu. Autore norāda jaunas iespējas 

atklāt talantus, kas it kā ir ikvienā no mums un izprast katram sevi- socionika ir mūsdienīga 

zinātne, kas pēta informācijas apmaiņu cilvēka psihē (informācijas saņemšana – pārstrāde – 

pārraidīšana) mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Tā pēta cilvēka raksturus un attiecību 

veidošanos starp cilvēkiem. 

 Zinātnes pirms sākumi aizsākās pagājušā gadsimta 60. gados. Lietuviešu zinātniecei 

Aušrai Augustināvičutei izdevās atrast atbildes uz jautājumiem, piemēram, kādēļ daļa 

studentu spēj labi apgūt humanitārās zinātnes un grūtības izjūt eksaktās zinātnēs un otrādi. 

Zinātniecei izdevās atklāt likumsakarības, kas notiek „zemapziņā, domu, jūtu un vēlmju 

apmaiņā”. Viņa turpināja K. G. Junga 19. gs. pētījumus par cilvēka psihi un atklāja sakarības 

rakstura atšķirībās. Visus cilvēkus iedalīja 16 grupās jeb socioniskos tipos. Proti, pret 

daţādiem cilvēkiem (tipiem) mums katram veidojas atšķirīga attieksme. Daţi cilvēki 

iepatīkas, citi mazāk, citi nepieņemami, lai kā arī censtos. To nevar izskaidrot vienkārši, jo 

reakcija pret otru cilvēku rodas neapzināti. Visi 16 tipi tika apvienoti 4 grupās – kvadrās. 

Vienā grupā esošie cilvēki savstarpēji saprotas ļoti labi, tiem ir līdzīgi uzskati, attieksme pret 

darbu, samaksu, arī humora izjūta u.c. Ja cilvēks nokļūst citā grupā, viņam nākas sastapties ar 

atšķirīgu redzējumu uz dzīvi, morāles normām. Socioniku varot ātri apgūt, pielietojot dzīvē 

jebkurā darba jomā. 

Socionikas būtība: 

 palīdz risināt problēmas; 

 atbild uz neskaidriem jautājumiem; 

 palīdz izprast kļūdas; 

 nosaka profesionālo ievirzi; 

 palīdz atrast tīkamu darbu; 

 noskaidro apslēptās spējas. 

Gadās, ka cilvēks pats neapzinās savus talantus, kuri var izrādīties paši veiksmīgākie un kuru 

noskaidrošana spētu krasi izmainīt dzīvi. Praksē zināmi tādi gadījumi. 

 Atliek turpināt iedziļināties grāmatas piedāvātajā saturā. Mūsdienās pieejama 

daudzveidīga informācija, taču ir izdarīti secinājumi, ka kopējais zināšanu līmenis paaugstinās 

samērā lēni. Tādēļ nepieciešamas krasas izmaiņas, ko sola šī zinātne. Tas attiecas uz izglītības 

programmām, (pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, augstskolu izglītības) u.c. Vienam 

cilvēkam nav nepieciešams visu apgūt un tas nav vajadzīgs. Ir ļoti daudz speciālistu, kuri 
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netika pareizi profesionāli orientēti, atbilstoši viņu psihes funkcijām. Tādēļ raţošanā un 

neraţojošā sfērā strādā ļoti viduvēji un nav nekāda labuma, jo izpaliek efektivitāte. Visas 

problēmas sabiedrībā, kas traucē cilvēkam dzīvot, socionika spēj risināt. Šīs zinātnes 

ieviešana izglītībā, kultūrā un sadzīvē spētu atraisīt ikviena cilvēka apslēptās rezerves, kas 

būtu iegūstamas katram indivīdam un sabiedrībai. Socionikas mērķis ir cilvēkam zināšanas 

pielietot dzīvē, kļūt par daudzpusīgi attīstītu personību. Tā pamato un uzlabo cilvēku 

savstarpējo attiecību izlīdzināšanu. Socionika ir nākotnes zinātne, kas pamatos pārmainīs 

dzīvi un nesīs augļus cilvēcei. 

 Indivīds savu personību spēs pilnveidot veiksmīgāk, ja zinās savas visizteiktākās 

spējas. Katrs cilvēks mēģina ieņemt savu vietu sabiedrībā. Pazīt un izzināt sevi ir māksla. 

Izskan doma, ka katram cilvēkam jāizprot esošā situācija un atbilstoši jāveido sava rīcība ar 

pielāgošanās spējām. Aktuāls ir jautājums par saskarsmes lomu cilvēku attiecībās. Katrs 

cilvēks ir atšķirīgs kaut vai pēc zināmām zodiaka zīmēm. Tās tikai daļēji nosaka cilvēka 

rakstura īpašības. Skaidrāku pārliecību dod šī nākotnes zinātne – socionika. Visus cilvēka 

dzīves posmus, sākot ar dzimšanu, audzināšanu detalizētāk varam izprast, jo ir iespējas 

izmainīt un tādējādi iegūt konkurētspējīgu personību nākamās profesijas izvēlē mūsdienās. 

Zināšanas ļauj prognozēt attiecības ar citu tipu cilvēkiem. Profesijas izvēlē parasti vadās kāda 

viena ārējā iemesla dēļ (draudzene ieteica, ģimenes tradīcijas, prestiţs sabiedrībā u.c.). Taču, 

izzinot savu tipu, psihes lomu, mēs spēsim atrast dzīvē vislabāko un sev tīkamo darbu, uzturēt 

labas attiecības kolektīvā. Ar vārdu savienojumu „cilvēku saskarsme” socionikā saprot 

informācijas apmaiņu. Mūs var informēt vārdi, intonācija, mīmika un ţesti, jūtas, nojautas, 

otra noskaņojums, kā arī informācijas jēga. Informāciju, ko saņem, pārstrādā un pārraida pa 

visiem psihes kanāliem. Taču kaut kas interesē vairāk vai arī mazāk. Izstrādātais cilvēka 

psihes modelis parāda, kādā kārtībā noris informācijas plūsma psihē. Un no šīs kārtības 

atkarīgs arī tas, kā cilvēki (daţādi socioniskie tipi) savstarpēji mijiedarbojas – saprot vai 

nesaprot cits citu, saprot vai nesaprot mācību vielu u.c. 

 Ekstravertais cilvēks ir sabiedrisks un optimists. Novērojama spēcīga enerģija, vērsta 

uz ārējo pasauli. Pēta tās daudzveidību, gatavs darboties. Raksturīga pielāgošanās otra cilvēka 

iekšējai pasaulei. Piemīt tieksme runāt, pēc tam domāt. Grūti darboties vienam vai daţu 

cilvēku kolektīvā. Citus spēj izprast labāk nekā sevi. Domā, ka ikviens var uzlabot attiecības 

ar apkārtējiem. Paši pilnveidojas, palīdz citiem. Izteikta pārliecība: radīt kvalitatīvi jaunas 

sociālās attiecības var tikai ekstravertie! 

 Intravertais cilvēks  vispirms apdomā, ko teikt, un tikai tad runā. Novērojumus patur 

pie sevis. Raksturīgs – vienmēr cenšas iesākto pabeigt, spēj ilgstoši nodarboties ar vienu lietu. 

Lēni pierod pie sabiedrības, pie cilvēkiem. Ar grūtībām dibina jaunus kontaktus. Necenšas 

tvert jaunu informāciju. Izteikta pārliecība – radīt jauna tipa valsts struktūru spēj vienīgi 

introvertie. 

 Sensorais cilvēks – galvenā viņam ir apkārtējās vides uztvere. Patīk labi paēst, skaisti 

apģērbties, grib redzēt apkārtnē skaistas lietas, izjust komfortu. Ja tā ir, jūtas enerģisks. 

Pārliecināti materiālisti. Tieksme kontrolēt, spēj iekarot un veiksmīgi pakļaut pārējos. Visu 

bauda galvenokārt iekšēji. Spilgta pasaules estētiskā baudīšana. 

 Intuitīvais cilvēks – dzīvo laikā, visbieţāk „atrodas” pagātnē vai nākotnē. Izjūt laika 

plūdumu. Plāno, veido modeļu shēmas. Tur, kur citi redz koku, intuitīvais jau saskata meţu. 

Piemīt abstraktā uztvere. Vairāk domā, ka mīl, nekā mīl īstenībā. Romantiķis. Viņa intuīcija 

strādā lēcieniem, tā redz to, ko neuztver apziņa. 

 Ētiskais tips – katru parādību sākumā uztver kā vērotāji un izvērtē pēc saviem 

kritērijiem. Uz strauji uztverto informāciju viņu organisms reaģē ar sarkšanu, bālēšanu, 

svīšanu, acu zīlīšu paplašināšanos. Uztverto informāciju sadala ētiskās kategorijās: labi – 

slikti, patīkami – nepatīkami, priecīgi – skumji. Ja pazūd šie kritēriji, viņi zaudē saikni ar 

apkārtējo pasauli (noziedznieki). 

 Loģiskais tips – domātāji, uztverto mazāk vērtē pēc personīgiem uzskatiem, bet vairāk 

objektīvi – kā vajadzētu būt. Loģiskie pārējos uztver kā objektu. Organisms uztverto prot 
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maskēt, slēpt, neizraisot strauju reakciju. Loģiskās kategorijas, pēc kurām vadās ir nelikumīgs 

– likumīgs, pareizi – nepareizi, reāli – nereāli, loģiski – neloģiski. Loģisko uzdevums ir visu 

mūsu civilizācija – raţošana, bizness un zinātne. 

 Racionālais tips – devīze - „Visam jābūt skaidram un noteiktam!” Dzīvi jāpakļauj 

stingrai kārtībai, plānošanai. Šķiet, ka uzticēties var tikai tam, par ko esi pārliecinājies un 

pārbaudījis. Svarīgu lēmumu pieņemšana nesagādā nekādu nervu piepūli. Ne vienmēr izdodas 

veiksmīgi doties pareizā virzienā, jo tiem netīk novirzīties no izvēlētā ceļa. Racionālo iespaidā 

visas lietas „tiek novestas līdz galam, lai kādas tās arī nebūtu”. 

 Iracionālais tips – devīze „Viss plūst un mainās!” Viegli adaptēties daţādās, mainīgās 

situācijās, ja spēj būt elastīgs. Viņi spēj nogaidīt, sakot: „Dzīvosim, redzēsim!” Informācijas 

vākšana un uzkrāšana nepieciešama lēmumu pieņemšanai priekšdienās. Pieņemto lēmumu 

spējīgi mainīt. Reizēm vispār netiek skaidrībā, kādu ceļu izvēlēties. 

 Pasaules ritējumam nepieciešami visi tipi. Viens tips var otru tipu papildināt, taču šīs 

īpašības nevar vienā cilvēkā būt vienādi stipras. Nav sliktu vai labu tipu, pareizas vai 

nepareizas izvēles, taču katrs cilvēks var piederēt tikai vienam tipam. Tātad sevi jāizzina dziļi 

un pamatīgi. Tas prasīs laiku, bet tas būs lietderīgi izmantots, ieguvums būs pozitīvs sevis 

iepazīšanai. 

  Šīs zināšanas man ir svarīgas, lai organizētu savu dzīvi, darbotos sabiedrības labā, 

izvēlētos atbilstošu tālāko izglītību laimīgas dzīves vārdā nākotnē. 

 

      Secinājumi 
 

1. Mūsdienu pārmaiņas sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras dzīvē prasa 

krasas izmaiņas jaunieša sevis iepazīšanā un ilgtspējīgas izglītības iegūšanā. 

2. Noskaidrojot un izprotot savu unikālo psihes tipu, ir iespēja īstenot dabas dotos 

talantus, lai atrastu pareizo darbības nozari. 

3. Tēmas galvenie atslēgas vārdi ir šādi – konkurence, konkurētspēja, kvalitāte, 

komunikācija, informācija, pretendents, socionika. 

4. Zinot socionikas prognozes, izveidojušos situāciju ir iespējams atvieglot vai novērst. 

5. Konkurētspējīga personība izveidosies tikai realizējot ilgtspējīgu izglītību. 

6. Jaunieši apzinās, ko sabiedrība gaida no viņiem nākotnē – krasas pārmaiņas pašos ejot 

uz kopīgu mērķi, bet pa atšķirīgiem ceļiem, lai veicinātu labklājības līmeņa celšanos. 

7. Tikai konkurētspējīga personība brīvā tirgus apstākļos būs garants dzīves augšupejai. 

 
Izmantotā literatūra 
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KONKURĒTSPĒJĪGS JAUNIETIS – SAVAS KARJERAS 

VEIDOTĀJS 
 

Evija Vasiļevska 

Riebiņu vidusskola 

 

Ievads 

 

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei 

mūţa garumā, un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi 

turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā. 

Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni 

un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi 

veidotu savas karjeras izaugsmi.  

Izglītības sektorā karjeras izglītība ir plānots pasākums, kursu un programmu 

nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt 

prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un 

karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par 

karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūţa garumā. 

Karjeras izglītības tēmas ir apgūstamas audzināšanas stundās vai arī integrēti mācību 

priekšmetos, kuru programmās ir paredzēts apgūt zināšanas un prasmes, kas tieši saistās ar 

karjeras izvēli. 

Karjeras izglītībā svarīga nozīme ir pedagogu profesionālajai meistarībai, vispusīgai 

metoţu izmantošanai, lai, apgūstot tēmas, skolēni iemācītos darboties atbilstoši savām 

prasmēm, iemaņām un pieredzei, atbilstoši reālās dzīves prasībām.  

Katrā izglītības iestādē ir nepieciešams mērķtiecīgi plānot un organizēt karjeras 

izglītības pasākumu kopumu. Lai nodrošinātu karjeras izglītības vispusīgu apguvi, tās 

organizēšanas un vadīšanas procesā jāiesaista izglītības iestādes vadība, atbalsta personāls, 

klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, audzēkņu vecāki, absolventi. Katras mācību iestādes 

konkrētais karjeras izglītības saturs var būt atšķirīgs atkarībā no vietējiem apstākļiem un 

konkrēto audzēkņu vajadzībām. 

Mērķis – izpratnes sniegšana skolēniem profesijas izvēles veidošanā. 

Referāta galvenā pamatproblēma – mūsdienu jauniešu spējas patstāvīgi veidot savu 

karjeru. 

 

1. Karjeras pasaule 

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kuras gaitā cilvēks izmanto informāciju par 

sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc 

tam jau konkrētu profesiju. 

 Amerikāņu psihologi karjeru skaidro kā profesionālo un citu dzīves jomu maiņu 

cilvēka pilnveidošanās procesā. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves  

( karjeras ) veidošanā un plānošanā. 

 Krievu psihologi karjeru definē kā indivīda apzinātu pozīciju un uzvedību, kas saistīta 

ar darba pieredzi un darbību visas cilvēka dzīves garumā. Viņi izšķir 2 veidu karjeras – 

profesionālo karjeru, kura indivīdam veidojas visas cilvēka dzīves garumā, un karjeru 

organizācijā, kuru indivīds realizē vienas organizācijas ietvaros. 

 Plānojot savu dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties savu profesiju, ir 

svarīgi ņemt vērā šādus pamatnosacījumus: 

 ko tu gribi – tās ir tavas intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā, 

 ko tu vari – tās ir tavas prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī 

veselības stāvoklis, 
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 kas ir svarīgs sabiedrībai – tās ir profesijas, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir 

pieprasītas, tās ir arī reālās iespējas apgūt konkrētas specialitātes mācību iestādēs vai 

attiecīgās darbavietās. 

Liela nozīme tiek pievērsta ne tik daudz izglītībai, cik cilvēka personībai. Par darba 

veiksmes pamatu tiek uzskatītas labas komunikācijas spējas, prasme strādāt komandā, 

sabiedriskā aktivitāte, svešvalodu zināšanas, mobilitāte un spēja būt elastīgam. 

Būtiskās darba meklētājam nepieciešamās prasmes: 

 izlēmība, 

 strādīgums, 

 komunikācijas spējas, 

 valodu zināšanas, 

 laba izglītība. 

 

2. Personības vajadzību struktūra A. Maslova teorijā 

 

 Ir pagājuši gadu desmiti, kopš A. Maslovs izstrādājis vienu no populārākajiem 

personības vajadzību modeļiem psiholoģijā, tā saucamo Maslova piramīdu, kas mūsdienu 

praksē tiek pielietota ļoti bieţi. Jūs varat atvērt jebkuru grāmatu, teiksim – par menedţmentu - 

un, ja tur būs kaut viena lappuse, veltīta psiholoģijai, tad jūs tur ieraudzīsiet šo A. Maslova 

modeli, kurš tiek izmantots ļoti plaši. 

 Maslovs par personības vajadzībām, to struktūru runā kā par vajadzību hierarhiju. 

Vajadzības ir sakārtotas piecos līmeņos. Parasti modeli attēlo vai nu piramīdas, vai trapeces 

veidā, kas sastāv no pieciem līmeņiem : 

1) fizioloģiskās vajadzības. Fizioloģiskās vajadzības ir, pirmkārt, vajadzības, 

kuras cilvēkam jāapmierina, lai viņš varētu izdzīvot kā fizisks organisms. Tā ir 

vajadzība pēc uztura, vajadzība pēc atpūtas, miega, vajadzība pēc aizsardzības 

no nelabvēlīgiem klimata apstākļiem – aukstuma, karstuma, mitruma, 

dzimumtieksme, kas ir nepieciešama cilvēku dzimuma turpināšanai, un 

sensorās vajadzības. 

2) vajadzība pēc drošības. Tas nozīmē cilvēka dabisku tieksmi izvairīties no 

ciešanām, draudiem, briesmām, pārdzīvojumiem, soda, kritikas, pārmetumiem. 

To nodrošina stabilitāte un informētība. Stabilitāte, nemainīgums rada cilvēkos 

drošības izjūtu. 

3) vajadzība pēc piederības un mīlestības. Katram no mums ir nepieciešami 

cilvēki, kas pieņem mūs tādus, kādi mēs esam, kurus mēs varam saukt par 

savējiem, kuri mūs uzskata par savējo, par kuriem var teikt „mēs”. Tā var būt 

ģimene, draugi, paziņas, mācību biedri un darba kolēģi. 

4) vajadzība pēc pašcieņas. Tā ir vajadzība pēc cieņas pret sevi. Pašcieņas 

veidošanās procesā ir svarīgi, kā mums nozīmīgi cilvēki mūs vērtē, kā viņi par 

mums atsaucas. Ģimenē – vecāki, skolā – pedagogi. Vajadzība pēc pašcieņas ir 

cieši saistīta ar tiekšanos pēc panākumiem, sasniegumiem, pēc labiem 

rezultātiem. Mēs gribam sevi parādīt un pierādīt, ko spējam. 

5) vajadzība pēc pašrealizācijas. Pašrealizācija nozīmē to, ka cilvēks tiecas būt 

tas, kas viņš var būt konkrētajos apstākļos. Tā ir savas patības piepildīšana 

reālā darbībā. Tā ir kalpošana kādai īpašai dzīves misijai, aicinājumam dzīvē. 

Vajadzība ir iekšēja nepieciešamība, kuru iespējams nodrošināt jeb apmierināt tikai 

mijiedarbībā ar apkārtējo fizisko vai sociālo vidi. Tā ir iekšēja prasība – saņemt kaut ko no 

apkārtējās vides. 

Runājot par cilvēka psiholoģisko būtību, A. Maslovs uzskata, ka pats galvenais 

cilvēkā ir viņa svarīgākās vajadzības, pēc kā cilvēks tiecas. Temperaments un raksturs ir tikai 

forma, stils. Svarīgi ir tas, uz ko cilvēks ir virzīts, ko viņš uzskata par svarīgāko. 
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Profesijas izvēle ir cieši saistīta ar to, kādas cilvēka vajadzības dotajā brīdī ir aktuālas 

vai apmierinātas. 

Stabilitāte un nemainīgums rada cilvēkos drošības izjūtu. Tāpēc cilvēki meklē stabilu 

darbu ilgam laikam. 

Vajadzība pēc piederības un pašcieņas profesionālajā dzīvē saistīta ar profesionālo 

atzīšanu no darba devēja un kolēģu puses. Reizēm cilvēks var aiziet no labi apmaksātas, 

drošas darba vietas, ja darba devējs neatzīst un nepieņem viņa darba sasniegumus. 

 

3. Konkurētspējīga jaunieša sagatavošanas problēmas Latvijā 

 

Viena no aktuālākajām tēmām, par kuru tik ļoti Latvijā ir norūpējušies, ir profesionālā 

izglītība, proti, kā panākt, ka tā kļūst populāra, ka vairāk jaunieši izvēlētos mācīties arodu 

nevis apmeklēt vispārējās izglītības mācību iestādes. Jāsaka, ka arī valdība ar visu premjeru 

priekšgalā vēlas, lai Latvijā daudz vairāk jauniešu izvēlētos mācīties profesionālās izglītības 

mācību iestādēs, līdzīgi, kā tas ir pārējā Eiropā. Analizējot viņu domāšanu, var saprast, kāpēc 

ir tādas vēlmes, tomēr šī primitīvā domāšana un tās realizēšana varētu nodarīt daudz lielāku 

kaitējumu nekā labumu un stipri ierobeţot daudzu jauniešu turpmākās dzīves. Lai labāk 

izprastu šo satraukumu, jāmin 2 idejas, kuru autori ir ASV izglītības ministrija un Darba lietu 

departaments: 

1) TOP 10 profesijas pasaulē 2010. gadā vēl neeksistēja 2004. gadā; 

2) Mūsdienu jaunietis strādās 14 daţādās profesijās līdz 38 gadu vecumam. 

Izlasot šīs divas idejas, rodas acīmredzams jautājums - kāda tad ir profesionālā 

izglītība, kura sagatavos jaunieti profesijai, kura vēl neeksistē vai neskaitāmām 

visdaţādākajām profesijām dzīves laikā? Kāda ir profesionālā izglītība, kura sagatavos 

jaunieti risināt profesionālā rakstura problēmas, par kurām neviens vispār pat vēl nav 

aizdomājies? 

Tā nu pasaule ir iekārtota, ka pie varas un lēmumu pieņemšanas parasti atrodas vecāka 

gadagājuma cilvēki, kuriem ir it kā zināšanas un pieredze. Latvija, protams, nav izņēmums. 

Diemţēl viņu zināšanas un pieredze ir par pagātni, laiku, kad cilvēki strādāja 1-2 profesijās 

dzīves laikā, dzīves ritms bija relatīvi monotons, un tās profesijas, kuras bija pieprasītas, sākot 

mācības, bija tikpat aktuālas arī pēc gadiem 20-30. Tagad viņi cenšas pielietot šo dzīves 

izpratni un tā laika risinājumus, lai risinātu mūsdienu problēmas, bet tas vairs nestrādā. Ja 

fundamentāli nemainīs to, ko un kā māca kaut vai tajās pašās arodskolās, tad tās nekādā veidā 

nespēs sagatavot konkurētspējīgu jaunieti. Nenoliedzot profesionālās izglītības nozīmi, ir 

tomēr jāatzīmē, ka tāda, kāda tā ir tagad, tā nekādā veidā nespētu atrisināt nedz esošās, nedz 

topošās darba tirgus problēmas. Ir arī jāapzinās, ka pat tik stabilām profesijām kā galdnieks, 

šuvēja vai pavārs, esošā profesionālā izglītība nedod prasmes, kuras ļautu būtu 

konkurētspējīgam visaugstākajā pakāpē un radīt produktus vai pakalpojumus ar augstāku 

pievienoto vērtību nekā patlaban.  

Skolās veicamie pasākumi, kas veicina konkurētspējīga jaunieša veidošanu:  

 tikšanās ar daţādu profesiju pārstāvjiem klases audzinātāja stundās, mācību 

filmu noskatīšanās; 

 mācību ekskursijas uz daţādiem uzņēmumiem, iestādēm; 

 karjeras izglītības stenda vai izstādes izveidošana skolā; 

 skolas pasākumi, veltīti konkrētām profesijām; 

 sadarbība ar karjeras izvēles centra speciālistiem; 

 klases projekts „Mūsu vecāku profesijas” ; 

 „Ēnu dienu” praktizēšana pie konkrētu vai skolēnus interesējošu profesiju 

pārstāvjiem; 

 profesiju reitinga izveidošana skolā; 

 vecāku informēšana par karjeras izglītības informācijas iegūšanas iespējām; 

 izstāde bibliotēkā (stūrītis ar daţādu mācību iestāţu bukletiem, informāciju). 
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Jaunieša sagatavotība savas karjeras veidošanai: 

 sekmīga vidusskolas pabeigšana; 

 interesēšanās par savas nākotnes profesijas ieguves iespējām; 

 atbilstošu kursu apmeklēšana. 

 

Secinājumi 

1. Konkurētspējīga jaunieša veidošanu veicina skolas un ģimenes cieša sadarbība: skolā 

tie ir visdaţādākie pasākumi, kas saistīti ar karjeras izglītību, ģimenē – atbalsts, 

vecāku informētība par karjeras izglītības informācijas iegūšanas iespējām. 

2. Jaunietis pats – sagatavotības savas karjeras veidošanai veicinātājs, sekmīgi beidzot 

vidusskolu, interesējoties par savas nākotnes profesijas ieguves iespējām, apmeklējot 

atbilstošus kursus. 

3. Latvijā šobrīd nevar runāt par kvalitatīvu konkurētspējīga jaunieša veidošanu, jo 

galvenā rūpe ir profesionālā izglītība, proti, kā panākt, ka tā kļūst populāra, ka vairāk 

jaunieši izvēlētos mācīties arodu nevis apmeklēt vispārējās izglītības mācību iestādes 

(Eiropas modelis). Taču tas var stipri ierobeţot daudzu jauniešu dzīves. 

 

Tēzes 

 Karjeras veidošanā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli. 

 Amerikāņu psihologi uzskata, ka ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas 

karjeras veidošanā. 

 Krievu psihologi izšķir 2 veidu karjeras – profesionālo karjeru, un karjeru 

organizācijā. 

 Ko tu gribi? Ko tu vari? Kas ir svarīgs sabiedrībai? – šie ir svarīgākie 

pamatnosacījumi, kurus vajadzētu ņemt vērā izvēloties savu profesiju. 

 Karjeras veidošanā liela nozīme tiek pievērsta cilvēka personībai. 

 Izlēmība, strādīgums, komunikācijas spējas, valodu zināšanas, laba izglītība – tās ir 

visas tās prasmes, kuras nepieciešamas darba meklētājam. 

 A. Maslovs izstrādājis populāru personības vajadzības modeli psiholoģijā – Maslova 

piramīdu. 

 Fizioloģiskās vajadzības, vajadzība pēc drošības, vajadzība pēc piederības un 

mīlestības, vajadzība pēc pašcieņas, vajadzība pēc pašrealizācijas – šīs ir tās 

vajadzības, kuras A. Maslovs uzskata, ka visiem konkurētspējīgiem jauniešiem ir 

vajadzīgi. 

 Vajadzība ir nepieciešamība. Tā ir iekšējā prasība – saņemt kaut ko no apkārtējās 

vides. 

 A. Maslovs uzskata, ka pats galvenais cilvēkā ir viņa svarīgākās vajadzības, pēc kā 

cilvēks tiecas. 

 Profesijas izvēle ir cieši saistīta ar cilvēka vajadzībām dotajā brīdī. 

 Cilvēki galvenokārt meklē stabilu darbu ilgam laikam. 

 „Profesionālā izglītība” – šobrīd tā ir viena no aktuālākajām tēmām Latvijā par kuru 

cilvēki ir norūpējušies. 

 Pie varas un lēmumu pieņemšanas parasti atrodas vecāka gadagājuma cilvēki. 

 Pastāv daudz un daţādi pasākumi ar, kuru palīdzību var veicināt konkurētspējīga 

jaunieša veidošanu. 

 Jaunietim ir jābūt sagatavotam, lai varētu veidot savu karjeru. 

 

Izmantotā literatūra 
1. „Mērķis” Nr.7,8 / 2005. 

2. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 

3. „Sievietes Pasaule”, Nr.11 / 2002. 

4. http://www.karjerascentrs.lv 

http://www.karjerascentrs.lv/
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MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONAS IDEĀLS 
 

Toms Niparts 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Konsultante: Antra Latiša 

 

Mūsdienu pasaule ir neţēlīga, un nereti ir tā, ka izdzīvo tikai niknākie, spēcīgākie, 

gudrākie, daţkārt pat negodīgākie. Šo un daudzu citu spēju īpašību kopumu, kas noder savas 

vietas izcīnīšanai un uzlabošanai dzīvē, sauc par personas konkurētspēju. Tieši šī īpašība 

mūsdienās ir ļoti nepieciešama, lai dzīvē sasniegtu arvien jaunus mērķus, tiektos pēc kārotā. 

Protams, galvenā sfēra, kurā šī spēja konkurēt ar apkārtējiem, ir darba tirgus. Ja runājam 

par darbiem, kuros nepieciešama konkrēta, noteikta kvalifikācija, piemēram, skolotāji vai 

policisti, šie izvēles kritēriji var būt ļoti daţādi: darba stāţs, izglītība, papildus apgūtās 

zināšanas un iemaņas, kā arī daudzi citi. Taču ļoti aktuāla mūsdienās ir savas uzņēmējdarbības 

veidošana. Tā kā man šī joma ir ļoti tuva un plānoju arī savu nākotni saistīt ar uzņēmuma 

veidošanu un vadīšanu, zinu, ka šeit nepieciešamās spējas, zināšanas un rakstura īpašības ir 

diezgan atšķirīgas no tām, kuras nepieciešamas citu profesiju pārstāvjiem. Uzņēmējiem 

pavisam noteikti jābūt konkurētspējīgiem un radošiem, jo šobrīd, kā jau minēju, sava 

uzņēmuma veidošana ir ļoti aktuāla, un tā saukto „biznesmeņu” nav maz. Uzņēmējdarbībā 

spēja sacensties ar konkurentiem balstās uz citu, samērā nesen definētu īpašību – 

uzņēmējspēju. 

„Uzņēmējspējas ir cilvēkam piemītošu spēju kopums, lai uzņemtos risku vadīt un 

mērķtiecīgi savienot pārējos raţošanas resursus un organizēt tos preču izgatavošanai un 

pakalpojumu sniegšanai.” Manam konkurētspējīgas personas ideālam noteikti ir jābūt 

apveltītam ar uzņēmējspēju, jo uzskatu - lai cilvēks būtu sekmīgs jebkurā jomā, viņam ir jābūt 

drosmīgam, nedrīkst baidīties riskēt. Tāpat, pēc manām domām, konkurētspējīgam cilvēkam 

jābūt apveltītam ar loģisko domāšanu un stratēģa spēju, kas arī atspoguļojas uzņēmējspējas 

definīcijā, jo bez šīm īpašībām cilvēks nav spējīgs sadalīt resursus pēc iespējas produktīvāk. 

Ja šis mans konkurētspējīgas personas ideāls ir apveltīts ar uzņēmējspēju, tad loģiski 

viņam arī jābūt patstāvīgam un nelokāmam. Šādam cilvēkam jāspēj pieņemt, viņaprāt, pareizi 

lēmumi bez citu iejaukšanās un ietekmes, jābūt pārliecinātam par saviem spēkiem. Protams, 

jāuzklausa kolēģu viedoklis un padomi, taču ar nosacījumu, ka galīgo lēmumu pieņem pati 

persona. Jā, iespējams šādi darba principi bieţi vien rada kļūdas darbībā, taču tā ir lieliska 

pieredze, un cilvēks arī izvērtē un saprot savas kļūdas, jo vienīgais, kuru var vainot, ir viņš 

pats. Šādas rīcības sekas attīsta cilvēka patstāvību, spēju spriest, kā arī neatkārtot kļūdas 

nākotnē, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi. 

Uzskatu, ka konkurētspējīgam cilvēkam pavisam noteikti ir jābūt atraktīvai un spilgtai 

personībai. Un jo spilgtāks un atraktīvāks viņš ir, jo labāk! Piemēram, situācija – pavisam 

noteikti pircēji labāk izvēlēsies iegādāties preces no veikaliņa, kura īpašnieks ir smaidīgs, 

pajoko ar pircējiem un bieţi vien pacienā viņus ar kafiju, nevis īgna, dusmīga un 

neapmierināta tirgoņa. Vēl viens ļoti ikdienišķs piemērs ir vecāki. Bērns, kurš mācās 

bērnudārzā, ir lepns un laimīgs, ja viņa tētis vai mamma atnāk viņam pakaļ ar smaidu sejā, 

aprunājas ar audzinātāju un patīk pārējiem grupiņas audzēkņiem. Gluţi pretēji jūtas bērniņš, 

kura mamma atnāk tam atpakaļ ar dusmīgu sejas izteiksmi, paņem jaku un neapmierināti saka 

: „Ģērbies un ejam!”, turklāt nesasveicinās ne ar vienu. Jā, protams, šeit „savu lomu spēlē” arī 

blakus faktori, piemēram, šobrīd tik aktuālā krīze valstīs, kura ietekmē it visus - citus mazāk, 

citus vairāk. Šajā gadījumā jau atklājas cilvēka spēja savaldīt un apslēpt savas negatīvās 

emocijas, kas liek aizdomāties par personas psiholoģiskajām spējām. 

Lai cilvēks būtu spēcīgs un konkurētspējīgs, pēc manām domām, viņam obligāti jābūt 

psiholoģiski nosvērtam un jāspēj apvaldīt savas emocijas. Bieţi vien šīs spējas palīdz radīt ļoti 

labu iespaidu par sevi, kas ir nozīmīgi jebkurā dzīves situācijā. Turklāt psiholoģija cilvēkam 

dod lielas priekšrocības – proti, apvienojumā ar loģisko domāšanu, tā ir ļoti labs līdzeklis, lai 
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izkļūtu no neparedzētām un negaidītām situācijām, kuras persona absolūti nav prognozējusi. 

Protams, šādā gadījumā daudz nozīmē arī konkrētā cilvēka aktiermeistarības līmenis. Bet, 

manuprāt, psiholoģijas vislietderīgākais, taču tajā pašā laikā – visnegodīgākais, izmantojums 

ir citu personu rīcības ietekmēšana ar viltu. Tā nebūt nav godīga rīcība, taču pavisam noteikti 

ir priekšrocība tiem, kuri ir psiholoģiski spēcīgi. Šādas personas arī pats apskauţu. 

Konkurētspējīgam cilvēkam var būt ļoti daudz labu īpašību, taču neviens nav pati 

pilnība. Starp visām īpašībām, kuras pieminēju, saskatu tādu kā ķēdi, kurā katrs posms 

pilnveido nākamo. Par savu konkurētspējīgas personas ideālu var nosaukt ļoti veiksmīgu 

uzņēmēju, tāpēc ka pats kādreiz vēlos tāds būt. Kā reālu piemēru varu minēt britu miljardieri 

un uzņēmēju Ričardu Brensonu, kuram pieder zīmols „Virgin” un akciju daļas visos „Virgin” 

uzņēmumos.  Uzskatu, ka man ir visas iespējas to sasniegt, atliek tikai strādāt. Vai izdosies? 

Dzīvosim - redzēsim! 

 

Informācijas avoti 
1. uznvad.googlepages.com/UZNEMEJSPEJAS.ppt 

 

 

MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONAS IDEĀLS 
 

Skaidrīte Mūrniece 

Riebiņu vidusskola 

 

Ievads 

Mana tēma ir manas konkurētspējīgas personas ideāls. Tā kā bieţi saskaros ar jēdzienu 

konkurētspējīga persona un ļoti daudzi sevi par tādu uzskata, nolēmu uzzināt par to kaut ko 

vairāk. 

Mērķis: Uzzināt, kas ir konkurētspējīga persona, kādām īpašībām jāpiemīt konkurētspējīgai 

personai, un uzzināt, ko skolnieki saprot ar jēdzienu konkurētspējīga persona. 

Uzdevumi:1.Izpētīt pieejamo informāciju kar konkurētspējīgām personām 

       2.Veikt aptauju skolnieku vidū 

       3.Veikt secinājumus 

Hipotēze: Konkurētspējīgiem cilvēkiem ar kaut ko ir jāizceļas apkārtējo vidū. 

Izpētīšu pieejamo informāciju literatūrā un internetā. Veikšu aptauju daţāda vecuma 

skolniekiem, lai uzzinātu ko viņi saprot, ja dzird vārdus konkurētspējīga persona. 

 

Konkurētspējīga cilvēka pazīmes 

Par līderi nepiedzimst, par to kļūst. Šī patiesība ir pirmais, ar ko jāsāk runājot par 

līderību. Ja piemīt vēlēšanās un gribasspēks, ikviens var kļūt par efektīvu līderi grupā. 

Veiksmīga līdera attīstībā būtiska nozīme ir nepārtrauktam pašpilnveides procesam, izglītībai, 

treniņiem un pieredzei. 

Konkurētspējīga persona ir tad, ja piemīt līdera pazīmes. Par galvenajām līdera 

īpašībām var uzskatīt: intelektu, iniciatīvu, patstāvību un apķērību, augsta darbības 

motivāciju, pārliecību par saviem spēkiem, kā arī spēju uztvert situāciju “no augšas”. 

Līderība tā ir indivīda spēja ietekmēt, motivēt un veicināt pārējos darboties tā, lai tiktu 

sekmēta viņu pārstāvētā uzņēmuma darbības efektivitāte un panākumi. Līderi šo procesu 

īsteno pielietojot daţādus atribūtus, tādus kā pārliecību, vērtības, ētiku, raksturu, zināšanas un 

prasmes. Līderis no priekšnieka atšķiras ar to, ka viņš panāk, lai sekotāji gribētu sasniegt 

augstus rezultātus, nevis vienkārši izrīko savus darbiniekus. 

Daţi līderi ir nosvērti un cenšas visu izanalizēt, citi turpretī ir harizmātiski un seko 

savai intuīcijai.Ja vēlas apvienot divus uzņēmumus, tad groţi jāliek jūtīga cilvēka rokās 

,kuram labi padodas sarunu organizēšana, savukārt, ja veicams apvērsums, vajadzīgs 
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autoritatīvs un uzstājīgs līderis. Taču visiem līderiem ir kaut kas kopīgs-viņiem visiem piemīt 

augsts emocionālās inteliģences līmenis. Tas ir arī obligāts līdervadības priekšnosacījums. 

 

Pieci emocionālās inteliģences komponenti 

 Pašapziņa- dziļu savu emociju stipro un vājo pušu, vajadzību un vēlmju izpratne. Cilvēki, 

kam piemīt augstas pašapziņas līmenis ir godīgi pret sevi un citiem. Viņi ir pašpārliecināti un 

ar reālu pašnovērtējumu. Viņi spēj pasmieties paši par sevi. 

 Paškontrole-spēja kontrolēt un vadīt negatīvus impulsus un noskaņojumu. Tiekšanās 

pieņemt pārdomātus lēmumus- vispirms apdomāt, tikai pēc tam rīkotie. Paškontrolei ir liela 

nozīme, jo cilvēki, kas prot kontrolēt savas jūtas un impulsus veido ap sevi uzticēšanos un 

taisnīguma pilnu vidi. Paškontrolei ir nepārvērtējama loma uzņēmuma konkurētspējā. Cilvēki 

spēj tikt galā ar pārmaiņām. 

 Motivācija- aizraušanās ar darbu neatkarīgi no samaksas vai statusa. Enerģiska un 

neatlaidīga tiekšanās sasniegt mērķi. Ar lielu motivāciju apveltīti cilvēki spēcīgi apņemas gūt 

panākumus. Viņiem ir optimistisks skatiens uz dzīvi, par spīti iespējamām neveiksmēm. 

 Empātija- spēja izprast citus cilvēku emocionālo stāvokli. Prasme apieties ar cilvēkiem 

atkarībā no viņu emocionālās reakcijas. Empātijas pazīmes ir laba attieksme pret klientiem un 

patērētājiem, kā arī iejūtīga attieksme pret starp kultūru atšķirībām. 

 Sociālās iemaņas- prasme vadīt savstarpējās attiecības un veidot jaunus kontaktus. Spēja 

rast saskaņu. 

 

Taču ne visi līderi ir tik pareizi un priekšzīmīgi. Narcistiskais līderis spēj panākt, ka 

organizācijā strādājošie cilvēki identificējas ar viņa mērķiem, sāk domāt līdzīgi viņam pašam 

un kļūst par uzņēmuma vērtību iemiesojumiem. Narcistiskie līderi lieliski iederas kompānijās, 

kurām nepieciešama vīzija un drosme doties jauna virziena meklējumos. Taču narcistiskie 

vadītāji var iedzīt uzņēmumu arī strupceļā, atsakoties uzklausīt citu cilvēku padomus un 

brīdinājumus. Tā kā mūsdienu pasaule kļūst arvien sadrumstalotāka un mainīgāka, aizvien 

vairāk korporāciju vadība atskārš, ka bez nacistiskiem līderiem iztikt nav iespējams. Ja šie 

līderi apjauš savas robeţas, kompānijas gaida labāki laiki un tām nebūs konkurentu. Ja tomēr 

neapjauš, uzņēmumiem draud lielas briesmas. 

Ideāls līderis 

Līderiem jābūt enerģiskiem cilvēkiem ar skatu nākotnē. Viņiem piemīt arī vēl četras 

pārsteidzošas īpašības.  

 Pirmkārt, izcili līderi nekautrējas atdzīt savus trūkumus. Tā viņi atklāj savu cilvēcisko 

dabu un satuvinās ar apkārtējiem. 

 Otrkārt, līderiem piemīt lieliska intuīcija. Šie cilvēki lieliski izjūt situāciju.  

 Treškārt, līderim piemīt prasme vadīt darbiniekus. Līderim jājūt līdzi saviem 

darbiniekiem un nekļūdīgi jānovērtē viņu emocionālais stāvoklis. 

 Ceturtkārt, viņi nebaidās izmantot viņiem piemītošās unikālās īpašības un gūt labumu 

no savas individualitātes. 

Ikvienam lietotajam paņēmienam jāatbilst situācijai, tāpēc tas jāizvēlas atkarībā no 

apkārtējiem apstākļiem. Lai kļūtu par patiesu līderi ir jābūt sev pašiem, taču jādara tas 

meistarīgi. 

Manas aptaujas interesantākās domas. 

Kas jūsuprāt ir konkurētspējīga persona? 

Jūlija (13): Konkurētspējīgi cilvēki ir stilīgākie, turīgākie, pēc skata vissimpātiskākie. Tiem 

nav jābūt pašiem gudrākajiem. Līderu draugus vērtē ļoti augstu. Cilvēkus mūsdienās vērtē 

nevis pēc dvēseles, bet pēc izskata. 

Vija (16): Konkurētspējīgam cilvēkam obligāti vajadzētu būt mērķim uz kuru tiekties. 

Mērķtiecīgs cilvēks ar lielu gribasspēku spēj gan konkurēt, gan sasniegt labus rezultātus. 

Aija (13): Konkurētspējīga persona, tas ir paraugs citiem. Tādiem cilvēkiem nav privātās 

dzīves, jo visi grib tam līdzināties un „līp” klāt. 
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Anna (17): Visnotaļ konkurētspējīgam cilvēkam ir jābūt radošam, izglītotam, kulturālam, 

inteliģentam un emocionālam. Pēc manam domām konkurētspējīgu personību Varētu 

pielīdzināt vārdiem īpašs, prasmīgs, atraktīvs, zinošs, atbildīgs, spējīgs uzņemties vadību, 

spējīgs organizēt vienotu komandas darbu, prot par sevi pastāvēt un konflikta radušajās 

situācijās prot ātri reaģēt un rīkoties. 

Es esmu saskārusies ar konkurētspējīgam personām. Protams, man patīk tādi cilvēki, jo Viņi 

Vienmēr izsaka savas domas. Tas ir ļoti svarīgi.  

Sigita(16): Visi grib ar tādu cilvēku draudzēties. Es uzskatu, ka vadonim būt ir grūti. Tāds 

cilvēks ir visu uzmanības centrā.  

 

Secinājumi 

Spēcīgam līderim piemīt četras pārsteidzošas īpašības: 

1. Noteiktās situācijās viņi neslēpj savus trūkumus. 

2. Līderi ļoti uzticas savai intuīcijai, kas pasaka priekšā: pienācis īstais laiks 

ķerties pie kādas noteiktas darbības. 

3. Vadot darbiniekus, līderi izmanto tā saucamo nepiekāpīgo iejūtību. 

4. Visbeidzot- līderi neslēpj sev piemītošas unikālas īpašības. 

 Svarīgi, lai līderim piemistu pieci emocionālo inteliģenču veidojošie komponenti-

pašapziņa, paškontrole, motivācija, empātija un sociālās iemaņas. Emocionālo inteliģenci var 

apgūt dzīves gaitā. Ar gadiem tā tikai pieaug.  

Protams, ka par vadītāju var kļūt arī bez šīm visām labajām īpašībām, taču diez vai 

atradīsies daudz cilvēku, kas vēlēsies sekot. Par līderi nav viegli būt. Tas prasa daudz darba 

un lielu pacietību savu mērķu sasniegšanai. Taču ja vēlas izcelties apkārtējo vidū, labi vadīt 

uzņēmumu un būt par paraugu citiem, tad tas ir jāspēj. 

Es uzskatu, ka mana hipotēze ir apstiprinājusies. Konkurētspējīgai personai tiešām ir 

jābūt tādām īpašībām, kuras ne katram ir, vai nespēj tās attīstīt. 

Tēzes 

 Konkurētspējīga persona ir tad, ja tai piemīt līdera pazīmes. 

 Līderība tā ir indivīda spēja ietekmēt, motivēt un veicināt pārējos darboties tā, lai tiktu 

sekmēta viņu pārstāvētā uzņēmuma darbības efektivitāte un panākumi. 

 Līderis no priekšnieka atšķiras ar to, ka viņš panāk, lai sekotāji gribētu sasniegt augstus 

rezultātus, nevis vienkārši izrīko savus darbiniekus. 

 Emocionālās inteliģences līmenis ir arī obligāts līdervadības priekšnosacījums. 

Emocionālo inteliģenci veido pieci komponenti: pašapziņa, paškontrole, motivācija, 

empātija un sociālās iemaņas. 

 Narcistiskais līderis spēj panākt, ka organizācijā strādājošie cilvēki identificējas ar viņa 

mērķiem, sāk domāt līdzīgi viņam pašam un kļūst par uzņēmuma vērtību iemiesojumiem. 

 Līderim piemīt četras pārsteidzošas īpašības- nekautrējas atdzīt savus trūkumus, piemīt 

lieliska intuīcija, prasme vadīt darbiniekus, nebaidās izmantot viņiem piemītošās unikālās 

īpašības.  

 Lai kļūtu par patiesu līderi ir jābūt sev pašiem, taču jādara tas meistarīgi. 

 
Izmantotā literatūra 

1. Kā kļūt par līderi. Grāmatu sērija Harvard Business Review. Rīga, Lietišķās informācijas dienests 

2. www.akademija.lv/publikacijas.php?id=18 

 

 

 

 

 

 

http://www.akademija.lv/publikacijas.php?id=18
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MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONAS IDEĀLS 
 

Aija Rubane 

Preiļu 2. vidusskola 

 
Mēs skatāmies uz viņiem kā uz pārcilvēkiem, kas atrodas kāda iedomāta saraksta 

augšgalā. 

Vai šie cilvēki ir tie no kuriem gaidām atbildes, kad paši negribam domāt? Vai varbūt 

viņi ir tie, kuri mūs pievelk kā magnēts? Kas īsti ir konkurētspējīgs jaunietis? Ko viņš domā 

un ko viņš jūt? Vai ir kas tāds, kas viņu aizskar un viņš jūtas ievainojams? Neapšaubāmi, šis 

cilvēks ir līderis. Viņš ir gudrs un drosmīgs, viņam ir talants un gribasspēks. Viņš ir ietekmīgs 

un viņam ir savs stāvoklis sabiedrībā, kā jau ikvienam no mums. 

Mans konkurētspējīgas personības ideāls – tas ir cilvēks, kurš atrodas nemitīgā kustībā, 

nepārtraukti pilnveidojas, viss viņam apkārt raisa domas par sevis un pasaules izzināšanu. 

Viņam vienmēr ir idejām pilna galva un domās ir uzzīmēts savs nākotnes plāns. Tas ir 

cilvēks, kurš ciena sevi un tieši tādēļ citi ciena viņu. Tas ir cilvēks, kuru visi mīl, arī tie, 

kuriem vispār neviens nepatīk. Es jautāju sev – vai ir kāds, kurš kaut tuvu ir līdzīgs šim 

iedomās uzburtajam cilvēkam?  

Starp desmitiem cilvēku es atrodu viņu.  

Tas ir zēns, kura roka ir pacelta un viņš kārtējo reizi pareizi atbild uz jautājumu. Tā ir arī 

meitene, kura dzied korī un tikai savas centības dēļ piespieţ sevi izpildīt matemātikas 

mājasdarbu, kuru īsti pat vēl nesaprot. 

Tas ir kāds, kurš vienmēr zina vairāk nekā es. Viņš ir līderis, kurš uzņemsies vadīt 

pasākumu, labi zinot, ka neviens tikpat labi var arī neatnākt. Tas ir kāds, kurš vienmēr visu 

izpilda laikā, stāsta anekdotes draugiem un visi smejas par viņa jokiem. Viņš piedalās 

konkursos, un es brīnos kā viņam atliek laiks, ko veltīt pašam sev. 

Protams, tas ir cilvēks, kurš labi mācās, vienmēr domā un vienmēr ir aizņemts, bet atrod 

laiku ģimenei un mīļajiem. Jā, šie cilvēki ir gandrīz virsotnē un daudzkārt mēs domājam, ka 

viņiem nav nekādu tiesību kļūdīties. 

Šie konkurētspējīgie cilvēki man vienmēr ir līdzās.  

Tie ir klasesbiedri, kurus es daţkārt uzskatu par gudrākiem, nekā tie ir patiesībā. Tie ir 

skolasbiedri, ar kuriem neesmu pārmijusi ne vārda, bet tomēr atpazīstu viņus pēc to bildē, kas 

pieliktas pie sienas par augstiem sasniegumiem mācībās vai sportā.  

Bet kas viņiem liek tādiem būt? Kas gan viņus padara tik īpašus, kādi viņi ir? 

Ir tikai divi vārdi – mērķis un pienākums. Mērķis – sasniegt dzīves virsotni, kā arī 

pienākums, 

lai darītu visu to, kas ļautu kļūt par to, kas tu sirds dziļumos vēlies būt. 

Cilvēks – ideāls. Es redzu viņu. Tā ir meitene, kas pirms divpadsmit gadiem mācījās 

bērnudārzā.  

Viņai bija pieci gadi, un visa viņas pasaule tolaik bija mājas, ģimene un šī baltā, pāris 

desmit kvadrātmetru lielā ēka, kur skolotāja mācīja viņai zīmēt un rēķināt. Tā ir meitene, kura 

uzauga ar apziņu, ka nemācīties vienkārši nevar un nedrīkst.  

Toreiz viņa spēlēja klavieres un arī tagad viņa to dara. Pamatskolā viņa vēl arī gleznoja 

un lasīja grāmatas.  

Kāpēc? To lika skolotāji, bet to vēlējās arī viņa pati, jo, ja būtu kas tāds ko viņa 

nevēlētos, pat miesīga māte viņu nevarētu uz to piespiest. 

Tas ir noslēpums, kas cilvēku padara par cilvēku – tā ir izvēle, kas atrodas līdzās 

drosmei, pasaulīgai mīlestībai un vēlmei vienmēr tiekties pēc kā labāka. Daţi viņai prasa 

norakstīt, citi lūdz gudru domu mājasdarba ievadam,  

vēl ir arī tādi, kas no viņas baidās, jo daudziem puišiem nepatīk gudras meitenes, kas 

arēji ir stipras un dvēselē ir karjeristes. Daţreiz viņai tas apnīk, bet ne jau tāpēc, ka būtu grūti, 



 52 

bet gan tāpēc, ka tie, kas pieraduši, ka kāds visu vienmēr paveiks viņu vietā, neiemācās 

neko jaunu, bet pieredze taču ir neaizvietojama. Kad tu pacel latiņu tik augstu, cik vispār ir 

tavos spēkos, tu saproti, ka nedrīksti vairs nolaisties tur – apakšā. 

Mans konkurētspējīgas personības ideāls sēţ man pretī. Meitene ar gaišzilām acīm un 

sarkaniem nagiem.  

Es lūkojos viņā un viņa jau atkal sapņaini grimst atmiņās. Tad es pieceļos no spoguļa un 

man atkal apkārt ir mana ierastā pasaule – istaba, kurā es sēţu un rakstu šo eseju, un vēl jau ir 

pasaule tur ārpusē – cilvēki, mājas, kurās tie dzīvo un Visums, par kuru man nav ne jausmas. 

Jā, šis ideāls varu būt arī es pati. Tā nav sevis pielūgsme vai slavināšana. Iedomājieties 

matemātikas uzdevumu. 

 Ir desmit cilvēki, kuri stāv rindā ar mugurām pret aizmugurē esošajiem un tad šī rinda 

noslēdzas aplī. Katrs domā, ka cilvēks, kurš stāv tam priekšā, ir labāks par viņu. 

Un tā domā visi šie desmit cilvēki. Izrādās, ka ikviens no viņiem ir labāks par pārējiem 

un pārējie ir labāki par viņu pašu. Bet ar ko labāki? To taču nevar tā vienkārši pateikt. Ir kaut 

kas, ko ikviens no mums prot labāk nekā citi. Mēs katrs sev varam būt paraugs. 

Jūs jautāsiet – tad kāpēc gan visi nevar būt skaisti, bagāti un ietekmīgi? 

Atbildi es nezinu, jo es neesmu Dievs. Uzdodiet sev vienu jautājumu – ko ikviens no 

jums ir darījis savā labā, lai pats būtu sevis ideāls? Cik ļoti jūs esat centušies, un cik liela ir 

bijusi jūsu vēlme un apņēmība visu saprast? 

Konkurētspējīgas personības ideāls nav vienpersonisks jēdziens, kas ietver sevī kādu 

konkrētu cilvēku vai tikai sevi pašu. Es lūkojos uz savu dzīvi, cilvēkiem tajā. 

Šis ideāls esmu es pati, šis ideāls ir iedomāts cilvēks, tas ir kāds man līdzās, kuram es 

vēlos līdzināties. Šis cilvēks ir topošais biznesmenis, tas ir veiksmīgs jauna uzņēmuma 

izveidotājs un gudrs vadītājs. Tas ir cilvēks ar sirdsapziņu, nesavtīgs un dāsns. Viņš nevar 

iedot visiem pasaules bērniem mājas, bet viņš var paveikt ko nozīmīgu sevis, savas ģimenes 

un valsts labā. Tas ir cilvēks, kurš paveiks ko revolucionāru, ko jaunu. Viņa vārdi un darbi 

ieies vēsturē. 

Katrā no mums ir kaut kas labs un skaists, arī manī, un tad es saprotu, ka esmu labs 

cilvēks.  

Tieši tas ir jāsaprot ikvienam no mums, jo nevajag sevi vērtēt par zemu.  

Mēs visi esam labāki nekā domājam. Kad skatos uz konkurētspējīgiem cilvēkiem sev 

līdzās, es zinu, ka varu ne tikai sapņot būt tāda kā viņi, bet arī pati līdzināties viņiem un tomēr 

tajā pat laikā būt personība. 

Ir jāatrod vēlme, spēks un tad jau atnāks arī doma un vēlme uzdrīkstēties. Jūs 

sapratīsiet, cik daudz var paņemt no dzīves, jo mainīties nekad nav par vēlu. Kamēr tu vēl esi 

dzīvs, atrodi ideju, tad piedzims doma un sāksies jauns piedzīvojums. Piedzīvojums, kuram tu 

būsi noteicējs 

 

 

 

MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS IDEĀLS 

Jurijs Teplovs 

Zilupes vidusskola 

 
Latvija – valsts ar senu un skarbu vēsturi, ar pārdzīvojumiem, morālās un finansiālās 

krīzes lielo bagāţu. Latvietis – mērķtiecīgs, strādīgs, uzticīgs savam darbam un sev. Tā mūsu 

valsti un tautu uzlūko ārzemnieka neapbruņotā acs. Ārvalstu medijos dien dienā dzird Latvijas 

vārdu, diemţēl ne jau tajā labākā nozīmē. Tomēr ikdienas ziņu tematos arī pavīd tādi 

notikumi Latvijā, par kuriem mēs varam lepoties. Tiek parādīti arī latvieši, par kuriem mēs 

varam priecāties. Tādu nav mazums. Latvieši izsenis ir mācējuši konkurēt ne tikai savā starpā 

lauku viensētās un pilsētu centros, bet ar savu prasmi, zināšanām un māku izvirzīties 
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priekšplānā gan Eiropā, gan visā pasaulē. Šajā esejā mans mērķis ir atklāt, iezīmējot skaidru 

tēlu, kādam jābūt manam konkurētspējīgam latvietim. 

         Kopš Latvija kļuvusi par vienu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, īpaši aktuāla ir 

diskusija par Latvijas konkurētspēju Eiropā. Kā atzīst Rīgas Ekonomikas augstskolas 

prorektore Diāna Pauna, „‟Rīgai kā vienai no ES valstu galvaspilsētām ir milzīgs 

konkurētspējīgas attīstības potenciāls‟‟.
1
 Latvijā ir daudz intelektuāli spēcīgu un radošu 

cilvēku, taču arī viņi atrodas savās viensētās un sadarbība ar citiem neveidojas: šīs personības 

savās viensētās pašas sevi ir pieņēmušas par vietējām “izcilībām” un uztur šo mītu. Taču 

nereti mazāk kompetenti cilvēki izvirzās priekšplānā uz uzskata sevi par perspektīvām, 

konkurētspējīgām, pat izcilām personībām. Mūsdienu jaunatne arvien bieţāk aizdomājas par 

jautājumu, kā būt konkurētspējīgam ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tāpēc arī savu nākamo 

augstskolu nereti izvēlas pēc kritērija „‟kas es būšu pēc tam‟‟ un „‟cik labs es būšu pēc tam‟‟ 

nevis „‟vai man tas patīk‟‟. Protams, savu roku te pieliek daudzinātā un plaši apspriestā 

diţķibele, tomēr tas pierāda, kādas zināšanu augsotnes un perspektīvas vēlas sasniegt latviešu 

jaunatne. 

         Pēc manām domām, lai cilvēks kļūtu par konkurētspējīgu personību, viņam galvenokārt 

ir jābūt daudzpusīgam. Jaunietis nevarēs konkurēt ar citiem, ja viņu interesēs tikai noteikta 

sfēra, noteikta nozare, tāpēc ir jābūt zinošam vairākās jomās, jo tas veido aktīvu dialogu starp 

citiem, ir spēja runāt ar daţādu sociālo sfēru cilvēkiem. Līdz ar to izriet arī nākamais mans 

kritērijs konkurētspējīgai personībai-tās ir labas runas spējas, tātad oratora māksla. Cilvēks 

var būt kompetents daudzās jomās, taču bez spējām izteikties un runāt ar pārējiem, šī 

kompetence nav vērta. No oratora runas klausītāji vēlas saņemt enerģiju. Tādēļ orators 

nedrīkst taupīt savu enerģiju, jo viņam ir jādalās ar to, sniedzot to klausītājiem. Oratoram ir 

jābūt pārliecinātam par savas runas saturu, kuru viņš izklāsta klausītājiem, jo tikai tā ir 

iespējams iegūt auditorijas uzticību.
2
 

Lai cilvēks savā dzīvē ko sasniegtu, viņam ir jāizvirza mērķis, un tas ir jāsniedz vai 

vismaz jātiecas uz tā sasniegšanu, līdz ar to konkurētspējīgai personībai jābūt uzņēmīgam. Kā 

piemēru šajā gadījumā vēlos minēt plaši pazīstamo latviešu uzņēmēju Gunāru Ķirsonu.  

          G. Ķirsons ir fantastiski uzņēmīgs biznesa cilvēks, kurš, neskatoties uz finansu 

grūtībām un kredītu piesaisti, ir izveidojis populārākās ēstuves un veikalus Rīgā un citur 

Latvijā. Šobrīd atpūtas centrs "Lido Krasta" ir kļuvis par populārāko atpūtas, ēdināšanas un 

izklaides centru Rīgā. To iecienījuši ārzemnieki un VIP viesi, kā arī mūsu valsts iedzīvotāji, 

kuri turp dodas ar ģimenēm. 

           Gunārs Ķirsons ir mācējis nopelnīt tikai ar ēdināšanu (alkoholu tirgo tikai "Lido 

Krasta"), ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, ir radījis tūkstošiem darba vietu, 

nodarbojas ar labdarību un saviem darbiniekiem sniedz visas sociālās garantijas. Labākie 

Ķirsona darbinieki tikuši arī pie jauniem dzīvokļiem, kurus dāvinājis darba devējs.
3
 Daudziem 

latviešu uzņēmējiem, manuprāt, vajadzētu ņemt piemēru no šī cilvēka, jo viņš nebaidās riskēt, 

nāk klajā ar arvien jaunu piedāvājumu klāstu saviem klientiem un ir inovatīvs, kas, protams, ir 

nepieciešams jebkuram biznesa cilvēkam. 

       Es uzskatu, ka manam ideālam vēl ir jāpiemīt spējai izplānot savu laiku, tātad spējīgam 

organizēt savu un citu cilvēku darbu. Ikvienam ir atvēlētas tikai (vai kādam šķiet par laimi) 24 

stundas laika diennaktī. Taču cilvēkam, kurš nemāk izplānot savu darbības laiku un savu 

brīvo laiku ir ļoti sareţģīti pielāgoties apkārtējai videi, jaunam darbam, jo liekas, ka neko 

nevar izdarīt laicīgi. Tāpēc darba plānošana patiesībā ir liela māksla. Globalizācijas laikmetā, 

kad cilvēki nemainīgi skrien laikam līdzi nevis dzīvo, ir jāmāk pielāgoties videi un 

apstāķliem, tāpēc laika plānošana pašiem atvieglo darbu, kā arī brīvais laiks ir aizpildīts. 

                                                 
1
 http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/135/141/index.html 

2
 http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=1507&v_sadala=10&ban=10&year=2008 

3
 http://www.publika.lv/index.php?p2=39304 
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      Jebkurā profesijā vai darbā, ja persona vēlas būt konkurētspējīgs ar citiem, viņam vajag 

būt mazliet viltīgam un labam manipulatoram. Tautas pasakās lapsa ir pazīstama kā viltniece, 

taču galu galā viņa panāk savu un tiek pie kārotā. Tāpēc arī ir jāizmanto mazliet viltus taktika 

jebkurā dabībā. Ir jābūt arī labām psihologa spējām, jāiepazīst cilvēks un jāmāk izmantot 

cilvēka spējas, īpašības savā labā. 

          Nenoliedzami, lai darbotos kādā sfērā, ir jābūt ļoti zinošam un talantīgam. Manu 

uzmanību ļoti piesaista angļu filozofa Francisa Bēkona vārdi, kas, manuprāt, ir ļoti zīmīgi šajā 

jautājumā: „‟Jātiecas pēc zināšanām ne tāpēc, lai strīdētos, ne tāpēc, lai citus nicinātu, ne 

pašlabuma, slavas, varas vai citu iemeslu dēļ, bet tāpēc, lai būtu dzīvē derīgs.‟‟
4
  Taču, kā jau 

es minēju, būtisks ir arī talants atsevišķās profesijās, sfērās. Kā piemēru varu minēt vienu no 

izcilākajiem pasaules diriģentiem - Marisu Jansonu. Protams, mācības Sanktpēterburgā, 

toreizējā Ļeņingradā, diriģēšanas studijas Vīnes Mūzikas akadēmijā bija nepieciešamas, lai 

tagad plūktu slavas laurus, bet bez sava talanta viņš nebūtu to panācis. 1979.gadā Mariss 

Jansons kļuva par Oslo Filharmonijas orķestra galveno diriģentu un jau ļoti drīz orķestris tika 

atzīts par vienu no labākajiem pasaulē. Viņš ir bijis Londonas Filharmonijas orķestra 

galvenais viesdiriģents, Pitsburgas simfoniskā orķestra muzikālais direktors, kopš 2003.gada 

Bavārijas simfoniskā orķestra un kora galvenais diriģents, bet no 2004.gada arī Amsterdamas 

Karaliskās Koncerthalles simfoniskā orķestra galvenais diriģents. Mariss Jansons saņēmis arī 

vairākus starptautiskus apbalvojumus: viņš ir Londonas Karaliskās Mūzikas Akadēmijas goda 

loceklis, par uzticamu kalpošanu Oslo Filharmonijai saņēmis Norvēģijas valsts „Komandiera 

Zvaigznes” ordeni, kas ir augstākais apbalvojums, ko Norvēģijā piešķir cittautiešiem, 

1996.gadā saņēmis EMI ”Gada Mākslinieka” titulu, 2003.gadā Berlīnes Filharmonija 

apbalvojusi viņu ar Hansa Bulova medaļu, 2004.gada maijā saņēmis Londonas Karaliskās 

Filharmonijas ”Gada Diriģenta” titulu. Saņēmis prestiţo mūzikas balvu "Grammy" par 

"Labāko orķestra uzstāšanos" un "Labāko klasikas albumu".
5
 Latvija var lepoties ar tik izcilu 

māklinieku, un to es varu nosaukt par konkurētspējīgu personību savā jomā, jo viņu pieprasa 

Eiropa, viņu atzīst visā pasaulē, kas veido klasiskās mūzikas tēlu. Latvijā nenoliedzmi daudzi 

cilvēki ir talantīgi savās jomās, taču bez ilga darba, piepūles, uzcītības viņi vēlamo rezultātu  

nebūtu panākuši.  

          Labam un konkrētspējīgam cilvēkam ir jāpiemīt prasmei rīkoties adekvāti nestandarta 

situācijās un vienmēr jāsaglabā vēss prāts. Darba intevijās tiek uzdoti nestandarta jutājumi, lai 

pārbaudītu cilvēku prasmi izkļūt no šīs situācijas, tāpēc tādai personībai jābūt arī radošai. 

Labs darbinieks vienmēr atradīs īsto izeju no jebkura juatājuma, un te savu lomu spēlē arī 

viltība kopā ar māku būt radošam. 

       Apvienojot visas ideālās konkurētspējīgās personības īpašības, es varu piebildt, ka 

jebkurā gadījumā cilvēkam jābūt pašpārliecinātam par sevi, par savu darbu, par savām 

iemaņām, prasmēm. Tā ir ticība tam, ko tu dari. Bez šīs ticības savai nākotnei, persona, 

indivīds nekad nekļūs par personību ar spēju spriest, domāt, rīkoties. Tāpēc visa 

priekšnotiekums ir vispirms noticēt saviem spēkiem un saviem nākotnes sapņiem, kuri var arī 

kļūt par realitāti. 

           Ideāls tēls praksē neeksistē. Tam nav jābalstās arī uz noteiktiem kanoniem. Latviešiem 

ir labs potenciāls nākotnē - Latvijā piedāvā augstas izglītības iespējas, un nekas nav jāmeklē 

tālumā. Viss īstais ir tepat blakus, tikai apkārtējais spoţums un reizē posts ir apţilbinājis acis. 

Konkurētspējīgai personībai galvenais ir ticība saviem spēkiem, profesionālas un 

daudzpusīgas zināšanas, prasme strādāt gan vienatnē, gan komandā, mērķtiecība, radošums un 

uzņēmība. Latvijas jaunieši, arī es tajā skaitā, mūsdienās arvien vairāk domā, kā būt 

prieksplānā, kā konkurēt ar citiem un kā uzvarēt šajā resursu, darba un zināšanu cīņā. Ar 

optimisma pilnu skatienu nākotnē raugoties, es ceru, ka latvieši vēl joprojām varēs turpināt 

savus uzvaras gājienus zinātnē, medicīnā, mūzikā, sportā, jo patiesībā mēs esam talantīgi, 

                                                 
4
 http://aforismi.balticom.lv/Themes/989.HTM 

5
 http://www.kultura.lv/lv/persons/1/ 
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prasmīgi un zinoši, tikai katrs savā jomā, tāpēc ir jaatrod tas īstais lauks dzīvē, kur var 

izvērsties un kļūt par konkurētspējīgu latvieti, konkurētspējīgu eiropieti un galvenais, kļūt par 

personību. 

 

 

KONKURĒTSPĒJĪGS JAUNIETIS - SAVAS KARJERAS 

VEIDOTĀJS 
Alīna Ţidkova 

 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija; konsultante: Antra Latiša 
 

Es piekrītu apgalvojumam, konkurētspējīgs jaunietis - savas karjeras veidotājs. Cilvēks 

pats veido savu nākotni – uz likteni vien nevar paļauties. Tas būtu smieklīgi gaidīt no 

likteņa labi apmaksātu darba vietu, ja cilvēks neko nezina un nemaz necenšas kaut ko darīt 

savas attīstības labā. Kādas ir cilvēka spējas, tāds ir arī atalgojums, jo darba alga ir 

ienākums, ko saņem darbaspēka īpašnieks, izmantojot savas darbaspējas.  

Tādēļ jau no dzimšanas cilvēkam ir jāmācās un jāaug par gudru un darbspējīgu, 

konkurētspējīgu darbinieku. Jo vairāk cilvēkam būs šādas labas īpašības, jo labāku darba 

vietu viņš var iegūt, līdz ar to saņemt lielāku algu.  

Nedrīkst paļauties tikai uz zināšanām, jo daţreiz, lai kaut ko iegūtu  dzīvē vai kādam 

iepatiktos, jābūt tikai harizmai. Vecāki vienmēr saka, ka labi jāmācas, lai dzīvē veiktos, bet 

ir arī cilvēki, kuri vienkārši ir starojoši. Nepietiek tikai ar labām atzīmēm vai diplomu, 

jāmāk sevi prezentēt, pareizi jānovērtē savas iespējas, zināšanas un talanti. 

Pazīstamais vācu sociologs Markss Vēbers harizmu ir definējis kā personības īpašību, 

pateicoties kurai tā tiek uzskatīta par izcilu un īpaši apdāvinātu. Tiek uzskatīts, ka 

harizmātiskam cilvēkam piemīt īpašības, kādu nav citiem, un viņš spēj efektīvi ietekmēt 

citus cilvēkus, panākot viņu uzticēšanos. Harizma ir grūti aprakstāmā rakstura īpašība – 

mistiska pievilcība, kas cilvēku padara neatvairāmu un ļauj iejusties darba tirgū. Šādi 

cilvēki parasti ir ekstraverti, viņiem patīk būt par līderiem, viņi prot ne tikai lieliski 

uzklausīt, bet arī pierādīt savu taisnību, tas padara viņus par konkurent spējīgiem.  

Tomēr arī ar to nepietiek, jo cilvēkam ir jābūt inteliģentai personībai, kas spēj arī 

sadarboties ar citiem cilvēkiem. Darba devējam ir svarīgi pieņemt darbā cilvēku, kurš ir 

vispusīgs un spēj domāt ne tikai savas specialitātes zināšanu diapazonā, bet arī par citām 

pasaules norisēm, nebaidoties izteikt savu viedokli. Šie visi faktori atklāj strādnieku ne tikai 

kā profesionāli savā darba “lauciņā”, bet arī kā personību.  

Konkurence biznesekonomikā – cīņa starp preču raţotājiem par izdevīgākiem preču 

raţošanas un realizācijas apstākļiem un iespēju gūt lielāku peļņu. Jaunieša dzīvē ir līdzīgi, 

viņš cīnās par iekļūšanu labvēlīgā vidē, lai gūtu iespēju attīstīt sevi un iegūt samaksu par savu 

kvalitatīvo darbu. Konkurence liek pilnveidot savu darbu, savu attieksmi, pieeju daţādību, 

zināšanu attīstību, lai izcīnītu vietu mūsdienu pasaulē. 

Savu algu mēs veidojam šodien arī ar savu garīgo stāvokli, izmantojot gribasspēku. Ja kaut 

ko vēlies, tad obligāti to dari jo, kad cilvēks ir mērķtiecīgs un vēlas dzīvē sasniegt gan 

karjeras virsotnes, gan labklājību privātajā dzīvē, viņam obligāti veiksies. Zinātniski 

pierādīts, ka fantazēšanas laikā ķermenis ir atslābināts un tiek aktivizēta smadzeņu labās 

puslodes darbība, kas spēj paveikt neticamas lietas. Par šo tematu daudz grāmatu sarakstījis 

zinātnieks Roberts Stouns. Viņš ir arī veicis neskaitāmus eksperimentus, un daudzos 

gadījumos cilvēku vēlēšanās ir piepildījušās. Tātad- veidot savu nākotni mēs varam ne 

tikai fiziskā, bet arī garīgā ceļā. 
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Konkurence veido darba tirgu. Pozitīvu domu veidošana par savu nākotni, darbu un algu ir 

ļoti svarīgs priekšnoteikums cilvēka veiksmei un panākumiem. Cilvēks, kurš netic saviem 

spēkiem, tā arī dzīvē neko nesasniegs. Pozitīvas attieksmes savienošana ar fiziskajiem 

dotumiem, mērķtiecību un izglītību veido personību, kas nākotnē var iegūt labu darbu un 

saņemt labu algu. Ja tā visa nav – nevar būt konkurētspējīgs mūsdienu jauniešu vidē. 

Izmantotā literatūra  
1. Kumerdanka  A. 2007. Biznesa ekonomiskie pamati. Rīga, 126. -127. lpp. 

2. Jorniņa I. 2007. Darba burtnīca biznesa ekonomiskajos pamatos. Rīgā, 93. lpp. 

 

 

MANS KONKURĒTSPĒJĪGAS PERSONĪBAS IDEĀLS 
 

Artūrs Vancāns 

Balvu Valsts ģimnāzija 

 

Konkurence ir relatīvs jēdziens, taču bez konkurences mūsu pasaule neeksistētu tāda, 

kādu mēs viņu redzam. Gan fiziskā, gan sabiedriskā, gan arī cita veida evolūcija ir iespējama 

tikai konkurences rezultātā. Uz konkurences pamata darbojas gan barības ķēdes, gan 

civilizācijas, gan vienkāršākās sabiedrības īpašības. Taču tās pamatā ir subjekts jeb 

konkurētspējīga persona, kuras rezultātā notiek konkurence. Konkurētspējīga persona ir 

motivēta persona ar saviem mērķiem un ambīcijām. Lai būtu konkurētspējīgai personībai 

nevajag daudz. Katru dienu mēs manāmi vai nemanāmi, bet konkurējam visdaţādākajos 

veidos ar saviem skolasbiedriem, draugiem, partneriem vai pat nepazīstamiem cilvēkiem. 

Piemēram, esot veikalā Jūs labprāt vēlaties tikt pirmais pie kases, redzot, ka uz vēlamo kasi 

dodas liels skaits pircēju. Tieši šajā punktā ir mūsdienu konkurētspējības problēma, jo tikai 

retie vēlmi uzdrošinās pārvērst rīcībā. Diemţēl, šo spēju domas pārvērst par darbiem ietekmē 

vairāki blakusfaktori, piemēram, pašvērtējums un salīdzinājums ar konkurentu, mērķa 

nozīmīgums un nepieciešamās pūles tā sasniegšanai. Šajā darbā es aprakstīšu, kādam, 

manuprāt, ir jābūt konkurētspējīgai personībai un salīdzināšu to ar mūsdienu 

konkurētspējošām personām, vairāk saistībā ar Latvijas tirgu un uzņēmējdarbību. 

Kāda tad ir ideāla konkurētspējīga personība un vai tā spētu darboties mūsdienu Latvija 

tirgus sistēmā? Uz šo jautājumu nav konkrētas atbildes, jo katram cilvēkam ir savas 

ideoloģijas, kādai jābūt ideālai konkurētspējošai personībai un visas tās var definēt, kā 

ideālus, veiksmīgus vai ne tik veiksmīgus, taču katrai ideoloģijai pieder savu plusi un mīnusi. 

Valstij ideāls ideāla konkurētspējīga persona ir tāda, kuras rīcību rezultātā noteiktā tirgus 

segmentā varētu samazināt preces vai pakalpojuma cenu, kas savukārt veicinātu cilvēkus pirkt 

preces un maksāt nodokļus, kas savukārt attīstītu valsts ekonomiku. Paša konkurenta interesēs 

ir iegūt lielāku tirgus daļu nesamazinot preces vai pakalpojuma cenas jeb iegūstot lielāko 

iespējamo peļņu ar mazākiem iespējamiem izdevumiem. Taču ideāla konkurētspējīgas 

personības galvenais mērķis ne vienmēr ir iegūt lielāko peļņu vai varu. Manuprāt, 

konkurences kā tādas galvenais mērķis ir radīt pretestību un sacensību starp diviem vai 

vairākiem subjektiem.  

Manuprāt, ideālas konkurētspējošas personas galvenā pazīme ir darbošanās visos 

apstākļos. Personai ir jāriskē, jo vienmēr pastāv veiksmes iespēja. Esmu liels Nikolo 

Makjavelli ideoloģijas piekritējs, kas nosaka, ka mērķa sasniegšanai jāizmanto visas 

nepieciešamās iespējas, pat ja tās ir pret likumu. Pat ja riska rezultātā viņš zaudē, 

konkurentam ir jāsamierinās un tas jārespektē, jo viņš iegūst ko ļoti vērtīgu - pieredzi un tāpēc 

nākamreiz konkurētspējīga persona nepieļaus līdzīgu kļūdu. Bet savukārt, ja tā nedarbojās un 

vienkārši pasīvi noskatās notiekošajā, tā neiegūst neko, jo vairāk – pazemina savu 

pašvērtējumu. Manuprāt, šeit iederas Mārtiņa Lutera Kinga citāts „Mūsu dzīve beidzas tad, 

kad mēs noklusējam par to, kas mums ir svarīgs.” Lai gan tas vairāk attiecās uz vispārējo 
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konkurenci, taču neizdarot to, kas mums šķiet svarīgs, piemēram, mērķa sasniegšana, mēs 

vairs nevaram teikt, ka mēs dzīvojam – nedarot to, kas mums ir svarīgs, mēs eksistējam. Īsāk 

sakot ideālai konkurētspējīgai personībai jābūt tādai, kas neapstāsies pie grūtībām, kas 

nebaidīties, no jauniem pārbaudījumiem un izaicinājumiem, jābūt viltīgam un tajā pašā laikā 

viņam jāizprot sekas. 

Otra tik pat svarīga iezīme ir neatkarība jeb brīvība no kontroles vai citu ietekmes. Šis ir 

mūsdienu konkurentu vājais posms, jo esot atkarīgam tu nespēj pilnvērtīgi izdarīt ieplānoto. 

Īsāk sakot, mūsdienu Latvijas konkurenti nespēj tik stipri koncentrēties mērķim, uztverot 

apkārtējos blakusefektus. Viņi vienkārši eksistē necīnoties par konkurences domināciju, kas 

savukārt ir pirmās pazīmes nepietiekamības dēļ. Piemēram, vilciens, braucot pa sliedēm un 

pārbraucot salūzušam dēlim, nestājas un nelabo to. Vilcienam ir savs mērķis – izpildīt savus 

pakalpojumus. Un tomēr mūsdienu tirgus ir tik ļoti saistīta ar citām sfērām, ka ir grūti būt 

neatkarīgam. Piemēram, īsts konkurents sapņo par brīvo tirgus ekonomiku, kurā, piemēram, 

netiek iejaukta valsts, tādējādi viņam būtu brīvas iespējas mainīt preces vai pakalpojuma 

cenu. Manuprāt, ideālam konkurentam ir jākoncentrējas uz savu mērķi un vairāk jāizmanto 

citi, neļaujot kontrolēt sevi pašu. Viņam jābūt diezgan egoistiskam, tajā pašā laikā izcilam 

līderim. 

„Prasme apieties ar cilvēkiem ir prece, kas pērkama tāpat kā cukurs vai kafija. Un es par 

šo prasmi maksāšu vairāk nekā par jebko citu šai pasaulē.” Šis Dţ.D.Rokfellera citāts nosaka, 

ka konkurenta galvenais mērķis ir kontrolēt situāciju, analizēt un izvirzīties jeb īsāk sakot 

prast apieties ar cilvēkiem. Jāapmierina klientu vēlmes labāk nekā tavs konkurents to dara. Es 

uzskatu, ka ideāls konkurents sasniegs mērķus, ja iegūs uzticību klientu vidū, jeb 

konkurentspējīgai personībai jāpiekopj attiecību mārketingu. Parādoties jaunam konkurentam, 

klienti joprojām būs lojāli pret veco. Piemēram, parādoties Latvijā jaunam mobilo sakaru 

tīklam BITE, neskatoties uz ļoti zemiem tarifiem, klienti palika pie vecajām un pārbaudītajām 

vērtībām, paliekot pie LMT vai TELE2. No šī var secināt, ka klienti savā veidā ir diezgan 

konservatīvi un nepieciešams laiks, lai iegūtu to uzticību un paaugstinātu savu zīmolu. 

 

Protams, ideālai konkurētspejīgai personībai jābūt izglītotai, lai spētu specializēties 

noteiktā sfērā un analizēt tirgus iespējas un vājos punktus. Lai ne tikai akli skrietu uz priekšu, 

bet paredzētu iespējamo nākotni un vajadzības gadījumā izmantotu apkārtceļu. Ideāls 

konkurents pārzina savus konkurentus labāk par citiem un viņam jāprot izmantot šīs 

zināšanas, lai sasniegtu savu mērķi, kas varētu būt monopola iegūšana vai noteiktās tirgus 

sfēras lielākās daļas kontrolēšana. Jāpārzina šī tirgus segmenta konkurentu stratēģijas un 

misijas, finansu, viņu produktu un zīmola īpatnības. Konkurētspējīgai personībai jāizmanto 

viņa konkurenta pieļautās kļūdas savā labā, taču nevar nofiksēties uz tikai konkurenta 

darbībām, jo jāatceras, ka klienti ir tie, kuri pērk preci vai pakalpojumus, tāpēc jārīkojas tā, lai 

pēc iespējas labāk apmierinātu klientu vēlmes. 

Ideālai konkurātspējīgai personībai ir jābūt viltīgai. Ļoti interesants piemērs ir ar Apple 

uzņēmumu. Pēdējā laikā viņu tirgus kontrole aug, neskatoties uz konkurentu pieaugumu un ne 

tik seno parādīšanos tirgū. Lielāko peļņu viņi gūst no elektrotehnikas, piemēram, MP3 

pleijeriem, datoriem vai mobilajiem telefoniem. Taču viņi tos nav izgudrojuši, viņi tos 

piedāvā jaunā un ērtākā veidā. Viņi izanalizēja iepriekšējo raţotāju kļūdas un radīja tieši to 

pašu, tikai ar izlabotām kļūdām, ar uzlabojumiem, kādus vēlās klienti. Vēl, manuprāt, 

konkurētspējīgai personībai  ir jāslēpj savi panākumi un to cēloņi, cik vien ilgi ir iespējams, 

lai pretējs konkurents nezinātu „kādi akmeņi ir zem ūdens.” Viņai ir jāveido noteikts tēls, 

kāds spētu palīdzēt mērķa sasniegšanai un jāprot tēlot. 

Nobeigumā es uzskatu, ka konkurētspējīga personība, kuru es uzskatu par ideālu, spētu 

izmest konkurentus no noteiktā tirgus segmenta un spētu kļūt par monopolistu. Taču, esot 

pārāk daudz šādu konkurētspējīgu personību, tas varētu sagraut valsts tirgu. Jo vairāk tirgus 

segmentos parādīsies monopolisms, jo grūtāk būs iekļūt tajos segmentos jauniem 
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uzņēmumiem un viņi nebūs spējīgi konkurēt ar monopolistu, kā rezultātā monopolistam būs 

ierobeţotas, taču diezgan plašas cenu kontroles iespējas.  

Es secinu, ka konkurence ir evolūcijas neatņemama daļa, kas vienmēr eksistēja un 

eksistēs, turklāt neviens nespēs definēt konkrētu un unikālu konkurētspējošas personības 

ideālu. 
 

Izmantotie avoti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli  

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr. 
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3.pielikums 
 

Konkurētspējas (KS) izvērtēšanas indikatoru sistēma un KS līmeņu 

noteikšanas metodika un rezultātu interpretācija 
 

3.1. tabula. Vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sadalījums pa 

konkurētspējas struktūras komponentiem (vecais variants) 
N.p.k. 

Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

Personības virzības komponents (16 indikatori) 

1.  
Man ir skaidri nākotnes mērķi  

2.   
Es vēlos dzīvē daudz ko sasniegt 

3.  
Es esmu jau izvēlējies nākotnes profesiju 

4.  
Es jau skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es turpināšu mācības, lai iegūtu izvēlēto profesiju 

5.  
Savā dzīvē es vēlos gūt panākumus, t.sk. izvēlētajā profesijā 

6.  
Vēlos arvien pilnveidoties kā personība, t.sk. gūt jaunas zināšanas, attīstīt savas prasmes un spējas. 

7.  
Man ir savi dzīves principi, ko cenšos ievērot, jo tie balstās uz vērtībām manā dzīve 

8.  Es vēlos pašapliecināties un apkārt esošiem cilvēkiem parādīt, ka esmu viņu cieņas un apbrīnas 

vērta personība. 

9.  
Vēlos sasniegt augstus rezultātus 

10.  
Vēlos, lai mani cienītu 

11.  
Protu izvairīties no konfliktiem ar citiem cilvēkiem un tajā pat laikā sasniegt iecerēto 

12.  
Esmu gatavs uzņemties atbildību savā un citu priekšā par saviem vārdiem un darbiem 

13.  
Savā dzīvē esmu iemācījies/usies atšķirt svarīgo no mazsvarīgā 

14.  
Esmu zinātkārs, vēlos arvien izzināt pasauli ap sevi un sevi šajā pasaulē 

15.  Esmu iemācījies/usies dzīvē atšķirt labo no ļaunā un attiecīgi rīkoties, t.sk. nedarīt citiem to, ko 

negribētu, lai citi nodara man 

16.  Es cienu cilvēkus, kas dzīvē spēj daudz ko sasniegt 

Informatīvi saturiskais komponents (15 indikatori) 

17.  
Es labi apzinos savas spējas un zinu, kur tās varu izmantot 

18.  
Es spēju objektīvi novērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni 

19.  
Es labi apzinos savus plusus un mīnusu (savas stiprās un vājās puses). 

20.  
Man ir augsta pašapziņa 

21.  Man piemīt spēja uzdrīkstēties 

22.  Es protu uzklausīt un izvērtēt citu cilvēku padomus, tajā pat laikā esmu patstāvīgs/a lēmumu 

pieņemšanā 

23.  Ja ir liela nepieciešamība, spēju ātri pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši situācijai  
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Tabulas turpinājums 

 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

24.  
Es nebaidos kļūdīties 

25.  
Protu un varu pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli 

26.  
Spēju izvērtēt situāciju, lai pieņemtu lēmumu, kā rīkoties 

27.  
Protu publiski prezentēt savus darbus un pats sevi kā personību 

28.  
Esmu iemācījies/usies plānot un pašorganizēt savu laiku  

29.  Esmu elastīgs savā darbība, spēju mainīt savus plānus, ja to prasa izveidojusies situācija vai 

mainīgā vide 

30.  Esmu gatavs pārmaiņām manā dzīvē, pārmaiņas mani nebaida, tieši otrādi, - pārmaiņas padara dzīvi 

interesantu un glābj no garlaicības 

31.  Esmu iemācījies/usies saskaņot savas intereses un personīgos mērķus ar citu cilvēku interesēm un 

mērķiem 

Emocionālais un gribas komponents  (12 indikatori) 

32.  Lai varētu īstenot savus mērķus, esmu iemācījies/usies atteikties no tā, kas var traucēt man sasniegt 

nospraustos mērķus 

33.  Man ir attīstīts gribasspēks, jo spēju sevi piespiest darīt to, kas nepieciešams, pat tad, kad ļoti 

negribas 

34.  
Esmu neatlaidīgs/a 

35.  
Man patīk pārvarēt grūtības, jo tad ir divtik lielāks uzvaras prieks un gandarījums par paveikto 

36.  Man patīk saņemt citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas manī rada pozitīvas emocijas un iedvesmo 

jauniem darbiem 

37.  Esmu iemācījies pats/i pārvaldīt savu noskaņojumu, savaldīt un neizrādīt citiem savas emocijas, jo 

īpaši negatīvās 

38.  
Man ir raksturīga stresa noturība 

39.  Es spēju konkrētā situācijā iejusties kādas konkrētas cilvēku grupas emocionāli psiholoģiskajā 

noskaņojumā, tam pielāgojoties. 

40.  Man ir līdzpārdzīvojuma spējas 

41.  Neesmu skaudīgs/a un nenovīdīgs/a, es priecājos ne tikai par saviem, bet arī par citu cilvēku 

panākumiem 

42.  Es vēlos un varu palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem 

43.  Esmu gatavs/a pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto 

Kompetenču komponents (23 indikatori) 

44.  Man ir pietiekošs zināšanu un prasmju līmenis, lai dzīvē sasniegtu to, ko vēlos 

45.  Esmu iemācījies izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 

46.  Es protu patstāvīgi mācīties, t.sk. strādāt ar daţādiem informācijas avotiem 

47.  Man ir izteiktas darbaspējas 

48.  Man ir labas datora lietošanas prasmes 

49.  Man ir labas valodu prasmes 
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Tabulas nobeigums 
 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes/indikatori 
50.  Man ir pašnovērtēšanas prasmes 

51.  Esmu radošs/a, man ir laba izdoma un bagāta iztēle 

52.  Man ir elastīgs prāts. Es spēju uztvert zemtekstus, protu saskatīt sakarības, t.sk. cēloņsakarības, 

uztvert cita cilvēka domu no pusvārda 

53.  
Man ir labi attīstīta intuīcija 

54.  
Man ir laba humora izjūta 

55.  
Protu prognozēt tuvākās nākotnes notikumus un modelēt savu uzvedību atbilstoši situācijai 

56.  Man piemīt prasme mainīties, t.sk. mainīt savas attieksmes, pārvērtēt savus uzskatus, ja tam ir 

pamats  

57.  
Protu citus aizraut un iedvesmot  

58.  
Es protu un gribu sadarboties ar citiem cilvēkiem 

59.  
Es protu strādāt komandā, lai paveiktu uzticēto uzdevumu 

60.  
Es spēju būt līderis  

61.  
Spēju adaptēties un iekļauties nepazīstamā vidē 

62.  Īstenojot savus mērķus, protu izmantot apkārtējās vides piedāvātās iespējas manai pašrealizācijai un 

izvērtēt arī pastāvošos draudus  

63.  
Man ir labas oratora prasmes 

64.  
Man ir labas komunikatīvās prasmes, t.sk. prasme klausīties citos cilvēkos 

65.  
Esmu iemācījies saprast cilvēkus 

66.  Es protu vadīt automobili, un man ir arī autovadītāja tiesības 

 

 

Konkurētspējas kopējā līmeņa noteikšanas metodika (vecais variants) 
 

3.2. tabula. Konkurētspējas (KS) līmeņa noteikšanas metodika (vecais variants) 
(metodika domāta momentdiagnostikai, proti, tūlītējai diagnostikai uzreiz pēc aptaujas punktu 

saskaitīšanas) 

 

N.p.k. Iegūto pašvērtējuma punktu 

robeţas 

Konkurētspējas līmenis 

1.  199 – 264  Augsts ksp līmenis 

2.  133 - 198 Vidējs ksp līmenis 

3.  67 - 132 Zems ksp  līmenis 

4.  66 Kritisks ksp  līmenis:  

konkurētspēja nav diagnosticēta 
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3.3. tabula. Konkurētspējas analīzes un izvērtēšanas pa KS komponentiem 

metodika 
(Metodika domāta sīkākai analīzei, izvērtēšanai un ieteikumu izstrādei individuālo 

konsultāciju ceļā pie speciālistiem) 

 

N.p.k. Konkurētspējas komponents Iegūtie 

punkti  

KS līmeņa rādītāji  

1. Personības virzības komponents  

 

 49 – 64 punkti:  

augsts ksp līmenis  

 

33 – 48 punkti:  

vidējs ksp līmenis 

 

17 – 32 punkti:  

zems ksp līmenis 

 

16 punkti:  

kritisks līmenis  

 

2. Informatīvi saturiskais 

komponents  
(Es-koncepcija, komunikatīvās un 

darbības regulējošās funkcijas) 

 46 – 60 punkti: 

augsts ksp līmenis 

 

 31 – 45 punkti:  

vidējs ksp līmenis 

 

16 – 30 punkti:  

zems ksp līmenis 

 

15 punkti:  

kritisks līmenis  

3. Emocionālais un gribas 

komponents. 

 37 – 48 punkti: 

augsts ksp līmenis 

 

25 – 36 punkti: 

vidējs ksp līmenis 

 

13 – 24 punkti: 

zems ksp līmenis 

 

12 punkti: 

kritisks līmenis  
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Tabulas turpinājums 

N.p.k. Konkurētspējas komponents Iegūtie 

punkti  

KS līmeņa rādītāji  

4. Kompetenču komponents  70 – 92 punkti:  
augsts ksp līmenis  

 

47 – 69 punkti: 

vidējs ksp līmenis 

 

24 – 46 punkti: 

zems ksp līmenis 

 

23 punkti: 

kritisks līmenis  

 

  

Iegūto rezultātu interpretācija (skaidrojums) 

 
Personības virzības komponents: 

49 – 64 punkti (augsts ksp līmenis) - Tev ir skaidri nākotnes mērķi, jo Tu zini, ko gribi 

sasniegt. Tev svarīgi ir panākumi, un Tu proti jau savus mērķus daļēji īstenot, jo proti atšķirt 

būtisko no nebūtiskā. Konkurētspējas attīstībā būtiska ir Tava izpratne par labo un ļauno – Tu 

proti nedarīt citiem to, ko negribi, lai citi dara Tev, jo Tu apzinies savas vērtības, dzīves 

principus un to saskaņotību ar apkārtējo pasauli. Tev ir visas iespējas, prasmīgi izmantojot to, 

ko jau esi iemācījies un sevī attīstījis, kļūt par konkurētspējīgu cilvēku. 

 

33 – 48 punkti (vidējs ksp līmenis) – Tu esi izveidojis pamatu tam, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku, taču iespējams, jāprecizē nākotnes mērķi, skaidrāk jāapzinās, ko 

gribi sasniegt. Varbūt Tu neuzdrošinies vēl pietiekami drosmīgi vēlēties gūt panākumus, 

pašapliecināties, nekaitējot apkārtējai pasaulei. Iespējams, ka vēl jāmācās atšķirt būtisko no 

nebūtiskā. Pajautā sev, vai Tu skaidri vari nosaukt savas vērtības, dzīves principus. Iespējams, 

ka Tev vēlams pakonsultēties ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā izstrādāt rīcības soļus 

lēmumu pieņemšanā, mērķu sasniegšanā. 
 

17 – 32 punkti (zems ksp līmenis) – Tev vēlams uzrakstīt savu mērķu, vērtību, dzīves 

principu sarakstu, mācīties uzdrošināties sapņot un mēģināt sapņus, mērķus sasniegt. Pajautā 

sev konkrēti, kādā profesijā, amatā Tu vēlies strādāt. Mēģini saprast, kas Tev palīdz un kas 

traucē pašapliecināties. Jautā sev, ko Tavā dzīvē nozīmē panākumi, pavēro, kas cilvēkiem 

palīdz gūt panākumus, un atceries – kļūt par konkurētspējīgu cilvēku iespējams katram, 

mācoties atšķirt būtisko no nebūtiskā un darot to, kas palīdz sasniegt mērķus. Tev var palīdzēt 

projekta „Esi līderis!” vadītāji uzdrošināties sapņot, izvirzīt mērķus un izstrādāt rīcības soļus 

lēmumu pieņemšanā, mērķu sasniegšanā. 
 

16 punkti (kritisks līmenis) – Tu šobrīd mācies, un Tev ir iespējas mācīties izprast 

mērķu, vērtību, dzīves principu nozīmi konkurētspējas attīstībā, tev ir iespējas mācīties 

pieņemt lēmumus, kas palīdzēs kļūt konkurētspējīgam. Jautā sev, vai Tu vēlies gūt 

panākumus, cienīt sevi, pašapliecināties. Centies izprast, kas Tev palīdz un kas traucē attīstīt 

mērķu izvirzīšanas, īstenošanas prasmes. Apzinies, ko Tu vēlies sasniegt, ko vēlies darīt pēc 

skolas beigšanas, kādu redzi savu turpmāko dzīvi. Tev var palīdzēt projekta „Esi līderis!” 

nodarbības un vadītāju konsultācijas.  
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Informatīvi saturiskais  komponents: 

46 – 60 punkti (augsts ksp līmenis) – Tu paškritiski apzinies savas spējas, un tas palīdz 

Tev uzdrīkstēties, nebaidīties kļūdīties, ātri pieņemt lēmumus, vienlaikus uzklausot citu 

cilvēku ieteikumus un izvērtējot savu attieksmi pret padomiem. Savu spēju apzināšanās Tev 

palīdz elastīgi rīkoties daţādās mainīgās situācijās, skatīties uz pārmaiņām kā uzdrīkstēšanās 

izaicinājumu, un tas iespējams ir saistīts ar Tavu spēju prasmīgi plānot laiku, kas ir viena ļoti 

būtiskām konkurētspējas pazīmēm. 
 

 31 – 45 punkti (vidējs ksp līmenis) - Tu daļēji apzinies savas spējas, daļēji Tu 

uzdrīksties tās izmantot, taču iespējams, ka Tev vēl traucē bailes kļūdīties, Tu vari mācīties 

ātrāk pieņemt lēmumus, izvērtēt citu cilvēku ieteikumus un savu attieksmi pret šiem 

padomiem. Pārdomā, vai tev rodas bailes daţādās mainīgās situācijās, vai Tu rīkojies 

pietiekami elastīgi. Iespējams, ka Tev lielāka uzmanība jāpievērš spējas prasmīgi plānot laiku 

pilnveidošanai, jo tā ļoti būtiska konkurētspējas pazīme. 
 

16 – 30 punkti (zems ksp līmenis) - Tu zini, ka tev ir kādas konkrētas spējas, taču 

mācies noticēt, ka tās palīdz Tev kļūt konkurētspējīgam, mēģini izprast savas bailes, sevišķi 

bailes kļūdīties, konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem par to, kā pārvarēt bailes 

nekļūdīties, pieņemt lēmumus, izvērtē citu cilvēku ieteikumus un to, kas Tev ir noderīgs šajos 

padomos. Centies izprast, kas Tev traucē rīkoties pietiekami elastīgi mainīgās situācijās. 

Konsultējies par to, kā prasmīgi plānot laiku, jo tā ļoti būtiska konkurētspējas pazīme. 

 

15 punkti (kritisks līmenis) – Tu šobrīd mācies izprast sevi, savas spējas, emocijas, 

sevišķi bailes, kas ir ļoti raksturīga cilvēka emocija. Tev vēlams mācīties darīt lietas, kurās 

bailes mazinās: pieņemt lēmumus un uzreiz izdarīt. Mēģini skatīties uz mainīgām situācijām 

kā iespēju trenēt prasmi nebaidīties kļūdīties, mācies uzdrošināties kļūdīties. Tev noteikti var 

palīdzēt savu spēju saraksta izveidošana. 
 

Emocionālais un gribas komponents: 

37 – 48 punkti (augsts ksp līmenis) – Tev ir attīstīts gribasspēks, Tu trenē to, darot 

lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt. Tu atpazīsti savas emocijas un proti tās pārvaldīt. 
 

25 – 36 punkti (vidējs ksp līmenis) – Tu attīsti savu gribasspēku, taču drosmīgāk 

uzdrošinies pārvarēt grūtības, varbūt vairāk dari lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir 

vajadzīgas un derīgas. Tu daļēji apzinies savas emocijas un spēj tās pārvaldīt. Tev vēlams 

pavērot, kurās situācijās ir grūti emocijas pārvaldīt.  
 

13 – 24 punkti (zems ksp līmenis) – Tev vēlams apzināties, ka Tev ir gribasspēks un ka 

gribasspēks veidojas, darot lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir vajadzīgas un derīgas. 

Atrodi tādas lietas un dari tās. Pārdomā, kādas ir Tavas pozitīvās un negatīvās emocijas, kādās 

situācijās tās izpauţas. Konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā labāk trenēt 

prasmi pārvaldīt emocijas. 
 

12 punkti (kritisks līmenis) – Vispirms apzinies, kas ir tas, ko Tu gribi, ko nepieciešams 

darīt, lai to sasniegtu, un tad – katru dienu veic konkrētu rīcības soli, tā Tu trenēsi savu 

gribasspēku. Vēro sevi un mācies nosaukt savas emocijas vārdos, apzinies, kas tevi satrauc, 

un konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā labāk trenēt prasmi pārvaldīt emocijas. 
 

Kompetenču komponents: 

70 – 92 punkti (augsts ksp līmenis) – Tev ir daudzveidīgas prasmes, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku. Tu proti savas zināšanas un prasmes izmantot neierastās situācijās, 

Tev iespējams palīdz Tava humora izjūta. 
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47 – 69 punkti (vidējs ksp līmenis) – Tev ir prasmes, lai kļūtu par konkurētspējīgu 

cilvēku, taču vēlams izanalizēt savus panākumus, rezultātus un saprast, kuras prasmes vēl 

attīstāmas. Pajautā sev, vai Tev ir situācijai atbilstoša humora izjūta. 
 

24 – 46 punkti (zems ksp līmenis) – Tev būtiski svarīgi ir saprast, kuras prasmes un 

zināšanas būtu pirmkārt pilnveidojamas, lai sasniegtu savus mērķus.  
 

23 punkti (kritisks līmenis) - Apzinies, ka Tev noteikti ir zināšanas un prasmes, 

uzdrošinies tam ticēt un mēģini sākt tās izmantot. Izveido zināšanu un prasmju, kuras Tev 

tuvākajā laikā apgūstamas, sarakstu.  
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3.4. tabula. Vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sadalījums pa 

konkurētspējas struktūras komponentiem (jaunais variants pēc korekcijām) 

N. 

p. 

k. 

N.p.k. 
aptaujas. 

anketā 
Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

1. Personības virzības komponents (18 indikatori) 
1. 1. 

Man ir skaidri nākotnes mērķi  

2. 2. 
Es vēlos dzīvē daudz ko sasniegt 

3. 3. 
Es esmu jau izvēlējies/izvēlējusies nākotnes profesiju 

4. 4. Es jau skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es turpināšu mācības, lai iegūtu izvēlēto 

profesiju 

5. 5. 
Savā dzīvē es vēlos gūt panākumus, t.sk. izvēlētajā profesijā 

6. 6. Vēlos arvien pilnveidoties kā personība, t.sk. gūt jaunas zināšanas, attīstīt savas prasmes 

un spējas 

7. 7. 
Man ir savi dzīves principi, ko cenšos ievērot, jo tie balstās uz vērtībām manā dzīve 

8. 8. Es vēlos pašapliecināties un apkārt esošiem cilvēkiem parādīt, ka esmu viņu cieņas un 

apbrīnas vērta personība 

9. 9. 
Vēlos veiksmīgi veidot savu karjeru, visā, ko daru, sasniedzot augstus rezultātus   

10. 13. Esmu iemācījies/usies saskaņot savas intereses un personīgos mērķus ar citu cilvēku 

interesēm un mērķiem 

11. 11. Es parasti sasniedzu iecerēto, jo protu savus mērķus saskaņot ar citu cilvēku interesēm, 

tas ļauj izvairīties no konfliktiem 

12. 12. Esmu gatavs/gatava uzņemties atbildību savā un citu priekšā par saviem vārdiem un 

darbiem 

13. 13. 
Savā dzīvē esmu iemācījies/usies atšķirt svarīgo no mazsvarīgā 

14. 14. 
Esmu zinātkārs/zinātkāra, vēlos arvien izzināt pasauli ap sevi un sevi šajā pasaulē 

15. 15. Esmu iemācījies/usies dzīvē atšķirt labo no ļaunā un attiecīgi rīkoties, t.sk. nedarīt citiem 

to, ko negribētu, lai citi nodara man  

16. 16. 
Es cienu cilvēkus, kas dzīvē spēj daudz ko sasniegt 

17. 41. Neesmu skaudīgs/a un nenovīdīgs/a, es priecājos ne tikai par saviem, bet arī par citu 

cilvēku panākumiem 

18. 42. Es vēlos un varu palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem 

Paškoncepcijas komponents (16 indikatori) 

19. 51. 
Esmu radošs/a, man ir laba izdoma un bagāta iztēle 

20. 20. 
Man ir augsta pašapziņa  

21. 21. Man piemīt spēja uzdrīkstēties 

22. 22. Es protu uzklausīt un izvērtēt citu cilvēku padomus, tajā pat laikā esmu patstāvīgs/a 

lēmumu pieņemšanā 

23. 17. 
Es labi apzinos savas spējas un zinu, kur tās varu  izmantot 

24. 24. 
Es nebaidos kļūdīties 
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Tabulas turpinājums 

N.p.

k. 

N.p.k. 
aptaujas. 

anketā 

Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

25. 25. Spēju pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli 

26. 26. Spēju izvērtēt situāciju, lai pieņemtu lēmumu, kā rīkoties  

 

27. 27. Protu sevi publiski prezentēt kā personību 

28. 18. 
Es spēju objektīvi novērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni 

29. 19. 
Es labi apzinos savus plusus un mīnusu (savas stiprās un vājās puses) 

30. 53. 
Man ir labi attīstīta intuīcija 

31. 54. 
Man ir laba humora izjūta 

32. 59. 
Es cienu pats/pati sevi kā personību 

33. 10. 
Vēlos, lai mani cienītu citu cilvēki 

34. 36. Man patīk saņemt citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas ceļ manu pašapziņu, rada 

pozitīvas emocijas un iedvesmo jauniem darbiem 

3. Pašregulācijas komponents  (16 indikatori) 
35. 29. Esmu elastīgs/a savā darbībā, spēju mainīt savus plānus, ja to prasa izveidojusies 

situācija vai mainīgā vide 

36. 36. 
Ja man dota izvēles iespēja, spēju ātri pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši situācijai 

37. 37. Esmu iemācījies/usies pats/i pārvaldīt savu noskaņojumu, savaldīt un neizrādīt citiem 

savas emocijas, jo īpaši negatīvās 

38. 38. 
Spēju savaldīt un mobilizēt sevi stresa situācijās (man ir raksturīga stresa noturība) 

39. 39. 
Atkarībā no situācijas es spēju elastīgi pielāgoties citiem cilvēkiem un atbilstoši rīkoties. 

40. 40. 
Man ir līdzpārdzīvojuma spējas 

41. 32. Lai varētu īstenot savus mērķus, esmu iemācījies/usies atteikties no tā, kas var traucēt 

man sasniegt nospraustos mērķus 

42. 33. Man ir attīstīts gribasspēks, jo spēju sevi piespiest darīt to, kas nepieciešams, pat tad, kad 

ļoti negribas 

43. 44.   
Esmu gatavs/a pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto  

44. 34. 
Esmu neatlaidīgs/a 

45. 55. Spēju prognozēt tuvākās nākotnes notikumus un modelēt savu uzvedību atbilstoši 

situācijai 

46. 56. Man piemīt spēja mainīties, t.sk. mainīt savas attieksmes, pārvērtēt savus uzskatus, ja 

tam ir pamats  

47. 47. Es spēju pats/pati sevi organizēt darbam 

48. 28. 
Esmu iemācījies/usies plānot un lietderīgi izmantot savu laiku 

49. 30. Esmu gatavs/a pārmaiņām manā dzīvē, pārmaiņas mani nebaida, tieši otrādi, - pārmaiņas 

padara dzīvi interesantu un glābj no garlaicības 

50. 35. Man patīk pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto, jo tad ir uzvaras prieks un liels 

gandarījums par paveikto 
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Tabulas nobeigums 

 N.p.

k. 

Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

4. Kompetenču komponents (16 indikatori) 
51. 44. 

Man ir pietiekošs zināšanu un prasmju līmenis, lai dzīvē sasniegtu to, ko vēlos 

52. 45. 
Esmu iemācījies/usies izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 

53. 46. 
Es protu patstāvīgi mācīties, t.sk. strādāt ar daţādiem informācijas avotiem 

54. 47. 
Man ir izteiktas darbaspējas 

55. 48. 
Man ir labas datora lietošanas prasmes 

56. 49. 
Man ir labas valodu prasmes 

57. 60. 
Es spēju būt līderis/līdere (57) Protu citus aizraut un iedvesmot 

58. 58. 
Es protu un gribu sadarboties ar citiem cilvēkiem, t.sk. strādāt komandā  

59. 52. 
Man ir elastīgs prāts. Es spēju uztvert zemtekstus, protu saskatīt sakarības, t.sk. cēloņsakarības 

60. 50. 
Man ir pašnovērtēšanas prasmes 

61. 61. 
Spēju adaptēties un iekļauties nepazīstamā vidē 

62. 62. Īstenojot savus mērķus, protu izmantot apkārtējās vides piedāvātās iespējas manai 

pašrealizācijai un izvērtēt arī pastāvošos draudus  

63. 63. 
Man ir labas oratora prasmes 

64. 64. 
Man ir labas komunikatīvās prasmes, t.sk. prasme klausīties citos cilvēkos. 

65. 65. 
Esmu iemācījies/usies izzināt un saprast citus cilvēkus 

66. 66. Es protu vadīt automobili, un man ir arī autovadītāja tiesības 
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Konkurētspējas kopējā līmeņa noteikšanas metodika (jaunais variants) 
 

3.5. tabula. Konkurētspējas kopējā līmeņa noteikšanas metodika (jaunais variants) 

N.p.k. KS līmenis Iegūto pašvērtējuma 

punktu robeţas 

Konkurētspējas (KS) līmenis 

1.  9 244 - 264 Ļoti augsts KS līmenis 

2.  8 222 - 243 Augsts KS līmenis 

3.  7 200 - 221 Diezgan augsts KS līmenis 

4.  6 178 - 199 KS līmenis, kas nedaudz augstāks 

par vidējo 

5.  5 156 - 177 Vidējs KS līmenis 

6.  4 134 - 155 KS līmenis, kas nedaudz zemāks 

par vidējo 

7.  3 111 - 133 Diezgan zems KS līmenis 

8.  2 89 - 110 Zems KS līmenis 

9.  1 67 - 88 Ļoti zems KS līmenis 

10.  0 66 Kritisks KS līmenis:  

konkurētspēja nav diagnosticēta (!) 

 

Iegūto rezultātu skaidrojums 

 

● 244 – 264 punkti (9. KS līmenis - ļoti augsts KS līmenis)  
Personības virzības komponents: Tev ir skaidri nākotnes mērķi, jo Tu zini, ko gribi 

sasniegt. Tev svarīgi ir panākumi, un Tu jau savus mērķus īsteno, jo atšķir būtisko no 

nebūtiskā. Konkurētspējas attīstībā būtiska ir Tava izpratne par labo un ļauno – Tu nedarī 

citiem to, ko negribi, lai citi dara Tev, jo Tu apzinies savas vērtības, dzīves principus un to 

saskaņotību ar apkārtējo pasauli. Tev ir visas iespējas, prasmīgi izmantojot to, ko jau esi 

iemācījies un sevī attīstījis, kļūt par konkurētspējīgu cilvēku. 

Paškoncepcijas komponents: Tu paškritiski apzinies savas spējas, un tas palīdz Tev 

uzdrīkstēties, nebaidīties kļūdīties, ļoti ātri pieņemt lēmumus, vienlaikus uzklausot citu 

cilvēku ieteikumus un izvērtējot savu attieksmi pret padomiem. Savu spēju apzināšanās Tev 

palīdz elastīgi rīkoties daţādās mainīgās situācijās, skatīties uz pārmaiņām kā uzdrīkstēšanās 

izaicinājumu, un tas iespējams ir saistīts ar Tavu spēju prasmīgi plānot laiku, kas ir viena no 

ļoti būtiskām konkurētspējas pazīmēm. 

Pašregulācijas komponents: Tev ir attīstīts gribasspēks, Tu trenē to, darot lietas, 

kuras ne vienmēr gribas darīt. Tu atpazīsti savas emocijas un pārvaldi tās. 

Kompetenču komponents: Tev ir daudzveidīgas attīstītas prasmes, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku. Tu savas zināšanas un prasmes izmanto neierastās situācijās, Tev 

iespējams palīdz Tava humora izjūta. 

● 222 – 243 punkti (8. KS līmenis - augsts KS līmenis)  
Personības virzības komponents:Tu esi izveidojis pamatu tam, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku, Tu proti jau savus mērķus daļēji īstenot taču iespējams, jāprecizē 

nākotnes mērķi, skaidrāk jāapzinās, ko gribi sasniegt un jāuzdrošinās drosmīgi vēlēties gūt 

panākumus, pašapliecināties, nekaitējot apkārtējai pasaulei. Iespējams, ka vēl jāmācās 

precīzāk atšķirt būtisko no nebūtiskā. Tu skaidri vari nosaukt savas vērtības, dzīves principus, 

taču atsevišķos gadījumos vai dzīves jomās reizēm šaubies par tiem. Iespējams, ka Tev 

vēlams pakonsultēties ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā izstrādāt rīcības soļus lēmumu 

pieņemšanā, mērķu sasniegšanā, kā izprast savas šaubas un to jēgu. 

Paškoncepcijas komponents: Tu paškritiski apzinies savas spējas, un tas palīdz Tev 

uzdrīkstēties, nebaidīties kļūdīties lielākajā daļā dzīves situāciju, ātri pieņemt lēmumus, 

vienlaikus uzklausot citu cilvēku ieteikumus un izvērtējot savu attieksmi pret padomiem. 
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Savu spēju apzināšanās Tev palīdz elastīgi rīkoties daţādās mainīgās situācijās, skatīties uz 

pārmaiņām kā iespēju uzdrīkstēties, un tas iespējams ir saistīts ar Tavu spēju prasmīgi plānot 

laiku nozīmīgu mērķu sasniegšanā, kas ir viena no ļoti būtiskām konkurētspējas pazīmēm. 

Pašregulācijas komponents: Tev ir attīstīts gribasspēks, Tu trenē to, bieţi darot 

lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt, Tu apzinies šāda treniņa nepieciešamību. Tu atpazīsti 

savas emocijas, kuras izpauţas bieţāk, un pārvaldi tās. 

Kompetenču komponents: Tev ir daudzas prasmes, lai kļūtu par konkurētspējīgu 

cilvēku, tās jau ir pietiekami attīstītas. Tu bieţi spēj savas zināšanas un prasmes izmantot arī 

neierastās situācijās, Tev bieţi, iespējams, palīdz Tava humora izjūta. 

●200 – 221 punkti (7. KS līmenis - diezgan augsts KS līmenis) 
Personības virzības komponents:Tu vairākās savas dzīves un mācību jomās esi 

izveidojis pamatu tam, lai kļūtu par konkurētspējīgu cilvēku. Tu savus mērķus jau daļēji proti 

īstenot taču iespējams, jāprecizē nākotnes mērķi, skaidrāk jāapzinās, ko gribi sasniegt tālākā 

perspektīvā. Varbūt Tu neuzdrošinies vēl pietiekami drosmīgi vēlēties gūt panākumus, 

pašapliecināties, nekaitējot apkārtējai pasaulei. Iespējams, ka vēl jāmācās atšķirt būtisko no 

nebūtiskā. Pajautā sev, vai Tu skaidri vari nosaukt savas vērtības, dzīves principus. Iespējams, 

ka Tev vēlams pakonsultēties ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā izstrādāt rīcības soļus 

lēmumu pieņemšanā, mērķu sasniegšanā. 

Paškoncepcijas komponents: Tu paškritiski apzinies savas būtiskās spējas, un tas 

palīdz Tev lielākajā daļā dzīves situāciju uzdrīkstēties, censties nebaidīties kļūdīties, pieņemt 

lēmumus, bieţi spējot arī uzklausīt citu cilvēku ieteikumus un izvērtēt savu attieksmi pret 

padomiem. Savu spēju apzināšanās Tev palīdz elastīgi rīkoties daţādās situācijās, kuras izjūti 

kā drošas; skatīties uz pārmaiņām kā Tavas dzīves neizbēgamu daļu; Tu pietiekami prasmīgi 

plāno laiku nozīmīgu mērķu sasniegšanai. 

Pašregulācijas komponents: Tu apzinies, ka Tev ir gribasspēks, nepieciešamība to 

attīstīt, Tu trenē savu gribasspēku, darot lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt. Tu diezgan bieţi 

atpazīsti savas emocijas un pārvaldi tās. 

Kompetenču komponents: Tev ir diezgan daudz prasmju, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku. Tu diezgan bieţi savas zināšanas un prasmes spēj izmantot arī 

neierastās situācijās, Tev ir salīdzinoši laba Tava humora izjūta, taču reizēm Tu neesi 

pārliecināts par iespējām savu humoru izmantot. 

● 178 – 199 punkti (6. KS līmenis - KS līmenis, kas nedaudz augstāks par 

vidējo)  
Personības virzības komponents: Tev ir skaidri galvenie Tavas dzīves mērķi, taču 

Tev reizēm ir grūti izprast tieši kā mērķi, vērtības, dzīves principi izmantojami konkrētu 

konkurētspējas komponentu: personības virzības, paškoncepcijas, pašregulācijas, 

kompetences - attīstībā. Tu apzinies, ka Tev ir iespējas mācīties pieņemt lēmumus, kas 

palīdzēs kļūt konkurētspējīgam, un reizēm Tu to veiksmīgi dari. Tu zini, ka vēlies gūt 

panākumus, cienīt sevi, pašapliecināties, un atsevišķās dzīves, mācību jomās Tev izdodas gūt 

panākumus, taču reizēm Tu šaubies, vai izvirzīt grūti sasniedzamus mērķus. Tu uzskati, ka 

reizēm neizproti to, kas Tev palīdz un kas traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, īstenošanas 

prasmes atsevišķās dzīves un mācību jomās. Tu apzinies, ko vēlies sasniegt, ko vēlies darīt 

pēc skolas beigšanas, kādu redzi savu turpmāko dzīvi, taču reizēm Tu šaubies, kā precīzi sākt 

īstenot savu rīcības plānu. Taču Tu šobrīd mācies, un Tev ir iespējas mācīties izprast skaidrāk 

savus mērķus, mācīties pieņemt konkrētus lēmumus konkurētspējas attīstībai un tos precīzi 

īstenot, labāk izprast neskaidrās savas dzīves jomas, ticēt savām spējām un iespējām.. Tev var 

palīdzēt projekta „Esi līderis!” nodarbības un vadītāju konsultācijas. 

Paškoncepcijas komponents: Tu apzinies savas spējas, taču ne vienmēr tās izdodas 

paškritiski izvērtēt, Tu centies tās izmantot, taču iespējams, ka svarīgās dzīves situācijās Tev 

vēl traucē bailes kļūdīties, Tu vari mācīties ātrāk pieņemt lēmumus, izvērtēt citu cilvēku 

ieteikumus un savu attieksmi pret šiem padomiem. Pārdomā, vai Tev rodas bailes daţādās 

mainīgās situācijās, vai Tu rīkojies pietiekami elastīgi. Tu proti plānot laiku, taču iespējams, 
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ka tas vēl Tev nav izveidojies par paradumu, tādēļ lielāka uzmanība jāpievērš spējas prasmīgi 

plānot laiku pilnveidošanai, jo tā ir ļoti būtiska konkurētspējas pazīme. 

Pašregulācijas komponents: Tu apzinies, ka Tev ir gribasspēks, taču reizēm nav 

skaidri saprotams, kā to attīstīt, ja jādara lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt. Tu diezgan 

bieţi atpazīsti savas spilgtākās emocijas un lielākajā daļā situāciju pārvaldi tās. 

Kompetenču komponents: Tev ir lielākā daļa prasmju, lai kļūtu par konkurētspējīgu 

cilvēku. Tev svarīgi saprast, kuras prasmes nav pietiekami attīstītas, lai Tu būtu 

konkurētspējīgs. Tu reizēm savas zināšanas un prasmes spēj izmantot arī neierastās situācijās, 

Tev ir lielākajā daļā situāciju ir salīdzinoši laba Tava humora izjūta, taču reizēm Tu neesi 

pārliecināts par iespējām savu humoru izmantot. 

● 156 – 177 punkti (5. KS līmenis  - vidējs KS līmenis)  
Personības virzības komponents:Tev ir skaidri galvenie Tavas dzīves mērķi, taču 

Tev reizēm ir grūti izprast tieši kā mērķi, vērtības, dzīves principi izmantojami konkurētspējas 

attīstībā. Tu apzinies, ka Tev ir iespējas mācīties pieņemt lēmumus, kas palīdzēs kļūt 

konkurētspējīgam, taču reizēm Tu baidies to darīt. Tu zini, ka vēlies gūt panākumus, cienīt 

sevi, pašapliecināties, taču Tu šaubies par to, vai tev tas izdosies. Tu uzskati, ka reizēm 

neizproti to, kas Tev palīdz un kas traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, īstenošanas prasmes. Tu 

apzinies, ko vēlies sasniegt, ko vēlies darīt pēc skolas beigšanas, kādu redzi savu turpmāko 

dzīvi, taču reizēm Tu šaubies, vai Tavs rīcības plāns ir precīzs. Taču Tu šobrīd mācies, un Tev 

ir iespējas mācīties izprast skaidrāk savus mērķus, mācīties pieņemt konkrētus lēmumus 

konkurētspējas attīstībai, uzdrošināties ticēt savām spējām un iespējām.. Tev var palīdzēt 

projekta „Esi līderis!” nodarbības un vadītāju konsultācijas. 

Paškoncepcijas komponents: Tu daļēji apzinies savas spējas, daļēji Tu uzdrīksties 

tās izmantot, taču iespējams, ka Tev vēl traucē bailes kļūdīties, Tu vari mācīties ātrāk pieņemt 

lēmumus, izvērtēt citu cilvēku ieteikumus un savu attieksmi pret šiem padomiem. Pārdomā, 

vai tev rodas bailes daţādās mainīgās situācijās, vai Tu rīkojies pietiekami elastīgi. Iespējams, 

ka Tev lielāka uzmanība jāpievērš spējas prasmīgi plānot laiku pilnveidošanai, jo tā ir ļoti 

būtiska konkurētspējas pazīme. 

Pašregulācijas komponents: Tu attīsti savu gribasspēku, taču drosmīgāk uzdrošinies 

pārvarēt grūtības, centies vairāk darīt lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir vajadzīgas 

un derīgas, un atrast tajās sev interesanto. Tu daļēji apzinies savas emocijas un spēj tās 

pārvaldīt. Tev vēlams pavērot, kurās situācijās ir grūti emocijas pārvaldīt. Tu apzinies, ka Tev 

ir gribasspēks, taču tikai tad, ja ļoti vēlies kaut ko sasniegt; Tev diezgan bieţi nav skaidri 

saprotams, kā to attīstīt, ja jādara lietas, kuras ne vienmēr gribas darīt. Tu reizēm atpazīsti 

savas spilgtākās emocijas, taču pārvaldīt tās ne vienmēr izdodas tā, kā Tu gribētu. 

Kompetenču komponents: Tev ir pietiekami daudz prasmju, lai kļūtu par 

konkurētspējīgu cilvēku, taču vēlams izanalizēt savus panākumus, rezultātus un saprast, kuras 

prasmes vēl attīstāmas, konsultēties ar projekta „Esi līderis” vadītājiem, kā to labāk darīt. 

Pajautā sev, kāda ir Tava attieksme pret humoru, vai Tev ir situācijai atbilstoša humora izjūta, 

un kas traucē humoram izpausties. 

● 134 – 154 punkti (4. KS līmenis - KS līmenis, kas nedaudz zemāks par 

vidējo)  
Personības virzības komponents: Tev diezgan bieţi ir grūti izprast tieši kā mērķi, 

vērtības, dzīves principi izmantojami konkurētspējas attīstībā. Tu apzinies, ka Tev ir iespējas 

mācīties pieņemt lēmumus, kas palīdzēs kļūt konkurētspējīgam, taču Tu baidies to darīt. 

Reizēm Tu jautā sev, vai vēlies gūt panākumus, cienīt sevi, pašapliecināties, un Tu šaubies 

par to, vai tev tas izdosies. Tu uzskati, ka diezgan reti precīzi izproti to, kas Tev palīdz un kas 

traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, īstenošanas prasmes. Tu apzinies, ko vēlies sasniegt, ko 

vēlies darīt pēc skolas beigšanas, kādu redzi savu turpmāko dzīvi, taču tev vēl nav skaidra 

konkrēta rīcības plāna. Taču Tu šobrīd mācies, un Tev ir iespējas mācīties izprast skaidrāk 

savus mērķus, mācīties pieņemt konkrētus lēmumus. Tev var palīdzēt projekta „Esi līderis!” 

nodarbības un vadītāju konsultācijas. 
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Paškoncepcijas komponents: Tu reizēm apzinies savas būtiskās spējas, daļēji Tu 

uzdrīksties tās izmantot, taču Tev traucē bailes kļūdīties, Tu vari mācīties ātrāk pieņemt 

lēmumus, kritiskāk izvērtēt citu cilvēku ieteikumus un savu attieksmi pret šiem padomiem. 

Bailes galvenokārt Tev rodas daţādās mainīgās situācijās, un tādās situācijās Tu bieţi zaudē 

spēju rīkoties pietiekami elastīgi. Tu reizēm plāno laiku, taču vēl nedari to secīgi. Tev lielāka 

uzmanība jāpievērš spējas prasmīgi plānot laiku pilnveidošanai, jo tā ir ļoti būtiska 

konkurētspējas pazīme. 

Pašregulācijas komponents: Tu reizēm šaubies, vai tev ir gribasspēks, jo pietrūkst 

drosmes pārvarēt grūtības, darīt lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir vajadzīgas un 

derīgas, un atrast tajās sev interesanto. Tu saproti, ka emocijas var apzināties un pārvaldīt, 

taču daudzās sareţģītās situācijās Tev grūti tās pārvaldīt. Tev vēlams pavērot, kurās situācijās 

ir grūti emocijas pārvaldīt, kuras ir grūtāk pārvaldāmās emocijas.  

Kompetenču komponents: Tev ir prasmes, lai kļūtu par konkurētspējīgu cilvēku, 

taču vēlams izanalizēt savus panākumus, rezultātus un saprast, kuras prasmes vēl attīstāmas, 

kuras vairāk attīstāmas. Varbūt Tev daţas prasmes ir ļoti attīstītas, bet daţu nav. Pajautā sev, 

vai Tu spēj situācijā izmantot atbilstošu humora izjūtu, un kas traucē humoram izpausties: 

kādas bailes, kādas domas. 

● 111 – 133 punkti (3. KS līmenis - diezgan zems KS līmenis) 
Personības virzības komponents: Tev diezgan bieţi ir grūti izprast mērķu, vērtību, 

dzīves principu nozīmi konkurētspējas attīstībā, Tu jūti, ka Tev ir iespējas mācīties pieņemt 

lēmumus, kas palīdzēs kļūt konkurētspējīgam, taču Tu baidies to darīt. Reti Tu jautā sev, vai 

vēlies gūt panākumus, cienīt sevi, pašapliecināties. Tu neesi pārliecināts, ka precīzi izproti to, 

kas Tev palīdz un kas traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, īstenošanas prasmes. Tu šaubies par 

to, vai apzinies, ko vēlies sasniegt, ko vēlies darīt pēc skolas beigšanas, kādu redzi savu 

turpmāko dzīvi. Taču Tu šobrīd mācies, un Tev ir iespējas mācīties izprast savus mērķus, 

mācīties pieņemt lēmumus. Tev var palīdzēt projekta „Esi līderis!” nodarbības un vadītāju 

konsultācijas. 

Paškoncepcijas komponents: Tu zini, ka tev ir kādas konkrētas spējas, taču diezgan 

bieţi Tev grūti noticēt, ka tās palīdz Tev kļūt konkurētspējīgam, mēģini izprast savas bailes, 

sevišķi bailes kļūdīties, konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem par to, kā pārvarēt 

bailes nekļūdīties, pieņemt lēmumus. Tu bieţi vai nu pieņem citu cilvēku ieteikumus, tos 

neizvērtējot, vai arī, iespējams, protestē pret tiem un to, kas Tev ir noderīgs šajos padomos. 

Iespējams, ka Tu izvairies no mainīgām situācijām, centies izprast, kas Tev traucē rīkoties 

pietiekami elastīgi mainīgās situācijās. Tu bieţi necenties plānot laiku, konsultējies par to, kā 

plānot laiku, jo tā ir ļoti būtiska konkurētspējas pazīme. 
Pašregulācijas komponents: Tu bieţi šaubies, vai tev ir gribasspēks, jo pietrūkst 

drosmes pārvarēt grūtības, darīt lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir vajadzīgas un 

derīgas, un atrast tajās sev interesanto. Tev grūti vairākās situācijās izprast savas emocijas, 

apzināties un pārvaldīt tās, sevišķi emociju neskaidrība un grūtības tās pārvaldīt rodas 

sareţģītās situācijās. Tev vēlams konsultēties ar projekta „Esi līderis” vadītājiem, kā rīkoties 

šādās situācijās.  

Kompetenču komponents: Tev ir daţas prasmes, lai kļūtu par konkurētspējīgu 

cilvēku, taču vēlams izanalizēt savus panākumus, rezultātus un saprast, kuras prasmes vēl 

attīstāmas, kuras vairāk attīstāmas. Tev svarīgi saprast, kuras prasmes ir vairāk attīstītas, kuru 

nav: jo, ja daţas prasmes Tev ir, tad arī citas var attīstīt. Pajautā sev, kāda ir Tava humora 

izjūta, par ko Tu joko, smejies, vai tas ir situācijai atbilstoši, kas traucē humoram izpausties 

atbilstoši situācijai, kas varbūt ir tas, kas Tev traucē priecāties par dzīvi. 

● 89 – 110 punkti (2. KS līmenis - zems KS līmenis) 
Personības virzības komponents: Tev bieţi ir grūti izprast mērķu, vērtību, dzīves 

principu nozīmi konkurētspējas attīstībā, bieţi ir grūti pieņemt lēmumus, kas palīdzēs kļūt 

konkurētspējīgam. Ļoti reti Tu Jautā sev, vai vēlies gūt panākumus, cienīt sevi, 

pašapliecināties. Tu šaubies par to, kas Tev palīdz un kas traucē attīstīt mērķu izvirzīšanas, 
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īstenošanas prasmes. Tev nav vēl skaidrs, ko Tu vēlies sasniegt, ko vēlies darīt pēc skolas 

beigšanas, kādu redzi savu turpmāko dzīvi. Taču Tu šobrīd mācies, un Tev ir iespējas izvirzīt 

savus mērķus. Tev var palīdzēt projekta „Esi līderis!” nodarbības un vadītāju konsultācijas. 

Paškoncepcijas komponents: Tu zini, ka tev ir kādas konkrētas spējas, taču bieţi Tev 

grūti noticēt, ka tās palīdz Tev kļūt konkurētspējīgam, mēģini izprast savas bailes, sevišķi 

bailes kļūdīties, konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem par to, kā pārvarēt bailes 

nekļūdīties, pieņemt lēmumus. Tu loti bieţi vai nu pieņem citu cilvēku ieteikumus, tos 

neizvērtējot, vai arī, iespējams, protestē pret tiem un to, kas Tev ir noderīgs šajos padomos. 

Tu izvairies no mainīgām situācijām, centies izprast, kas Tevi biedē mainīgās situācijās. 

Konsultējies par to, kā rīkoties elastīgi mainīgās situācijās. Tev grūti plānot laiku, izprast laika 

plānošanas nozīmi, tādēļ nogaidi, lai notikumi risinās. Konsultējies par laika plānošanas 

nozīmi un to, kā prasmīgi plānot laiku, jo tā ļoti būtiska konkurētspējas pazīme.  
Pašregulācijas komponents: Tev vēlams apzināties, ka Tev ir gribasspēks un ka 

gribasspēks veidojas, darot lietas, kuras Tev negribas darīt, bet kuras ir vajadzīgas un derīgas. 

Atrodi tādas lietas un dari tās. Pārdomā, kādas ir Tavas pozitīvās un negatīvās emocijas, kādās 

situācijās tās izpauţas. Konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā labāk trenēt 

gribasspēku un prasmi pārvaldīt emocijas. 

Kompetenču komponents: Tev būtiski svarīgi ir saprast, kuras prasmes un zināšanas 

būtu pirmkārt pilnveidojamas, lai sasniegtu savus mērķus. 

● 67 – 88 punkti (1. KS līmenis - ļoti zems KS līmenis) 
Personības virzības komponents: Tev ir grūti izprast mērķu, vērtību, dzīves principu 

nozīmi konkurētspējas attīstībā, tev iespējams bieţi šķiet, ka mērķu nav, nav jēgas tos izvirzīt, 

ka katrs jau nevar kļūt konkurētspējīgs, katrs nevar gūt panākumus, varbūt Tev ļoti bieţi 

gadījušās neveiksmes; Tu iespējams neesi domājis par to, ka tev ir iespējas mācīties pieņemt 

lēmumus, kas palīdzēs kļūt konkurētspējīgam. Tu nejautā sev, vai vēlies gūt panākumus, 

cienīt sevi, pašapliecināties, Tev šķiet, ka .nav jēgas centies izprast, kas palīdz un kas traucē 

attīstīt mērķu izvirzīšanas, īstenošanas prasmes. Tu nedomā par to, ko konkrēti vēlies 

sasniegt, ko vēlies darīt pēc skolas beigšanas, kādu redzi savu turpmāko dzīvi. Taču Tu šobrīd 

mācies, un Tev var palīdzēt projekta „Esi līderis!” nodarbības un vadītāju konsultācijas 

saprast sevi un apzināties, ka Tev ir mērķi.  

Paškoncepcijas komponents: Tu šobrīd mācies izprast sevi, savas spējas, emocijas, 

sevišķi bailes, kas ir ļoti raksturīga cilvēka emocija. Tev vēlams mācīties darīt lietas, kurās 

bailes mazinās: pieņemt lēmumus un uzreiz izdarīt. Mēģini skatīties uz mainīgām situācijām 

kā iespēju trenēt prasmi nebaidīties kļūdīties, mācies uzdrošināties kļūdīties. Svarīgi Tev 

saprast laika plānošanas nozīmi konkurētspējas attīstībā. Tev noteikti var palīdzēt savu spēju 

saraksta izveidošana. Piedalies projekta „Esi līderis!” nodarbībās un konsultējies ar projekta 

vadītājiem, lai noticētu savas konkurētspējas attīstības iespējai.  

Pašregulācijas komponents: Vispirms apzinies, kas ir tas, ko Tu gribi, ko 

nepieciešams darīt, lai to sasniegtu, un tad – katru dienu veic konkrētu rīcības soli, tā Tu 

trenēsi savu gribasspēku. Vēro sevi un mācies nosaukt savas emocijas vārdos, apzinies, kas 

tevi satrauc, un konsultējies ar projekta „Esi līderis!” vadītājiem, kā labāk trenēt gribasspēku 

un prasmi pārvaldīt emocijas. 

Kompetenču komponents: Apzinies, ka Tev noteikti ir zināšanas un prasmes, 

uzdrošinies tam ticēt un mēģini sākt tās izmantot. Izveido zināšanu un prasmju, kuras Tev 

tuvākajā laikā apgūstamas, sarakstu. 

● 66 punkti (0. KS līmenis - kritisks KS līmenis - konkurētspēja nav 

diagnosticēta).  
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4.pielikums 

Aptaujas anketa 

Cien. aptaujas dalībniek!  
Mūsdienās ir ļoti svarīgi būt konkurētspējīgai personībai/speciālistam. Ir svarīgi, lai katrs 

jaunietis prastu izvērtēt savu konkurētspēju. Tāpēc LLU TF IMI tiek veikts pētījums, kas 

palīdzēs noteikt kopējās tendences mūsdienu vidusskolu jauniešu konkurētspējas 

pašnovērtējumos. Ceram uz Tavu atsaucību un godprātību! Aptaujas laikā iegūtie personiskie 

dati netiks izpausti un publiskoti. Tie tiks apkopoti un apstrādāti, iegūstot kopējos statistiskos 

rādītājus. 

Ar cieņu – pētījuma autori. 

 

Informācija par aptaujas dalībnieku 

 

Skolas nosaukums 
_____________________________________________________________ 

 

Klase ___________ 

 

Vecums (pilni gadi) ____________     Dzimums: □ siev.;  □ vīr.  

 

Vai vēlies turpināt izglītību pēc vidusskolas beigšanas? □ jā; □ nē. 

 

Domāju pēc skolas beigšanas (izvēlies vienu no atbildēm): 

□ mācīties kādā no Latvijas augstskolām (_______________________________________) 

                                                                  (ja esi jau izlēmis, norādi kādā) 

□ uz iegūtās vidusskolas izglītības bāzes iegūt profesiju, mācoties kādā no profesionālās 

izglītības iestādēm (_________________________________________________); 

(ja esi jau izlēmis, norādi kādā) 

 

□ uz iegūtās vidusskolas izglītības bāzes iegūt profesiju, ne ilgāk kā 1 gadu apmeklējot kādus 

kursus/profesionālās izglītības programmu (______________________________________); 

 (ja esi jau izlēmis, norādi kādā) 

□ mācīties kādā no ārvalstu koledţām/universitātēm (______________________________); 

(ja esi jau izlēmis, norādi kādā) 

□ savienot darbu (____________________________________________) ar mācībām  

(ja zini, norādi, kur vēlies strādāt) 

 

      (_____________________________________________________); 

                       (ja esi jau izlēmis, norādi, kur vēlies mācīties) 

□ strādāt (___________________________________________________________); 

(ja zini, norādi kur vēlies strādāt)) 

 

□ citi varianti: 

__________________________________________________________________ . 
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Aptaujas anketa 
Lūdzu, uzmanīgi izlasi katru apgalvojumu. Izvērtē, cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti katram 

no apgalvojumiem. Katras ailes atbilstošā rindā ieraksti savu vērtējumu ar cipariem (4, 3, 2, vai 1).  

Vērtējuma atšifrējums. 

4 – Jā; 3 – Vairāk jā, nekā nē; 2 – Vairāk nē, nekā jā; 1 – Nē  

N.p.k. 
Konkurētspējas pazīmes/indikatori 

Vēr-

tējums 
1.  Man ir skaidri nākotnes mērķi   

2.   Es vēlos dzīvē daudz ko sasniegt  

3.  Es esmu jau izvēlējies/usies nākotnes profesiju  

4.  Es jau skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es turpināšu mācības, lai 

iegūtu izvēlēto profesiju 

 

5.  Savā dzīvē es vēlos gūt panākumus, t.sk. izvēlētajā profesijā  

6.  Vēlos arvien pilnveidoties kā personība, t.sk. gūt jaunas zināšanas, 

attīstīt savas prasmes un spējas 

 

7.  Man ir savi dzīves principi, ko cenšos ievērot, jo tie balstās uz 

vērtībām manā dzīve 

 

8.  Es vēlos pašapliecināties un apkārt esošiem cilvēkiem parādīt, ka 

esmu viņu cieņas un apbrīnas vērta personība 

 

9.  Vēlos sasniegt augstus rezultātus  

10.  Vēlos, lai mani cienītu  

11.  Protu izvairīties no konfliktiem ar citiem cilvēkiem un tajā pat 

laikā sasniegt iecerēto 

 

12.  Esmu gatavs/gatava uzņemties atbildību savā un citu priekšā par 

saviem vārdiem un darbiem 

 

13.  Savā dzīvē esmu iemācījies/usies atšķirt svarīgo no mazsvarīgā  

14.  Esmu zinātkārs, vēlos arvien izzināt pasauli ap sevi un sevi šajā 

pasaulē 

 

15.  Esmu iemācījies/usies dzīvē atšķirt labo no ļaunā un attiecīgi 

rīkoties, t.sk. nedarīt citiem to, ko negribētu, lai citi nodara man 

 

16.  Es cienu cilvēkus, kas dzīvē spēj daudz ko sasniegt  

17.  Es labi apzinos savas spējas un zinu, kur tās varu izmantot  

18.  Es spēju objektīvi novērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni  

19.  Es labi apzinos savus plusus un mīnusu (savas stiprās un vājās 

puses) 

 

20.  Man ir augsta pašapziņa  
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Tabulas turpinājums 
 

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes/indikatori Vērtējums 

21.  Man piemīt spēja uzdrīkstēties  

22.  Es protu uzklausīt un izvērtēt citu cilvēku padomus, tajā pat laikā esmu 

patstāvīgs/a lēmumu pieņemšanā 

 

23.  Ja ir liela nepieciešamība, spēju ātri pieņemt lēmumus un rīkoties 

atbilstoši situācijai  

 

24.  Es nebaidos kļūdīties  

25.  Protu un varu pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli  

26.  Spēju izvērtēt situāciju, lai pieņemtu lēmumu, kā rīkoties  

27.  Protu publiski prezentēt savus darbus un pats/i sevi kā personību  

28.  Esmu iemācījies/usies plānot un pašorganizēt savu laiku   

29.  Esmu elastīgs/a savā darbība, spēju mainīt savus plānus, ja to prasa 

izveidojusies situācija vai mainīgā vide 

 

30.  Esmu gatavs/a pārmaiņām manā dzīvē, pārmaiņas mani nebaida, tieši 

otrādi, - pārmaiņas padara dzīvi interesantu un glābj no garlaicības. 

 

31.  Esmu iemācījies/usies saskaņot savas intereses un personīgos mērķus 

ar citu cilvēku interesēm un mērķiem 

 

32.  Lai varētu īstenot savus mērķus, esmu iemācījies/usies atteikties no tā, 

kas var traucēt man sasniegt nospraustos mērķus 

 

33.  Man ir attīstīts gribasspēks, jo spēju sevi piespiest darīt to, kas 

nepieciešams, pat tad, kad ļoti negribas 

 

34.  Esmu neatlaidīgs/a  

35.  Man patīk pārvarēt grūtības, jo tad ir divtik lielāks uzvaras prieks un 

gandarījums par paveikto 

 

36.  Man patīk saņemt citu cilvēku atzinību un uzslavas, tas manī rada 

pozitīvas emocijas un iedvesmo jauniem darbiem 

 

37.  Esmu iemācījies/usies pats/i pārvaldīt savu noskaņojumu, savaldīt un 

neizrādīt citiem savas emocijas, jo īpaši negatīvās 

 

38.  Man ir raksturīga stresa noturība  

39.  Es spēju konkrētā situācijā iejusties kādas konkrētas cilvēku grupas 

emocionāli psiholoģiskajā noskaņojumā, tam pielāgojoties 

 

40.  Man ir līdzpārdzīvojuma spējas  

41.  Neesmu skaudīgs/a un nenovīdīgs/a, es priecājos ne tikai par saviem, 

bet arī par citu cilvēku panākumiem 

 

42.  Es vēlos un varu palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem  
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Tabulas nobeigums 
  

N.p.k. Konkurētspējas pazīmes/indikatori Vērtējums 

43.  Esmu gatavs/a pārvarēt grūtības, lai sasniegtu iecerēto  

44.  Man ir pietiekošs zināšanu un prasmju līmenis, lai dzīvē sasniegtu to, 

ko vēlos 

 

45.  
Esmu iemācījies izmantot savas zināšanas neierastās situācijās 

 

46.  Es protu patstāvīgi mācīties, t.sk. strādāt ar daţādiem informācijas 

avotiem 

 

47.  
Man ir izteiktas darbaspējas 

 

48.  
Man ir labas datora lietošanas prasmes 

 

49.  
Man ir labas valodu prasmes 

 

50.  
Man ir pašnovērtēšanas prasmes 

 

51.  
Esmu radošs/a, man ir laba izdoma un bagāta iztēle 

 

52.  Man ir elastīgs prāts. Es spēju uztvert zemtekstus, protu saskatīt 

sakarības, t.sk. cēloņsakarības, uztvert cita cilvēka domu no pusvārda 

 

53.  
Man ir labi attīstīta intuīcija 

 

54.  
Man ir laba humora izjūta 

 

55.  Protu prognozēt tuvākās nākotnes notikumus un modelēt savu 

uzvedību atbilstoši situācijai 

 

56.  Man piemīt prasme mainīties, t.sk. mainīt savas attieksmes, pārvērtēt 

savus uzskatus, ja tam ir pamats  

 

57.  
Protu citus aizraut un iedvesmot  

 

58.  
Es protu un gribu sadarboties ar citiem cilvēkiem 

 

59.  
Es protu strādāt komandā, lai paveiktu uzticēto uzdevumu 

 

60.  
Es spēju būt līderis  

 

61.  
Spēju adaptēties un iekļauties nepazīstamā vidē 

 

62.  Īstenojot savus mērķus, protu izmantot apkārtējās vides piedāvātās 

iespējas manai pašrealizācijai un izvērtēt arī pastāvošos draudus  

 

63.  
Man ir labas oratora prasmes 

 

64.  Man ir labas komunikatīvās prasmes, t.sk. prasme klausīties citos 

cilvēkos 

 

65.  
Esmu iemācījies/usies saprast cilvēkus 

 

66.  Es protu vadīt automobili, un man ir arī autovadītāja tiesības  

Kopā:  

Paldies par darbu un atsaucību! Vēlam Tev veiksmi savu nākotnes nodomu īstenošanā!  
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5. pielikums 

Ekspertu aptaujas anketa 
 

1. Akadēmiskā/pedagoģiskā darba gadi: ___________ ;   

 no tiem nostrādāti augstskolā: ___________ ; 

 vidējā līmeņa vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē: ______________  . 

 

2. Kur (kādā augstskolā) un kad iegūta augstākā izglītība:  

 

3. Kāda kvalifikācija piešķirta pēc augstskolas beigšanas:  

 

4. Kādas vēl kvalifikācijas ir iegūtas dzīves laikā (pēc dažādu kursu vai citu 

tālākizglītības programmu beigšanas):  
 

5. Lūdzu, norādiet, kādā jomā (zinātņu nozarē, apakšnozarē) iegūts akadēmiskais 

un/vai zinātniskais grāds/grādi:  
 

6. Pašreizējā darba vieta/vietas un ieņemamais amats/amati:  
 

7. Kādus studiju kursus docējat augstskolā (bakalaura, maģistra un/vai doktora 

programmās)?  

 

8. Lūdzu, uzskaitiet savas profesionālās darbības jomas saistībā ar pētījumu 

metodoloģiju (bakalaura, maģistra. promocijas (doktora disertāciju) darbu vadīšana 

un/vai konsultēšana, piedalīšanās zinātniskos projektos, kompetences datu 

matemātiskās apstrādes jomā, izmantojot dažādas datorprogrammas, publikācijas 

pētījumu metodoloģijas jomā  u.c.):  

 

9. Vai ir metodiskās, zinātniski populārās un/vai zinātniskās publikācijas. 

□ Jā   □ Nē 

 

 

10. Vai Jūsu profesionālā darbība ir tieši saistīta (pedagoga/psihologa prakse saistīta) 

ar 16 – 19 gadus veciem jauniešiem?  

□ Jā   □ Nē 

 

11. Vai Jūsu profesionālā darbība ir netieši saistīta (pedagoga/psihologa prakse saistīta) 

ar 16 – 19 gadus veciem jauniešiem?  

 

□ Jā   □ Nē 

 

Ja jā, tad kādā veidā? 
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6. pielikums  

Ekspertu kompetenču izvērtēšanas kritēriji 
 6.1. tabula. 

N.

p.

k. 

Kritēriji Iegūstamie punkti Max punktu 

skaits 

1.  Pedagoģiskā/akadēmiskā darba 

gadi 

Par katriem 5 nostrādātiem gadiem – 1 p. 8 

2.  Iegūta augstākā izglītība Bakalaura vai augstākā profesionālā izglītība - 1 

p.;  

maģistra grāds – 2 p. 

3 

3.  Papildus iegūtās kvalifikācijas Par katru iegūto papildus kvalifikāciju – 1 p. 4 

4.  Zinātniskais grāds Par katru iegūto doktora grādu – 3 p. 6 

5.  Profesionālās darbības vide 

(izglītības vide) 

Darbs augstskolā - 3 p.;  

darbs koledţā – 2;  

darbs vidusskolā – 2 p.  

5 

6.  Ieņemamais amats Augstskolā:  

profesors, asoc. profesors – 5 p.,  

docents – 4 p.;  

lektors – 3 p.  

Cita veida izglītības iestāde 

vadītājs un skolotājs – 5 p. 

speciālists (psihologs) – 3 

lektors/skolotājs - 3 

10 

7.  Kompetence pētījumu 

metodoloģijā  
Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana: 

bakalaura, diplomdarbu vadīšana – 1 p.; 

maģistra darbu vadīšana – 2 p.; promocijas 

darbu konsultēšana un vadīšana – 3 p.; 

Dalība zinātniskajos projektos 

dalība pētnieka statusā zinātniskajos projektos – 

3 p.; 

zinātnisko projektu vadīšana – 4 p. zinātnisko 

projektu konsultēšana un/vai ekspertēšana 4 p. 

Kompetence datu apstrādē, izmantojot dažāda 

veida datorprogrammas – 3 p.  

20 

8.  Publikācijas (metodiskās, 

zinātniski populārās un/vai 

zinātniskās) 

 

Ja ir, tad iegūst - 3 p. 3 

9.  Publikācijas pētījumu 

metodoloģijas jomā 

Ja ir, tad iegūst vēl - 3 p. 3 

10.  Pedagoģiskā darba tieša 

saistība ar jauniešiem, kas ir 

vecumā 16 – 19 gadiem 

3 p. 3 

11.  Pedagoģiskā darba netieša 

saistība ar jauniešiem, kas ir 

vecumā 16 – 19 gadiem  

(tiek vadītas prakses skolā, 

lasīti studiju kursi saistībā ar 

doto vecumposmu, veikti 

pētījumi u.tml.) 

1 p. 1 

Kopā: 66 
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6.2. tabula. Ekspertu kompetenču novērtējums 

N.

p.

k. 

Vērtēšanas kritēriji Ekspertu kompetences novērtējums 

A B C D E 

1.  Pedagoģiskā/akadēmiskā darba gadi 8 6 3 4 6 

2.  Iegūta augstākā izglītība 3 3 3 3 3 

3.  Papildus iegūtās kvalifikācijas 3 1 1 3 2 

4.  Zinātniskais grāds 3 0 3 6 3 

5.  Profesionālās darbības vide 

(izglītības vide) 

5 5 3 5 5 

6.  Ieņemamais amats 11 9 4 10 10 

7.  Kompetence pētījumu metodoloģijā  13 9 16 12 11 

8.  Publikācijas (metodiskās, zinātniski 

populārās un/vai zinātniskās) 

3 3 3 3 3 

9.  Publikācijas pētījumu 

metodoloģijas jomā 

0 0 3 0 0 

10.  Pedagoģiskā darba tieša saistība ar 

jauniešiem, kas ir vecumā 16 – 19 

gadiem.  

3 3 0 3 3 

11.  Pedagoģiskā darba netieša saistība 

ar jauniešiem, kas ir vecumā 16 – 

19 gadiem  

(tiek vadītas prakses skolā, lasīti 

studiju kursi saistībā ar doto 

vecumposmu, veikti pētījumi 

u.tml.) 

1 1 1 1 1 

Max 60 60 60 60 60 

Kopā: 53 40 40 50 47 

Ekk 0.88 0.67 0.67 0.83 0.78 
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7. pielikums 

Ekspertu darba lapa 
Aptauja skolēnu konkurētspējas izpētei 

Cienījamā eksperte, godātais ekspert,  
lūdzu, izvērtējiet aptaujas atbilstību skolēnu konkurētspējas izpētei saskaņā ar ekspertvērtējuma kritērijiem, kas ievietoti tabulā. Lūdzu, atbilstoši 

katram kritērijam attiecīgā rindā atzīmējiet savu vērtējumu, ievelkot „X” Jūsu vērtējumam atbilstošā rūtiņā. Viszemākais iespējamais vērtējums ir 

„1”, savukārt visaugstākais iespējamais vērtējums ir „10”.  Paldies par sadarbību!  
 

Eksperta vērtējums 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

          Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
          

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

Turpinājums seko nākamā lappusē
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
          

Eksperta komentāri, ieteikumi:  
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8. pielikums 

Pirmās ekspertīzes ceļā iegūtie ekspertu vērtējumi, komentāri un ieteikumi 
 

8.1. tabula. A eksperta vērtējums 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

         x Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x   

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x   
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 

 

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x    

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x   

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

 

Eksperta komentāri, ieteikumi: 
Eksperta komentāri, ieteikumi  - par 7. apgalvojumu – vēlama statistisko rādītāju analīze, lai secinātu, vai pilnībā anketa izmantojama daţādiem 

skolēniem atbilstošajā vecumā vienādos apstākļos; aptaujas rezultātu interpretācija vēlama vēl analītiskāka; aptaujas valīduma noteikšanai vēlams 

veikt Kronbaha alfas rādītāja aprēķinu; sociālās vēlamības pakāpe, pamatojoties uz apgalvojumu formulējumu, ir pieņemamā pakāpē, taču no tās 

pilnībā nevar izvairīties.  
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8.2. tabula. B eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

       x   Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
       x   

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x   

Turpinājums seko nākamā lappusē 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 

 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x 

   

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu 

norādes korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x 

   

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x 

   

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x 

   

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x 

  

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x 

  

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x 

  

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      x 
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Eksperta komentāri, ieteikumi: 
Kopumā aptauja atbilst pētījuma mērķim., taču problemātiski varētu būt, pirmkārt, tas, ka daļā apgalvojumu var prognozēt sociāli vēlamo variantu 

izvēli (piem.,20., 41., 52., 54. u.c.apg.) – taču vai pie rezultātu apstrādes ir atsevišķi izdalīti šie „riska  apgalvojumi”? Jo valīdos testos tieši šo 

atbilţu kopa norāda vispārējo iegūto rezultātu ticamību. Otrkārt, augsti izvēlētie rādītāji 33 un 38 apgalvojumos tikpat labi var liecināt nevis par 

pašorganizēšanās spēju, bet gan par neirotisku perfekcionismu ar sava organisma reālo izturības spēju neapzināšanos, kas nākotnē var novest pie 

organisma psihofizioloģiska izsīkuma ar sekojošām somatizācijas (veselības) problēmām. Un vispār šādu jautājumu iekļaušana ir diskutabla, jo tie 

vairāk liecina par iedzimtām nervu sistēmas funkcionālajām īpatnībām, nevis par personības pašregulācijas spēju. Treškārt, rezultātu atšifrējumos 

ieteikums vērsties pie „Esi līderis” vadītājiem izskan kā nedaudz uzspiesta reklāma. 

 Vēl papildus piezīmes: 8.apg. vajadzētu sadalīt 2 apgalvojumos, jo „vēlos pašapliecināties” raksturo personības internalitāti, bet „vēlos parādīt 

citiem”- eksternalitāti, līdz ar to pretrunīgo apgalvojuma daļu dēļ varētu būt grūtības ar izvēles variantiem. 

Un, tā kā aptaujas rezultāti nav objektīvi, jo katrs respondents savu konkurētspēju izvērtē atkarībā no sava pašvērtējuma un pretenziju līmeņa, tad 

rezultātu objektivizēšanai papildus vēl būtu nepieciešami personības psihdiagnostikas testi, lai sniegtās rekomendācijas atbilstu patiešām katram 

respondentam individuāli. 

Tāpat derētu apsvērt iespējamību sadalīt aptauju 4 mazākās aptaujās – par katru subskalu atsevišķi, jo izvēļu izdarīšana prasa iedziļināšanos katrā 

apgalvojumā, bet domāšana katrā jautājumā par citu savas aktivitātes sfēru uz aptaujas beigām var provocēt virspusēju, neapdomātu izvēļu risku. 

Tomēr, neskatoties uz iebildumiem, aptauja ir pietiekoši izmantojams instrumentārijs, lai tās rezultāti palīdzētu jauniešiem nākotnes karjeras 

izstrādes procesā. 
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8.3. tabula. C eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

       X   Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
       X   

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       X   

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
     X     

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
    X      

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      X    

Turpinājums seko nākamā lappusē 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 

 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      X 

   

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu 

norādes korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      X 

   

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
    X 

     

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      X 

   

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       X 

  

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
      X 

   

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
     X 

    

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       X 

  

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       X 
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Eksperta komentāri, ieteikumi: 
Pārdomas rada sekojoši apgalvojumi-  2., 5.  Uzskatu, ka varētu  iztikt bez 2. Apgalvojuma, jo šis „daudz ko” izraisa papildus jautājumus.  

9. apgalvojums -   vai tas nedublē jau  5. apgalvojumu? 

17. un 19. apgalvojums – „savas spējas”, „savi plusi un mīnusi”. Varētu izpalikt bez 19 apgalvojuma.  

23. apgalvojums „liela nepieciešamība”. Kur ir tā robeţa starp lielu un mazu nepieciešamību? Kā atbildēs skolēns? 

35. apgalvojums - „divtik”? Kurš ir teicis, ka prieks b;us divreiz lielāks un vai ir vajadzīgs divreiz lielāks? 

38. apgalvojums – Man ir raksturīga stresa noturība. Psiholoģisks termins. Vai skolēni  (jebkurš skolēns)  zinās, kas tas tāds ir? 

43. apgalvojums -  esmu gatavs  pārvarēt  grūtības...  Personīgi man liekas, ka tas it kā vēlreiz rezumē šajā lappusē izteiktos apgalvojumus, kā tāds 

kopsecinājums. (piemēram, ar 33., 34, 35 u.c.)   

44. apgalvojums _ zināšanu (1) un prasmju (2)  līmenis, lai dzīvē sasniegtu, to ko vēlos. Faktiski apgalvojums ietver divas atšķirīgas lietas. Vai 

apgalvojumu nevajadzētu sdalīt divos atsevišķos apgalvojumos? 

58. apgalvojums - ... protu un gribu... Bet vai vienmēr šie divi darbības vārdi iet tandēmā? Tas pats, kas iepriekšējā apgalvojumā. 

 

Man kā ekspertam īsti nav skaidra Konkurētspējas analīzes un izvērtēšanas  pa Ksp  komponentiem  metodika. Pirmais jautājums – vai tā domāta 

speciālistam, vai skolēnam? Kā iegūst katram komponentam šos punktus, no kuru  apgalvojumu summa veidojas šīs   sastāvdaļas?   Līdz ar to grūti 

izvērtēt arī  6. un 10. eksperta  lapas punktu. 

 

Par eksperta darba lapu. 

 

5. punkts. 2. konkurētspējas komponenta formulējums - informatīvi saturiskais komponents - kaut kā „lec” ārā no pārējo formulējuma un kopējās 

ainas.  

 

Aptaujas valīdums. Vizuāli (jēdzieniski novērtējot)  būtiskas iebildes nav. Tomēr par valīdumu varētu spriest jau visai korekti, ja būtu pilotpētījums 

un ar statistiskajām  ticamības analīzes metodēm  (SPSS programmā) veikti aprēķini.  
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8.4. tabula. D eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

1.  Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
        x  

2.  Aptaujas atbilstība skolēnu (14 -19 gadi) konkurētspējas izvērtēšanai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
        x  

3.  Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

4.  Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

5.  Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība formulētiem 

konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

6.  Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā vienādos 

apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

7.  Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

8.  Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums         x  

Turpinājums seko nākamā lappusē. 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

9.  Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

10.  Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

11.  Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

12.  Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

13.  Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

14.  Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
       x   

15.  Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos pieņemamā 

pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

 

Eksperta komentāri, ieteikumi  
Apgalvojumos konsekventāk jāievēro abu dzimumu (siev., vīr.) formas, piem., anketas 3.lpp. 29., 37. Apgalvojumos vārda pietiekošs vietā  

(4.lpp.; 44 lpp.) labāk lietot – pietiekams. 



93 

 

 

 

9. pielikums 
 

Otrās ekspertīzes ceļā iegūtie ekspertu vērtējumi, komentāri un ieteikumi 

 
 

 

9.1. tabula. A eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

         x Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

Turpinājums seko nākamā lappusē 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  
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Eksperta komentāri, ieteikumi: 
aptaujas anketa atbilst vidusskolas skolēnu (16 g. v. – 19 g. v. jauniešu) vecumposmu īpatnībām, anketas formulējumi ir skaidri un saprotami. 

Konkurētspējas struktūras komponenti un to indikatori atbilst mūsdienu jaunajai konkurētspējas paradigmai. Konkurētspējas līmeņu noteikšanas un 

interpetācijas metodika ir pamatota un izmantojama konkurētspējas pētniecības praksē. No pētījumu metodoloģijas viedokļa anketa ir zinātniski 

korekta un izmantojama skolēnu konkurētspējas pētījumos.  
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9.2. tabula. B eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

         x Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

Turpinājums seko nākamā lappusē 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu 

norādes korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x 

 

Eksperta komentāri, ieteikumi: 
no pētījumu metodoloģijas aspekta konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma pilnībā atbilst autores dotajam konkurētspējas struktūras modelim, kas ir zinātniski pamatots. 

Vērtēšanas indikatoru sadalījums un formulējums pēc veiktiem uzlabojumiem tagad ir korekts. Arī pati aptaujas anketa ir kvalitatīvi izstrādāta un vidusskolēniem saprotama. 

Aptaujas anketa atbilst izvirzītajam pētījuma mērķim, proti, vidusskolēnu konkurētspējas izvērtēšanai. Tas ir augstu vērtējams praktisks devums konkurētspējas pētniecībā. 
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9.3. tabula. C eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums  
 

         X 
Ļoti augsts 

vērtējums  

 

2 Aptaujas atbilstība vidusskolēnu (16 -19 gadi) konkurētspējas 

izvērtēšanai 

Ļoti zems 

vērtējums  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         X 

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X  

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         X 

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība 

formulētiem konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         X 

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā 

vienādos apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X  

Turpinājums seko nākamā lappusē 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu 

norādes korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         X 

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         X 

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         X 

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos 

pieņemamā pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        X 

 

Eksperta komentāri, ieteikumi: 
konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma un skolēnu aptaujas anketa ir zinātniski korekta gan no psiholoģijas, gan no pētījumu metodoloģijas 

viedokļa. Tagad būtisku iebildu vairs nav.  
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9.4. tabula D eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

16.  Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

17.  Aptaujas atbilstība skolēnu (14 -19 gadi) konkurētspējas izvērtēšanai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

18.  Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

19.  Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

20.  Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība formulētiem 

konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

21.  Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā vienādos 

apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

22.  Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

23.  Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums         x  

Turpinājums seko nākamā lappusē. 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
 

Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

24.  Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

25.  Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

26.  Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

27.  Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

28.  Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

29.  Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

30.  Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos pieņemamā 

pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

 
Eksperta komentāri, ieteikumi  
Aptaujas anketas saturs atspoguļo mūsdienu zinātniskos priekšstatus par cilvēka konkurētspēju, lai veicinātu visas sabiedrības attīstību, 

ilgtspējību un konkurētspēju ekonomikas makrovidē. Konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma, kā arī konkurētspējas līmeņu noteikšanas 

metodika pēc veiktajiem redakcionāliem uzlabojumiem ir korekta un praksē pielietojama. Konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma ar visu 

tās pamatojumu un pati aptaujas anketa ir gan zinātnisks, gan praktisks ieguldījums jaunās paaudzes konkurētspējas pētniecībā. 
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9.5. tabula. E eksperta vērtējums 

 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

1 Aptaujas atbilstības konkurētspējas pētniecībai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

2 Aptaujas atbilstība skolēnu (14 -19 gadi) konkurētspējas izvērtēšanai Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums  

 
         x 

3 Konkurētspējas struktūras korektums un atbilstība mūsdienu 

konkurētspējas paradigmai  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

4 Konkurētspējas struktūras komponentu formulējumu korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

5 Konkurētspējas indikatoru sadalījuma korektums un atbilstība formulētiem 

konkurētspējas struktūras komponentiem  

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

6 Aptaujas izmantojamība daţādiem skolēniem atbilstošajā vecumā vienādos 

apstākļos 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

7 Aptaujas kvalitāte attiecībā uz konkurētspējas kvantitatīvo normu 

noteikšanu 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

8 Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika; kvantitatīvu normu norādes 

korektums (konkurētspējas līmeņi) 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

Turpinājums seko nākamā lappusē. 
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Ekspertvērtējuma tabulas turpinājums 
Nr. Vērtējuma kritēriji Vērtējums 

9 Aptaujas rezultātu interpretācijas korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

10 Aptaujas valīdums  Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

11 Aptaujas instrukcijas saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

12 Konkurētspējas līmeņu skaidrojuma korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

13 Aptaujas apgalvojumu saprotamība Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

14 Aptaujas valodas stila korektums Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
         x 

15 Sociālās vēlamības ietveršana aptaujas jautājumu formulējumos pieņemamā 

pakāpē 

Ļoti zems 

vērtējums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti augsts 

vērtējums 

 
        x  

 

 

Eksperta komentāri, ieteikumi  
Aptaujas anketā uzrādītie konkurētspējas indikatori atbilst konkurētspējas struktūras modelim, indikatoru sadalījums pa komponentu grupām ir 

korekts. Aptaujas instrukcijas un apgalvojumu formulējumu valoda ir korekta un atbilstoša respondentu vecumposmam. Arī verbālo atbilţu 

pielīdzināšana nominālai skalai ir pārdomāta un skolēniem labi saprotama. Konkurētspējas līmeņu noteikšanas metodika tagad ir valīda un 

izmantojama praksē, jo ir pilotpētījumā jau aprobēta. Konkurētspējas izvērtēšanas indikatoru sistēma pilnībā atbilst konkurētspējas jaunajai 

paradigmai, kas nav pretrunā, bet tieši otrādi – pilnībā atbilst mūsdienu izglītības mērķiem un pamatvērtībām. Pēc veiktajiem izlabojumiem no 

pētījumu metodoloģijas viedokļa aptaujas anketa ir kvalitatīva un augstu vērtējama. 
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10.pielikums 

Programma „ Komerczinības vidusskolā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMERCZINĪBAS 
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta programmas paraugs 
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Ievads 

Piedāvātā mācību priekšmetu programmas „Komerczinības” paraugam ir ieteikuma raksturs. Programmas „Komerczinības” mācību priekšmetu 

blokā dotās zināšanas palīdz skolēniem analizēt un izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus, radīt jaunas biznesa idejas, pamatot to ekonomisko 

un likumīgo (juridisko) nepieciešamību, pieņemt apkārtējai videi un cilvēkvidei draudzīgus lēmumus, paplašināt redzesloku, veicināt intelektuālo 

attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. 

Programma „Komerczinības” ir vairāku būtisku, vienlaikus īstenojamu aktivitāšu komplekss, kas veido teorētiski pamatotu sistēmu skolēna 

uzņēmējdarbības kompetenču attīstībai: 

 programmas teorētiskās daļas apguve; 

 trīs strukturētas panākumu cilvēku intervijas un to analīze; 

 seši uzņēmējdarbības kompetences veicinoši konkursi; 

 trīs programmas „Komerczinības” skolēnu biznesa pieredzes gūšanas un izvērtēšanas salidojumi Rīgā – „Līdera diena”.  

„Komerczinības” programmas teorētisko priekšmetu apguvē, saistot ar praktiskām darbībām, ir iespējams veicināt izglītojamā interesi par sava 

uzņēmuma veidošanu nākotnē, tā vietu un lomu valsts tautsaimniecības attīstībā. 

Programmā akcentēta izglītojamā praktiskā darbošanās, sadzīvē sastopamo situāciju izpratne, analīze un likumsakarību saskatīšana, piemēram, 

darba intervijas veidošana, intervēšana, efektīvu lēmumu pieņemšana u.c. 

Eiropas Savienībā izvirzītās vadošās kompetences uzņēmējdarbībā ir iekļautas programmas „Komerczinības” moduļos.  

Programma „Komerczinības” veicina personības attīstību, sekmē skolu absolventu nodarbinātību un konkurētspēju izglītības un darba tirgū. 

Programma „Komerczinības” ietver četrus moduļus, kuros septiņi priekšmeti (trīs pirmie moduļi) ir obligāti. Tos secīgi apgūst trīs gadu laikā. 

Ceturtais modulis (trīs priekšmeti) ir izvēles priekšmeti, kurus pamatā apgūst tie izglītojamie, kuri nav iesaistījušies pirmo trīs moduļu apguvē.  

1. modulis (10.klase) - lietišķā etiķete un mārketings (tirgzinības); 

2. modulis (11.klase) - lietvedība, grāmatvedība un uzņēmējdarbība; 

3. modulis (12.klase) - likumdošana un menedţments (vadzinības);  

4. modulis pēc izvēles (10.-12. klasei) - komunikācija, karjera un mērķu izvirzīšana un sasniegšana. 

Katru gadu iespējams apgūt vienu moduli līdz 70 stundām. Katra moduļa beigās skolā tiek organizēta ieskaite, kuras jautājumus un uzdevumus 

izstrādā un nosūta uz skolu Latvijas Uzņēmējdarbības un menedţmenta akadēmijas organizatori. 

 Programmā iesaistītajiem izglītojamajiem mājasdarbi ir gatavošanās konkursiem un strukturētās intervijas veikšana pēc izstrādāta parauga: 
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10. klases izglītojamais veic interviju ”Izcila, vēsturiska personība” - izstudē ievērojamas personības biogrāfiju, izmantojot daţādus informācijas 

avotus, un atklāj būtiskākos faktorus, kuri ir veicinājuši šīs personības karjeru. Apliecinot atklāto faktoru lomu, min konkrētas situācijas un 

piemērus no viņu dzīves. 

11. klases izglītojamais veic interviju „Sabiedrībā pazīstams cilvēks – līderis” - intervē vienu sabiedrībā pazīstamu cilvēku – līderi (valsts jeb 

pašvaldības iestādes vadītāju, sabiedriskas organizācijas vai politiskas partijas vadītāju, pazīstamu mākslinieku utt., kurš ieņem ievērojamu 

stāvokli sabiedrībā (iemantojis daudzu cilvēku vai organizācijas uzticību, kuram ir vēlēts vai nozīmēts amats un kuram ir nozīmīgi ieguldījumi 

sabiedrības vai organizācijas labā) un atklāt būtiskākos faktorus, kuri ir veicinājuši šī uzņēmēja karjeru un apliecināt izglītojamo atklāto faktoru 

lomu, minot konkrētas situācijas un piemērus no viņa dzīves. 

12. klases izglītojamais veic interviju „Uzņēmuma īpašnieks”- intervē vienu uzņēmuma īpašnieku, kuram ir veiksmīga karjera. Intervējamajam ir 

jāatbilst šādiem kritērijiem: 

a) uzņēmums, kurā strādā šī persona, darbojas vairāk nekā piecus gadus; 

b) uzņēmējs veic ieguldījumus sava rajona sabiedrības vai kādas organizācijas labā (sponsorē pasākumus, ziedo līdzekļus bērnudārzam, skolai 

u.c.); 

c) apmierināts ar sevi un dzīvi (ciena sevi un citus, ir optimists); 

d) turīgs un viņam ir jāatklāj būtiskākie faktori, kuri ir veicinājuši šī uzņēmēja karjeru. Jāapliecina atklāto faktoru lomu, minot konkrētas 

situācijas un piemērus no viņa dzīves. 

Visi izstrādātie darbi piedalās konkursā „Panākumu cilvēks”.  

 Programmas „Komerczinības” mācību moduļu teorētisko zināšanu apguve ir saistīta ar praktiskām iemaņām un pieredzes iegūšanu, 

sadarbojoties ar sociālajiem partneriem – pieredzes gūšana uzņēmumos un sadarbība ar daţādām profesionālām asociācijām. Tādēļ vienu reizi 

gadā „Līderu dienas” ietvaros skolēni apmeklē daţādus Latvijas uzņēmumus. 

Programma „Komerczinības” ir vispārējās izglītības programmas daļa. To veido mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi, mācību saturs, 

mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un mācību satura apguvei izmantojamo 

mācību līdzekļu un metoţu uzskaitījums. 

Piedāvātajai programmai ir ieteikuma raksturs. Katrs pedagogs var veidot savu mācību priekšmeta programmu vai konkretizēt un papildināt šīs 

programmas mācību saturu, mācību metodes utt. 

LR Izglītības likums nosaka: interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš 

iegūtās izglītības.  

Mācību programmas saturs atbilst mūsdienu sociālekonomiskajām prasībām, jo atbilstoši MK noteikumiem par vispārējās un profesionālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtību noteikumiem Nr.9 (03.01.2006.) un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 

rīkojumu Nr.1871 (01.10.2003.) ik pēc diviem gadiem saturs tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā mainīts. 
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Mācību priekšmeta mērķis 
Mācību priekšmeta „Komerczinības” mērķis ir sekmēt un attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci, veicināt izglītojamā zināšanu un prasmju apguvi, 

motivēt izglītojamo apzinātai karjeras izvēlei un konkurētspēju Eiropas Savienības un pasaules darba un izglītības tirgū.  

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Mācību priekšmeta „Komerczinības” uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju: 

 apgūt lietišķās etiķetes pamatprincipus un pieklājīgu uzvedību sabiedrībā un ģimenē; 

 gūt izpratni par mārketinga pamatprincipiem un tirgus attiecībām starp raţotāju, starpnieku un patērētāju; 

 apgūt lietvedības pamatus un informācijas, dokumentācijas plūsmu un sistematizāciju organizācijā; 

 veidot izpratni par grāmatvedības pamatiem un komercdarbības uzskaites, analīzes un atskaišu sistēmām; 

 iegūt sistemātiskas zināšanas par uzņēmējdarbības pamatprincipiem, attīstības iespējām, par saimnieciskās darbības organizēšanas 

principiem un formām; 

 veidot izpratni par likumdošanas pamatiem un tiesību normu ietekmi uz darba, sabiedrības un privātajām attiecībām; 

 sekmēt izglītojamo izpratni par menedţmenta uzdevumiem un darba organizācijas un vadības principiem uzņēmumā; 

 veidot izpratni par karjeras apzināšanās pamatprincipiem, gūt izpratni par lēmumu pieņemšanas būtiskumu; 

 rosināt aktīvi apgūt komunikācijas pamatus par saskarsmes procesu izzināšanu un vadīšanu; 

 sekmēt izglītojamo izpratni un prast izvirzīt mērķus, izstrādāt rīcības plānu savu un sociālo mērķu sasniegšanai; 

 attīstīt prasmi iegūt, apkopot un analizēt informāciju par sabiedrībā notiekošajiem ekonomiskajiem procesiem; 

 attīstīt prasmi iegūtās zināšanas apkopot, analizēt un lietot praktiskajā darba vidē, veidojot, aizstāvot projekta darbus; 

 organizēt mācīšanos individuāli un komandā; 

 attīstīt prasmi izteikt savu viedokli un pamatoti aizstāvēt to un pieņemt efektīvus un pamatotus lēmumus; 

 veicināt profesionālo orientāciju atbilstoši uzņēmējdarbības kompetencēm; 

 attīstīt daţādu dzīves situāciju novērtēšanas prasmes.  
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Mācību saturs 

 

Lietišķā etiķete 
 

Etiķete mūsdienu sabiedrībā 

 Etiķetes jēdziens 

 Mūsdienu etiķetes tendences  

Ārējais izskats lietišķā vidē 

 Ārējais izskats – pirmā „ziņa” par cilvēku 

 Apģērba varianti 

 Apģērba izvēles priekšnoteikumi 

 Sievietes ārējais izskats 

 Vīrieša ārējais izskats 

Ikdienas saskarsme lietišķā vidē 

 Sasveicināšanās 

 Iepazīšanās  

 Uzruna 

 Vizītkarte 

 Telefonsaruna 

 E-pasta lietošana lietišķā vidē 

 „Mūţīgās problēmas” vai sensitīvie jautājumi 

Lietišķa tikšanās 

 Lietišķa saruna 

 Sanāksme 

 Uzstāšanās 

Pieteikšanās uz vakantu darba vietu 

 Curriculum vitae  

 Pavadvēstule u.c. dokumenti 

 Darba intervija  

Uzvedība sabiedriskā vietā 

 Uzvedība uz ielas un transportā 

 Uzvedība kultūras iestādē 

 Restorāns un kafejnīca 

Ceļojums 

 Viesu uzaicināšana un sagaidīšana 

 Uzvedība ceļojumā 

 Apmaiņa ar suvenīriem 

Apsveikumi un dāvanas lietišķā vidē 

 Apsveikums 

 Dāvana 

 Ziedi 

Viesības 

 Viesību raksturojums 

 Viesību veidi 

Viesu ielūgšana 

 Viesu izvēle 

 Viesu ielūgšanas laiks un forma 

 Rakstisks ielūgums 

 Atbilde uz ielūgumu 

Svētku tērps 

 Svētku tērpa varianti 

 Vīrieša svētku tērps 

  Sievietes svētku tērps 

Galda kultūra 

 Vieta pie viesību galda 

 Ēdienu servējums 

 Dzērienu servējums 

 Galda klājums 

 Uzvedība pie galda 

Uzvedība viesībās 
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 Viesu ierašanās  Viesību noslēgums 

Mārketings (tirgzinības)  

 
Mārketinga loma komercdarbībā 

 Komercdarbības mērķi 

 Mārketinga raksturojums 

 Mārketinga koncepcijas 

Mārketinga vides analīze 

 Mārketinga ārējās vides analīze 

 Mārketinga iekšējā vide 

Mārketinga plānošanas process 

 Mārketinga plānošanas posmi 

 Mārketinga plānošanas līmeņi 

Tirgus pozīcijas noteikšanas metodes 

 Tirgus pētījumi 

 Tirgus pētījumu metodes 

Pētījumu datu apkopošana un analīze 

Preču mārketinga analīzes un plānošanas elementi 

 Preču un pakalpojumu mārketinga atšķirības 

 Produkts 

 Vieta (sadales kanāli) 

 Cena (cenošana) 

 Virzīšana 

 Patērētāji 

Pakalpojumu mārketinga analīzes un plānošanas elementi 

 Pakalpojuma galaprodukts 

 Uzņēmuma tēls 

 Personāls 

 Cenošana, vieta, virzīšana un patērētājs 

Konkurence 

 Konkurentu identificēšana 

 Konkurentu stratēģiju vērtējums 

 Mārketinga karu teorija 

Mārketinga stratēģijas  

 Mārketinga stratēģiju veidi 

 Specifiskās mārketinga stratēģijas 

Reklāma 

 Reklāmas būtība 

 Reklāmas veidi 

 Reklāmas kanāli  

 Mobilais mārketings 
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Lietvedība 

Lietvedība. Dokuments un dokumentēšana  

 Lietvedības pamatuzdevumi 

 Lietvedības procesa sastāvdaļas 

 Lietvedību reglamentējošie normatīvie akti: lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts; ar lietvedību saistīto normatīvo aktu 

saraksts 

 Dokuments un dokumentēšana 

 Dokumentu iedalījums  

Dokumenta noformēšana, tā sastāvdaļas. Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi 

 Dokumentu noformēšana: papīrs, lapu formāts, dokumentu malas; dokumentu tehniskais izpildījums.  

 Pārvaldes dokumenti: pārvaldes dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums; teksta noformējums; dokumentu valoda; saīsinājumu 

lietošana 

 Dokumenta oriģināls un  tā atvasinājumi:dokumenta oriģināls; dokumenta oriģināla atvasinājumi 

Dokumentu rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana. Dokumenta veidlapas 

 Dokumentu rekvizīti: rekvizīti ar juridisku nozīmi visos dokumentos; rekvizīti ar juridisku nozīmi atsevišķos dokumentos; rekvizīti ar 

juridisku palīgfunkciju; dienesta atzīmes.  

 Organizācijas veidlapas 

 Veidlapu varianti 

Organizatorisko, rīkojuma, izziņu un pārskata dokumentu noformēšana 

 Organizatorisko dokumentu noformēšana 

 Rīkojuma dokumentu noformēšana 

 Izziņu un pārskata dokumentu noformēšana 

Sarakstes unpersonāla dokumenti. Sevišķā lietvedība 

 Sarakstes dokumentu noformēšana 

 Personāla dokumentu noformēšana 

 Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība iestādēs 

 Uzrunas forma sarakstes dokumentos 
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 Pasta sūtījumi un to noformēšana 

Elektroniskie dokumenti. Dokumentu apgrozība, reģistrācija un kontrole  

 Elektroniskie dokumenti 

 Dokumentu apgrozība: saņemto dokumentu kustība un izpildes kārtība; nosūtāmo dokumentu kustība; iekšējās lietošanas dokumentu 

kustība 

Dokumentu reģistrācija 

 Daţi reģistrācijas noteikumi 

 Dokumentu reģistrācijas sistēmas 

 

Grāmatvedība (grāmatvedības pamati) 
Grāmatvedības loma un organizācija 

 Grāmatvedības attīstība un nozīme 

 Grāmatvedības būtība un uzdevumi 

 Grāmatvedības organizācija uzņēmumā 

 Grāmatvedības uzskaites objekti 

Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati  

 Grāmatvedības dokuments un tā nozīme 

 Grāmatvedības dokumentu veidi, to raksturojums 

 Grāmatvedības dokumentu noformēšanas noteikumi 

 Dokumentu sagatavošana un apgrozība 

 Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos 

 Grāmatvedības reģistri un pārskati 

Grāmatvedības bilance 

 Bilances jēdziens 

 Bilances postenis 

 Bilances uzbūve un vienādība 

 Bilances aktīva raksturojums 

 Bilances pasīva raksturojums 

 Bilances posteņu izmaiņas 

Grāmatvedības konti 

 Grāmatvedības konta jēdziens un uzbūve 

 Bilances konti 

 Sintētiskie un analītiskie konti 

 Divkāršais ieraksts, kontu korespondence 

 Operāciju konti 

 Grāmatvedības kontu plāns 

Naudas līdzekļu uzskaite 

 Naudas līdzekļu uzskaites uzdevumi 

 Kases operāciju uzskaite 

 Bankas operāciju uzskaite 

Norēķinu uzskaite 

 Debitoru un kreditoru parādi 

 Norēķini ar norēķinu personām 

Darba samaksas aprēķināšana un uzskaite 

 Darba samaksas uzskaites uzdevumi uzņēmumā 

 Darba tiesisko attiecību noformēšanas pamatprasības 

 Darba un atpūtas laiks, tā uzskaite 

 Nodokļi no darba samaksas 

Krājumu uzskaite 

 Krājumu raksturojums un uzskaites uzdevumi 
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 Krājumu novērtēšana 

 Krājumu uzskaites metodes 

 Noliktavu uzskaite 

 Krājumu inventarizācija 

Pamatlīdzekļu uzskaite 

 Ilgtermiņa ieguldījumu būtība 

 Pamatlīdzekļu nolietojums 

 Nolietojuma aprēķins finanšu grāmatvedībā 

 Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām 

Uzņēmumu un iedzīvotāju nodokļi 

 Grāmatvedības uzdevumi nodokļu uzskaitē 

 Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 

 Pievienotās vērtības nodoklis 

 Pārējie nodokļi 

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi 

 Vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

 Individuālā uzņēmēja nodokļi 

 

Uzņēmējdarbība 
 

Uzņēmējdarbība, tās uzsākšanas nosacījumi 

 Uzņēmējdarbības jēdziens un nozīme 

 Uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacījumi un veidi 

Uzņēmējdarbības valstiska regulēšana 

 Valsts loma uzņēmējdarbības regulēšanā 

 Uzņēmējdarbību regulējošie likumi 

 Uzņēmējdarbības nodokļi un nodevas 

Uzņēmumu veidi un uzņēmuma reģistrēšana 

 Uzņēmumu veidi 

 Komercdarbības juridiskās formas Latvijā 

 Uzņēmuma nosaukuma izvēle 

 Uzņēmuma reģistrēšana 

Uzņēmējdarbībā izmantojamie resursi 

 Uzņēmuma līdzekļi 

 Cilvēku resursi 

 Informācijas resursi 

Uzņēmuma finansēšana 

 Uzņēmuma līdzekļu avoti, to struktūra 

 Uzņēmuma kreditēšanas pamatprincipi 

Risks un apdrošināšana. Uzņēmuma maksātnespēja un likvidācija 

 Riska jēdziens, veidi un tā vadības iespējas 

 Apdrošināšana, tās nozīme un veidi 

 Uzņēmuma maksātnespēja un tās risinājumi 

 Uzņēmuma darbības pārtraukšana un likvidācija 

Biznesa plāns, tā sastādīšana un prezentēšana 

 Biznesa plāna būtība, nozīme un vispārējās prasības 

 Biznesa plāna saturs 

 Biznesa plāna prezentēšana 
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Likumdošana (ievads likumdošanā) 
Tiesību sistēma 

 Tiesību rašanās un to jēdziens 

 Tiesību izcelsmes teorijas un tiesību veidi 

 Tiesību funkcijas un uzbūve: tiesību funkcijas; tiesību 

normas un to veidi;  

      tiesību normu realizācija; tiesību normu sistēma 

 Starptautiskās tiesības 
Tiesību subjekti un tiesību aizsardzība 

 Tiesību subjekti: tiesību subjektu veidi; tiesībspēja un 

rīcībspēja 

 Tiesību aizsardzība: tiesību aizsardzības iestādes; 

juridiskās atbildības veidi 
Valsts iekārta un valsts vara 

 Valsts jēdziens un pazīmes 

 Valsts iekārta: valsts pārvaldes formas; valsts pārvaldes 

reţīmi; valsts vara 

 Valsts funkcijas 
Konstitucionālās tiesības Latvijā 

 Konstitucionālo tiesību jēdziens 

 Satversme 

 Saeima 

 Ministru kabinets 

 Valsts prezidents 

 Tiesas 

 Pašvaldības 

 Vēlēšanas Latvijā 
Cilvēktiesības 

 Cilvēktiesību jēdziens 

 Cilvēktiesību rašanās 

 Cilvēktiesību avoti 

 Cilvēktiesību saturs 

 Cilvēktiesību aizsardzības mehānisms Latvijā 
Administratīvās tiesības un atbildība 

 Administratīvo tiesību jēdziens un saturs: administratīvo 

tiesību jēdziens; administratīvi tiesiskās attiecības; 

      administratīvo tiesību subjekti; administratīvais akts 

 Administratīvā atbildība 

 Administratīvo pārkāpumu lietvedība 
Lietu tiesības un saistību tiesības 

 Lietu tiesību jēdziens un iedalījums 

 Valdījums 

 Īpašums 

 Saistību tiesību jēdziens 

 Tiesisks darījums 

 Līguma noslēgšana un līguma sekas 

 Neatļauta darbība un civiltiesiskā atbildība kopsavilkums 
Ģimenes un mantojuma tiesības 

 Ģimenes tiesību jēdziens 

 Saderināšanās un laulība 

 Vecāki un bērni 

 Mantojuma jēdziens 

 Mantošanas tiesības un veidi 

 Mantojuma atklāšanās, pieņemšana un iegūšanas sekas 
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Menedţments (vadzinības) 
 

Kas ir menedţments (vadzinības)?  

 Menedţmenta veidošanās un attīstība 

 Menedţmenta vispārējās funkcijas 

 Menedţmenta hierarhija 

Komunikācijas nozīme menedţmentā 

 Komunikācijas elementi un struktūra:komunikācijas 

elementi; komunikācijas struktūra 

 Psiholoģiskās barjeras komunikācijā un to 

pārvarēšana:psiholoģiskās barjeras komunikācijā; 

psiholoģisko barjeru pārvarēšana 

 Neverbālā komunikācija 

 Efektīva klausīšanās 

Lēmumu pieņemšanas process 

 Individuālā lēmuma pieņemšana 

 Lēmuma pieņemšana grupā 

 Radošu uzdevumu risināšana grupā 

Organizēšanas loma menedţmentā 

 Organizācijas struktūru veidošana: organizācijas 

struktūras veidošanas pieejas;organizācijas struktūru 

varianti 

 Vara, pilnvaras un to deleģēšana 

 Organizācijas centralizācija un decentralizācija 

 Darba dalīšana un komandu veidošana: komandas 

efektivitāte; komandas veidošana 

Motivēšana 

 Kas ir motivācija?  

 Darba motīvi un stimuli 

 Ietekmēšanas stratēģijas  

 Atzinība un kritika 

Kontrole un tās mērķi.  

 Kontroles būtība organizācijās 

 Darba izpildes novērtēšana: darba izpilde un tās 

efektivitāte;darba izpildes novērtēšanas metodes; kļūdas 

darba izpildes vērtēšanā 

 Piespiešana un kontrole 

Līderība 

 Vadītājs, līderis un līderība 

 Līdera personība 

 Vadības stili 

 Līderības efektivitāte 

Konflikti organizācijā 

 Konfliktu cēloņi 

 Konfliktu risināšanas stratēģijas 

 Konfliktu vadīšana 
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Komunikācija (Izvēles) 
 

Komunikācijas loma un veidi cilvēka dzīvē 

Sarunu biedra uztvere un sapratne 

Klausīšanās māksla 

Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas 

Skaidra un nepārprotama savu domu izteikšana 

Mijiedarbība un mijietekme saskarsmē 

Partnera ietekmēšanas veidi saskarsmē 

Komunikācija konfliktā 

Komunikācija grupā 

Komunikācijas partneru sociāli-psiholoģiskie tipi. 

 

 

Karjera (Izvēles) 
 

Karjeras izvēles loma un nozīme cilvēku dzīvē 

Kas ir karjeras veidošana 

Karjeras attīstībai nepieciešamo resursu apzināšanā un izmantošanā 

Kādas attieksmes veicina karjeru 

Sekmīgai karjerai nepieciešamās attieksmes, gatavības, īpašības un 

prasmes 

Kā izvēlēties nākotnes profesiju 

 Savas iespēju izvērtēšana 

 Savu resursu apzināšanās 

 Savu interešu un sabiedrības vajadzību apzināšanās 

Karjeras tradicionālie un netradicionālie ceļi nākotnes karjeras 

veidošanā 

 Traucējošos faktorus ceļā uz karjeru 

 Altruisms. Ziedošana. Sponsorēšana Mecenātisms 

Nepieciešamība savlaicīgi izvēlēties savu turpmāko profesionālās 

darbības jomu 

 Iepazīsties kā savu karjeru ir veidojuši izcili cilvēki 

Nepieciešamība plānot un attīstīt karjeru iegūstot jaunas zināšanas 

visas dzīves garumā 

Izvērtēt darba tirgus dinamiku, darba iespējas, avotus un līdzekļiem 

(kā un kur tos atrast). 
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Mērķu izvirzīšana un sasniegšana (Izvēles) 
 

Cilvēka uzvedību nosaka motivācija zināšanas un attieksme 

Cilvēku motivē viņa vajadzības  

 Motivācija no bioloģiskā viedokļa 

 Vajadzību veidi 

Motivācija un motīvi  

 Motīvu veidi 

 Motīvu hierarhija 

 Optimālas motivācijas līmenis 

 Demotivātori 

Emociju nozīme cilvēka aktivitātes veidošanā  

 Emociju veidi, to ietekme uz cilvēka aktivitātes 

pakāpi 

 Iemācītā bezpalīdzība 

 Spējas, pašvērtējums un pašcieņa 

Neveiksmes un to pārvarēšana  

 Neveiksmju cēloņi 

 Reakcija uz neveiksmi 

 Risks un uzdrošināšanās veiksmes sasniegšanai 

Motivācijas līmeņa izmaiņas citu cilvēku ietekmē  

 Ietekmēšanas paņēmieni 

 Pozitīvā pastiprinājuma lietošana 

 Ţetonu politika un motivējošie līgumi 

 Stimulējošas vides radīšana 

Pašmotivācija un sevis disciplinēšanas paņēmieni  

 Panākumu priekšraksti 

 Pārliecības par savu kompetenci izjūta 

 Savas pārliecības par kompetenci paaugstināšana 

 Brīvība un atbildība 

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana  

 Mērķu iedalījums 

 Kā izvirzīt reālu mērķi? 

 Mērķu sasniegšana izmantojot darbības izpētes 

metodi 

 Stratēģijas, kuras mudina rīkoties 
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Mācību satura apguves secība un apguvei paredzamais laiks 

 
Mācību priekšmeta „Komerczinības” saturs ietver šādus moduļus: 

10. klase: 

Lietišķā etiķete; 

Mārketings (tirgzinības); 

11. klase: 

Lietvedība; 

Grāmatvedība; 

Uzņēmējdarbība; 

12. klase: 

Likumdošana (ievads likumdošanā); 

Menedţments (vadzinības); 

Pēc izvēles:  

Komunikācija; 

Karjera; 

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 

 
Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra izglītojamā izglītotības līmeni, vērtējumā jāiekļauj gan apgūto zināšanu apjoms, gan 

iegūtās prasmes, gan attieksmi pret izglītības ieguves procesu, kā arī katra izglītojamā individuālā attīstības dinamika. Pārbaudīt un novērtēt visas 

komponentes var tikai skolotājs, kas ikdienā darbojas klasē, kā arī paši izglītojamie savstarpējā novērtējumā un pašnovērtējumā, akcentējot ne 

tikai rezultātu, bet arī procesa attīstošo lomu. 

Mācību sasniegumu „Komerczinības” novērtēšanai ieteicams izmantot šādas vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus: 

Ievadvērtēšana 

Ievadvērtēšanas mērķis ir konstatēt izglītojamā sagatavotības līmeni un motivēt izglītojamo aktīvam darbam. 

Ievadvērtēšanu veic pēc mutvārdu vai rakstveida pārbaudes aprakstošā formā. 

Kārtējā vērtēšana 

Kārtējo pārbauţu mērķis ir veidot un attīstīt vispārējās un mācību priekšmeta specifiskās prasmes, nostiprināt izglītojamā iegūtās zināšanas, 

sagatavot izglītojamam tēmas, tēmas daļas noslēguma ieskaitei. 

Kārtējās pārbaudes var tikt organizētas mācību tēmas apguves laikā ar diagnosticējošu mērķi. To skaitu, izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus 

skolotājs izvēlas (nosaka) atkarībā no pārbaudes mērķiem un klases sagatavotības. Kārtējām pārbaudēm var izmantot mutvārdu (pārrunas, 

diskusijas un atbildes uz jautājumiem, nelielu projektu vai pētījumu prezentēšana) un rakstveida formas. Kārtējās pārbaudes var veikt skolotājs 



118 

 

vai izglītojamie paši (pašnovērtējums, savstarpējā novērtēšana). Kārtējām pārbaudēm jāstimulē izglītojamo sistemātiska darba paraduma 

veidošanos un jāpalīdz skolotājiem novērtēt izglītojamo (individuālo un klases) attīstības dinamiku un spriest par mācīšanās un mācīšanas 

efektivitāti. Kārtējās pārbaudes darba vērtējums var būt izteikts ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” vai arī aprakstoši. 

 

Robeţvērtēšana 

Robeţpārbauţu mērķis ir sagatavot izglītojamo noslēguma ieskaitēm. 

Robeţpārbauţu skaitu, izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus skolotājs izvēlas (nosaka) atkarībā no pārbaudes mērķiem un klases sagatavotības. 

Tām var izmantot rakstveida formas (teorijas testus vai praktiskos darbus). Robeţpārbaudēm jāpalīdz skolotājiem novērtēt izglītojamā attīstības 

dinamiku, bet izglītojamam - objektīvāk veikt pašnovērtējumu. Atkarībā no robeţpārbaudes darba satura un formas vērtējums var būt izteikts ar 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts” vai arī 10 ballu skalā. 

Noslēguma vērtēšana 

Moduļa nobeigumā skolotājs veido noslēguma pārbaudes darbus ar mērķi novērtēt apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši standarta 

prasībām. Izglītojamā sniegumus vērtē tikai 10 ballu skalā, summējot izglītojamā pozitīvos sasniegumus. 

Vērtējums ir 10 ballu sistēmā, katrā mācību priekšmetā pēc katra moduļa apgūšanas.   

Programmas noslēgumā skolēni iegūst licencētas izglītības programmas apliecību par apgūtajiem moduļiem. 
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Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metoţu uzskaitījums 

Mācību līdzekļi 

Mācību procesā izmantojama visa IZM ISEC apstiprinātā un ieteiktā mācību literatūra (skatīt Jaunākā ieteicamā mācību literatūra 

vispārizglītojošajām mācību iestādēm. – Rīga: IZM ISEC 2000.–2006.), vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, periodika un tehniskie 

līdzekļi: tāfele, kodoskops, magnetofons, videomagnetofons, televizors, radio, dators, diaprojektors. 

 

1. Abizāre V. Uzņēmējdarbība. Rīga: Multineo, 2007. 

2. Ābele M. Lietvedība. Rīga: Multineo, 2007. 

3. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Rīga: 

Multineo, 2007. 

4. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Skolotāja 

grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

5. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Rīga: Multineo, 

2007. 

6. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Skolotāja grāmata. 

Rīga: Multineo, 2007. 

7. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Rīga: Multineo, 2007. 

8. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

9. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: Multineo, 2007. 

10. Omārova S. Komunikācija. Rīga: Multineo, 2007. 

11. Omārova S. Komunikācija. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

12. Plotkāns A. Mārketings. Rīga: Multineo, 2007. 

13. Reņģe V. Menedžments. Rīga: Multineo, 2007. 

14. Spudiņa M. Lietvedība. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 

2007. 

15. Spudiņa M. Mārketings. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

16. Spudiņa M. Menedžments. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

17. Spudiņa M., Ķestere I. Lietišķā etiķete. Skolotāja grāmata. 

Rīga: Multineo, 2007. 

18. Vanags J. Uzņēmējdarbība. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

19. Zaharova S. Likumdošana. Rīga: Multineo, 2007. 

20. Zaharova S. Likumdošana. Skolotāja grāmata. Rīga: 

Multineo, 2007. 

21. CD: Katrā mācību līdzeklī. 

22. Periodika: laikraksts “Dienas Bizness”; ţurnāls “Kapitāls”. 

23. Interneta resursi:  

http://www.csb.gov.lv; 

http://www.bank.lv; 

http://www.rfb.lv; 

http://www.fktk.lv; 

http://www.cepi.be; 

http://www.alibaba.com; 

http://www.liaa.gov.lv, 

http://www.mazaisbizness.lv; 

http://quote.yohoo.com; 

http://www.k2kapital.com. 
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Mācību metodes 

Nosauktajām mācību metodēm ir ieteikuma raksturs. Metoţu izvēli nosaka mācību satura apguves mērķi un uzdevumi. Svarīga ir izvēlēto 

metoţu daudzveidība, kas padara mācību procesu interesantāku gan pedagogiem, gan izglītojamajiem, kuru mācīšanās stili ir atšķirīgi.  

Programmā galvenā uzmanība veltīta tām metodēm, kuras ir aktuālas vidusskolā. 

Jautājumu sesija – veicina izpratni un prasmi atrast būtisko informāciju. Attīsta prasmi formulēt jautājumu un paust savu viedokli. 

Diskusija – attīsta prasmi izmantot zināšanas, formulēt domu, argumentēt viedokli, uzklausīt citu viedokļus, sadarboties. Veicina atbildības 

uzņemšanos par saviem vārdiem. 

Situācijas analīze – attīsta prasmi kritiski un analītiski domāt, spēju pieņemt lēmumu, izvērtēt cēloņus un sekas. 

Simulācija – attīsta prasmi domāt, runāt, būt iecietīgam pret atšķirīgu viedokli. 

Lietišķā spēle – attīsta prasmi izmantot zināšanas, modelēt situāciju atbilstoši aprakstam, analizēt un salīdzināt, pieņemt lēmumu, izvirzīt 

mērķus. 

Lomu spēle – attīsta prezentācijas, sadarbības, lēmuma pieņemšanas prasmes, prasmi uzklausīt citu viedokli. 

Projekts – attīsta prasmi plānot, patstāvīgi izmantot daţādus informācijas avotus, pētnieciskā darba iemaņas, informācijas apkopošanu un 

izvērtēšanu. 

Intervija – attīsta prasmi izmantot zināšanas, formulēt savu viedokli, atlasīt faktus un likumsakarības sava viedokļa pamatošanai, izvērtēt, 

apkopot iepriekš teikto, secināt. 

Avotu analīze – attīsta prasmi atrast un apkopot informāciju, to analizēt un saskatīt problēmas un risinājumus ikdienas dzīvē. 

Mācību ekskursija – veicina zināšanu apguvi, to lietošanu praksē, attīsta sociālās prasmes. 

Informatīvo tehnoloģiju izmantošana – attīsta prasmi izmantot daţādas informatīvās tehnoloģijas, noformēt darbu atbilstoši prasībām, 

prezentēt, atrast informāciju, izmantojot IT.  



121 

 

11. pielikums 

 

Daţāda veida atsauksmes un vēstules saistībā ar projekta „Esi līderis!” 

aktivitātēm 

 
„Programma “Komerczinības vidusskolēniem“ ir reāls stūrakmens manai turpmākajai dzīvei un 

karjerai, kas deva ticību saviem spēkiem“. 

Ritvars Dārziņš,  Bērzpils vidusskolas absolvents, Rēzeknes Robežsardzes 

koledžas 1.kursa kadets 

 

„Šī programma sekmē individuālo konkurenci darba tirgū. Mana studiju virziena izvēli lielā 

mērā ietekmēja līdzdalība šajā projektā – tā orientēja mani uz mērķtiecīgu profesijas izvēli. Liels 

ieguvums bija arī piedalīšanās daţādos projekta konkursos. Tie ļāva apzināties manas iespējas, 

cēla pašapziņu, sekmēja mērķtiecību.” 

Inga Solovjova, projekta „Esi līderis” dalībniece, Gaujienas ģimnāzijas absolvente, 

Informācijas sistēmu menedžmenta akadēmijas 1.kursa studente 

 

 

*** 

 

2008.gada 10. novembrī 

Labdien! 

Aicinām Jūs būt par Skolām draudzīgu uzņēmumu un piedāvājam Jūsu uzņēmumam iespēju 

satikt un iepazīt zinātkārus un mērķtiecīgus nākamos darba ņēmējus. 

Mūsu klienti ir Latvijā populārās komerczinību projekta „Esi līderis!” dalībnieki – 

vidusskolēni no visiem 26 Latvijas rajoniem. Programmā ik gadu piedalās vairāk nekā 3000 

aktīvāko vidusskolēnu no 127. Latvijas vidusskolām, kuri ir motivēti sasniegumiem un 

mērķtiecīgi gatavojas komercdarbības uzsākšanai nākotnē. 

 

Piedāvājam Jums dalīties savā pieredzē par uzņēmuma etiķetes jautājumiem Jūsu 

uzņēmumā, sadarbojoties ar mums nacionāla mēroga projekta „Līderu diena” organizēšanā. 

Aicinām atbalstīt „Līderu dienu” š.g. 26. un 27. novembrī, risinot dialogu. 

 

*** 

 „Etiķete – veiksmei un karjerai!”. 

Balstoties uz vairāku gadu pieredzi, uzskatām, ka visefektīvākais sadarbības modelis 

uzņēmumam ir aptuveni 1 – 2 stundas ilga tikšanās ar vienu vai vairākām vidusskolēnu grupām 

Jūsu uzņēmumā. Ierosinām šo laiku izmantot jauniešu iepazīstināšanai ar uzņēmuma darbību un 

uzņēmuma etiķetes politiku Jūsu uzņēmumā. 

Iespējamās dialoga tēmas: 

o Kā Jūs varētu raksturot Jūsu uzņēmuma etiķeti jeb stilu? 

o Vai pasaules ekonomiskās krīzes apstākļos, kad uzņēmumā jūt pastāvēšanas 

apdraudējumu, būtu jādomā par uzņēmuma prestiţu, tradīcijām saistībā ar etiķeti. Vai 

tām jāatmet ar roku? 

o Kādas aktivitātes var palīdzēt piesaistīt jaunus un noturēt esošos klientus? 
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o Kādiem etiķetes nosacījumiem Jūsu uzņēmumā pievērš uzmanību pretendentā darba 

intervijas laikā? 

o Uzņēmumā etiķete ir ikdienas nepieciešamība vai novecojošs aizspriedums? 

 

Piedaloties „Līderu dienā”, Jūsu uzņēmums varēs tikties ar potenciālajiem darba ņēmējiem, 

izzinot viņu vēlmes un gaidas attiecībā pret nākamo darba devēju. 

Tādējādi līdzdalība šajā pasākumā Jums dod iespēju nostiprināt sava uzņēmuma 

atpazīstamību, īpaši ņemot vērā to, ka katrs konkursa dalībnieks prezentē savu skolu, ģimeni, 

savu draugu loku visos Latvijas reģionos.  

Vērtīgākais tikšanās rezultāts būs Jūsu devums komercizglītības kvalitātes uzlabošanai 
Latvijā. 
 
 

*** 
 

Atsauksme par „Līderu dienas 2008” 

 

Projekta „Esi Līderis!” rīkotajās Līderdienās šogad piedalījās rekordliels skaits skolēnu – 

1500 jauno censoņu no 88 skolām divās dienās bija iespēja apmeklēt gan vairākus Latvijas 

ekonomiskajai attīstībai nozīmīgus uzņēmumus, gan tikties ar veiksmīgiem uzņēmējiem 

miljonāriem, kas ar skolēniem dalījās savā pieredzē un sniedza padomus, kā veiksmīgi veidot 

savu uzņēmējdarbību un sekmēt daudzpusīgu personīgo attīstību.  

 

Projekta vadītājai Gitai Vāverei tāpat kā daudziem dalībniekiem šīs bija pirmās 

Līderdienas, un tāpēc jo īpašas. Projekta vadītāja izteica prieku par to, ka šogad ir panākta 

vienošanās ar Latvijas augstskolām par projekta „Esi Līderis!” dalībnieku uzņemšanu 

augstskolās ar papildu atlaidēm. Vēl šī gada novitāte ir iespēja piedalīties intelektuālo galda 

spēļu turnīrā, iegūstot galveno balvu – iespēju piedalīties intelektuālo spēļu čempionāta pasaules 

noslēgumā/finālā Šanhajā, Ķīnā. 

 

Līderdienu pasākumā skolēniem bija iespēja ieklausīties trīs uzņēmēju – Jāņa Stērninieka, 

Normunda Apiņa un Pētera Dimanta pieredzē, kā arī klausīties imidţa speciālistes Ilzes 

Blumfeldes stāstījumā par to, kāpēc arī augstas klases profesionālim, lai sasniegtu savas karjeras 

augstumus, jāattīsta labas manieres. 

 

 

*** 

 

Uzņēmējs iesaka sapņot ar plati atvērtām acīm 

 

Uzņēmējs Jānis Stērninieks skolēniem uzdeva jautājumu – „Kādas īpašības nepieciešamas, 

lai kļūtu par miljonāru? Vārds „miljonārs” pašam uzņēmējam gan ne pārāk patīk, viņš labāk 

runājot par „veiksmīgiem uzņēmējiem” vai „cilvēkiem, kuri ir godīgi ar saviem spēkiem kaut ko 

sasnieguši uzņēmējdarbības lauciņā”. 

 

Daţas no skolēnu atbildēm ietvēra tādas īpašības kā spēja improvizēt, uzdrošināšanās 

riskēt, drosme, gudrība, mērķtiecība, spēja nebaidīties no zaudējuma, uzņēmība, garīgais spēks, 

neatlaidība. Taču kā ne mazāk svarīgas tika nosauktas arī īpašības, kas raksturo cilvēku un viņa 

ikdienas izvēles – proti, svarīgi, lai cilvēks nodarbojas ar darbu, kas viņam patīk un ir harmonijā 

ar sevi, un vienmēr prot mainīties. 
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Impulsi, kas Jāni Stērninieku ir mudinājuši veiksmīgi darboties uzņēmējdarbībā, ir bijuši 

vairāki.  

 

Liels impulss nācis no ģimenes. Vecāki, bijuši strādnieki ar pamatskolas izglītību, taču 

mājās vienmēr bijis daudz grāmatu un vecāki bērnus skubinājuši mācīties – ne jau atzīmju, bet 

pašiem sevis dēļ. Visi četri bērni ieguvuši augstākās izglītības. Mājas vide bijusi garīgi tīra, tajā 

nav bijuši strīdi, kas ir ļoti daudz, lai varētu sajust un paņemt to spēku dzīvei, kas vēlāk 

veicinājis veiksmīgu attīstību arī kā uzņēmējam. Sakārtotā ģimenes vide devusi garīgo enerģiju 

un vērtības kā godīgums, čaklums, neatlaidība, kas uzņēmējam nāk līdzi no dienas uz dienu. 

 

Otrs liels impulss bijusi sporta zāle, ko uzņēmējs uzskata par savu labāko mācību stundu 

vēl joprojām. Līdz piektajai klasei viņš bijis teicamnieks, bet pēc tam prioritāti izcīnīja sports. 

Jāņa Stērninieka pirmais treneris iemācījis nečīkstēt par grūtībām, bet skatīties uz mērķi, kas vēl 

jāsasniedz. Tā arī tagad uzņēmējs atzīst, ka, ja tev ir mērķis uz ko tiekties, šīs grūtības noteikti ir 

jāpārvar un bez čīkstēšanas. Arī no paziņu loka Jānim Stērniniekam ļoti ātri izzūdot tādi cilvēki, 

kurus varētu dēvēt par čīkstētājiem – kam neveicas, nesanāk utt., un miljonārs izteica cerību, ka 

„Esi Līderis!” dalībniekus par čīkstuļiem gan nosaukt nevar. 

Uzņēmējs arī aicināja jaunos līderus veltīt laiku sapņošanai, jo doma ir matērija un jo 

spēcīgāks būs mūsu sapnis un labāks tam piesaistīts realizēšanas plāns, jo lielāka iespēja to 

īstenot. „Uzņēmējdarbība nav nekas pārdabisks – arī jūs katrs varat ar to nodarboties, tādējādi 

sasniedzot gan savus personīgos mērķus, gan palīdzot attīstīties arī Latvijas valsts ekonomikai,” 

jaunajiem līderiem novēlēja Jānis Stērninieks. 

 

 

*** 

 

Kā padarīt neiespējamo par iespējamo līdz 40 gadu vecumam? 

 

Uzņēmējs Normunds Apinis savu divdesmitgadnieka mērķi sasniedzis divus gadus pirms 

nospraustā termiņa – 38 gadu vecumā, un Līderdienās uzsvēra, ka šodienas jaunajiem līderiem ir 

fantastiskas iespējas realizēt visus savus sapņus. Uzņēmējs ieteica skolēniem jau pēc iespējas 

agrāk izdomāt, kādu vietu sabiedrībā viņi vēlētos ieņemt un kā gribētu kalpot sabiedrībai – tas ir 

svarīgi, tāpēc, ka jo lielākai sabiedrības daļai būsim noderīgi, jo vairāk naudas būs iespējams 

nopelnīt. Turklāt, kad naudas jau ir daudz, naudas pelnīšana nebūt vairs nav mērķis, kas sniedz 

gandarījumu un priekšplānā izvirzās vērtības, kas svarīgas arī visai sabiedrībai kopumā. 

 

Tā kā šo Līderdienu tēma bija „Lietišķā etiķete – veiksmei un karjerai”, Normunds atklāja, 

ka pieklājībai ir ļoti liela nozīme – viņš vienmēr bijis ļoti pieklājīgs pret skolotājiem, un tas 

viņam deva daţādas atlaides – nebija jāpilda mājasdarbi un bija laiks pievērsties nodarbēm, ka 

šķita daudz interesantākas, jo jau skolas laikā Normunds bijis ļoti aktīvs un izmantojis visas 

piedāvātās ārpusstundu izglītības un laika pavadīšanas iespējas. 

 

Viens no pirmajiem Normunda Apiņa sapņiem bijis kļūt par jaunās neatkarīgās Latvijas 

prezidentu – laikā, kad par Padomju Savienības sabrukumu vēl neesot varējis būt ne runas. Un tā 

kā šāds bija jaunā cilvēka mērķis, viņš lasījis daudz grāmatu par to, kādam jābūt prezidentam. 

Viena no lietām, kas bijusi pavisam skaidra, ir tā, ka prezidentam jābūt ļoti vispusīgi attīstītam – 

tātad daudz jāmācās. 

 

Vēlāk nākamais uzņēmējs saprata, ka varbūt svarīgākais nav ieņemt kādu konkrētu amatu, 

bet gan raudzīties, kā ar savu darbu vari sniegt ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā, 

un kļuva par projektu vadītāju Norvēģijas – Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta fondā. Normunda 

pienākumos ietilpa krīţu risināšana daţādos uzņēmumos, un tās bija situācijās, kurās nedrīkstēja 
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pieļaut iespēju, ka varētu neizdoties – bija jāuzvar! Taču pamazām arī šajā darbā strādājot 

iestājās rutīna un uzņēmējs saprata, ka jāveido pašam savs bizness. Un izveidoja Direktoru skolu, 

kurā savās zināšanās dalījās ar citiem uzņēmējiem, jo pēc Normunda domām, ļoti svarīgi ir, lai 

to, ko mēs zinām, mums būtu arī iespēja nodot tālāk kādam citam.  

 

Normunds Apinis saka: „Lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir jānosprauţ mērķi, un ceļš uz šo 

mērķi jāsadala īsākos posmos. Vienmēr jādomā kā uzvarētājam, kā situācijas atrisinātājam – 

nevis kāpēc es nevaru kaut ko izdarīt, bet kā es to varu izdarīt.” 

 

Kā vienu no veiksmīga cilvēka pamatprasmēm uzņēmējs minēja spēju saprasties, 

komunicēt un izstāstīt savu ideju otram – mēs esam atbildīgi par to, lai otrs mūsu domu vai 

priekšlikumu saprastu. Sarunājoties un ieklausoties citos cilvēkos, mēs bieţi vien varam saredzēt 

iespējas, kas mums visu laiku ir tepat blakus – tikai jāmāk saskatīt! 

 

 

*** 

 

Naudu vajag ieguldīt, nevis tērēt 

 

Uzņēmējs un Ogres pilsētas domes deputāts Pēteris Dimants jau 27 gadu vecumā kļuvis 

par miljonāru. 14 gadu vecumā aizbraucis strādāt uz Vāciju, kur ne tikai nopelnījis naudu 

pirmajam dzīvoklim, bet arī guvis vērtīgu dzīves pieredzi un padomus no saviem darba 

devējiem, kas vēlāk dzīvē lieti noderējuši.  

 

Savā dzīvē Pēteris ļoti maz naudas ir iztērējis, un pārsvarā savu naudu ir ieguldījis, lai tā 

pēc tam nestu vēl lielāku peļņu. Pētera šodienas īpašumi nosedz visus viņa ikdienas tēriņus – tā 

ka uzņēmējs ar pārliecību saka „Nopelnu vairāk nekā iztērēju un man ne par ko nav jāmaksā 

tradicionālā izpratnē – to naudu, ko lietoju norēķiniem, man ienes īpašumi, kurus savulaik ar 

apdomu esmu iegādājies un attīstījis.” Arī ceļošanu Pēteris uzskata par ieguldījumu savā attīstībā 

– ceļojot mēs iepazīstam citas kultūras, citā pasaules valstī dzīvojošo cilvēku mentalitāti un 

tradīcijas, kas ir ļoti nozīmīgas zināšanas, ja par uzņēmējdarbību domājam globālā mērogā. 

Turklāt ceļošana ļauj ātrāk par konkurentiem ieviest savā lokālajā uzņēmumā inovācijas, ko sen 

lieto citur pasaulē.  

 

Pēc Pētera domām par miljonāru var kļūt jebkuras profesijas pārstāvis. Ja savu darbu 

pareizi organizējam, darām labi un kvalitatīvi, protam attīstīties no vienkārša darba darītāja par 

uzņēmēju savā darba jomā. Lai to izdarītu, jādomā plašāk. Lai jebkuras profesijas pārstāvis 

varētu kļūt turīgs, vienmēr noderīgas būs zināšanas ekonomikā un citās saistītajās jomās. Darbs 

ir jāmīl, kā arī jāturpina mācīties visu mūţu. Tāpat ir svarīgi, lai cilvēkam piemistu arī vēlme būt 

turīgam.  

 

P. Dimants ir pārliecinājies, ka tieši sievietes ir vislabākie darba izpildītāji, kamēr vīriešiem 

labāk padodas ideju radīšana. „Autiņos mums ir vienādi ielikts talants, veiksme utt., bet tie ir 

tikai 10% no mūsu potenciāla – pārējie 90% ir ļoti smags darbs,” saka Pēteris Dimants, un 

uzskata, ka lielas veiksmes nav patiesībā nemaz nav – ir tikai labi padarīts darbs. 

 

Pēteris Dimants uzvēra, ka nedrīkst aizņemties naudu, lai to tērētu iegādājoties jaunu 

mobilo telefonu vai mūzikas iekārtu, bet naudu var un vajag aizņemties, lai to ieguldītu un 

nopelnītu vēl vairāk naudas. 
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Kā vēl vienu no bezmaksas iespējām mācīties Pēteris Dimants minēja aktīvu līdzdalību 

valsts politiskajā dzīvē: „Es gribu veidot politiku, kurā dzīvoju, nevis ļaut, lai politika ietekmē 

mani. Manuprāt, politiskā aktivitāte ir lieliska iespēja mācīties visu dzīvi.”  

 

Arī Pēteris Dimants uzsvēra nepieciešamību ieklausīties citos cilvēkos: „Mums jāmācās 

būt pacietīgiem, jāmācās klausīties – ieklausoties gudros cilvēkos, mēs ļoti daudz varam 

iemācīties. Es ļoti daudz esmu uzzinājis tieši no cilvēkiem, kuri man ir apkārt.” 

 

 

*** 

 

Kas sasniedz vairāk – augstas klases profesionālis vai pievilcīga personība? 

 

Etiķete lielā mērā ir veidojusies, balstoties uz cilvēka psiholoģiju un tautas kultūras 

tradīcijām. Kad veidojam saskarsmi, būtībā, mēs mēģinām sevi ierobeţot – mēs mēģinām klusēt, 

kad otrs runā, ievērojam higiēnas un pieņemtās ģērbšanās normas, ļaujot citiem cilvēkiem savā 

klātbūtnē justies patīkami – tā mēs izrādām cieņu otram cilvēkam. Etiķete ir uzvedības normu 

kodekss – tā nav konstitūcija, tāpēc, par tās neievērošanu mūs nesodīs valsts institūcijas, taču, ja 

to neievērosim, ļoti iespējams, ka mūs kā cilvēku, pat kā labu profesionāli nepieņems kādā 

sabiedrības daļā – piemēram, darbā vai citā sabiedriskā iestādē, kur lietišķās etiķetes normu 

ievērošana nozīmē cieņas izrādīšanu tai sabiedrības daļai, ar kuru kontaktējaties šīs iestādes 

ietvaros. 

 

Ļoti daudz lietu, kas mums patīk cilvēkā, strādā iedarbojoties uz mūsu zemapziņu – mēs 

jūtam, ja otrs cilvēks mums izrāda cieņu. Etiķetes augstākā forma ir ļaut otram cilvēkam savā 

sabiedrībā labi justies. Arī tad, ja labāk par savu sarunu biedru pārzinām etiķetes smalkumus, nav 

nepieciešams otram izrādīt, ka esat smalkāks, izglītotāks vai inteliģentāks par otru. Tieši 

smalkjūtīga attieksme liks sarunu biedram saprast, ka esat labi audzināts, un ar jums varētu būt 

patīkami sastrādāties. 

 

Kostīmu var nomainīt vienā dienā, bet lomu iespēlēt vienā dienā nevar. Attīstīt sevī prasmi 

veidot pozitīvu saskarsmi un mācīties labas manieres var mūţa garumā. Un pēc lektores domām 

profesionāļi būs daudzi, bet tālāk dzīvē tiks tie, kuri pratīs veidot pozitīvu saskarsmi. 

 

Atkāpes no etiķetes normām ir jānopelna – ja esat jau kaut ko dzīvē sasniedzis, jums 

piedos, ja nebūsiet uzvilcis pareizos apavus vai pareizo uzvalku, taču, ja vēl tikai esat ceļā uz 

saviem lielākajiem sasniegumiem, lietišķā etiķete ir instruments jūsu rokās, ar kura palīdzību 

veiksmīgi veidot savu ceļu pretim panākumiem. 
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12. pielikums 

Projekta „Esi līderis!” konkursi un citas aktivitātes 

no 2006. gada līdz 2009. gadam 
 

 1. att. Sevis izzināšanas seminārs Svētē. 

2007. gada 23. un 24. augusts. 

2. att. Programmas "Karjera" konkurss 

"Ekonomiskas spēles"  

7.–9. kl. skolēniem. 2008. g. 12. marts. 

 

 

3. att. Parlamentāriešu tikšanās Spēļu 

klubā. Rīga, 2008. g. 14. marts.  

  

4. att. Programmas "Komerczinības 

vidusskolā" konkurss "Panākumu 

cilvēks". Rīga, 2008. g. 2. aprīlis.  

 

 

5. att. Programmas "Komerczinības 

vidusskolā" konkurss "Panākumu 

cilvēks". Vabole, 2008. g. 9. aprīlis 

 

6. att. "Esi līderis!" 2007./ 2008. gada 

balvas ieguvēja – Tilţas vidusskola 
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7. att. "LUMA mācību centrs" 

akreditācija. 2008. gada 3. jūnijs 

8. att. Izlaidums Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā. 2008. gada 21. jūnijs. 

 

 

9. att. Informatīvi metodiskais seminārs 

skolotājiem "Lietišķā etiķete" un "Etiķete 

skolēniem". 2008. gada 19. augusts 

 

10. att. Sevis izzināšanas seminārs - 

nometne Neretā. 2008. gada 21. un  

22. augusts 

 

 

11. att. Parlamentāriešu tikšanās  

2008. gada 2. oktobrī 

 

12. att. Seminārs dalībskolotājiem 

"Narkotikas. AIDS. Alkohols."  

2008. gada 16. oktobrī 
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13. att. Intelektuālo galda spēļu vadītāju 

apmācība. 2008. gada 17. oktobris 

 
 

14. att. Līderu diena. 2008. gada 26. un  

27. novembris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. att. Līderu diena. 2008. gada 26. un 

27. novembris 

 

 

 

16. att. Līderu diena. 2008. gada 26. un  

27. novembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. att. Līderu diena 2008.  Iekšlietu 

ministrijas apmeklējums 

 

18. att. Konkurss "Etiķete - veiksmei un 

karjerai". 2009. gada 5. februārī 
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19. att. Konkurss "Etiķete - veiksmei un 

karjerai". 2009. gada 5. februārī 

 

 

20. att. Konkurss "Karjeras labirints" 

2009. gada 12. martā 

 

21. att. Konkurss "Panākumu cilvēks" 

2009. gada 16. aprīlī 

 

22. att. Konkurss "Panākumu cilvēks" 

2009. gada 16. aprīlī 

 

23. att. I'M reģionālais čempionāts 

Dobelē. 2009. gada 20. aprīlī 

 

24. att. I'M reģionālais čempionāts 

Jēkabpilī. 2009. gada 23. aprīlī 
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25. att. I'M reģionālais čempionāts 

Siguldā. 2009. gada 24. aprīlī 

 

 

26. att. I'M Latvijas fināls Rīgā 

2009. gada 6. maijā 

 

27. att. Sevis izzināšanas seminārs - 

nometne Aknīstē. 2009.gada 20. un  

21. augustā 

 

 

28. att. Sevis izzināšanas seminārs - 

nometne Aknīstē. 2009.gada 20. un  

21. augustā 

29. att. Līderu diena 2009 „Mana vērtību 

piramīda”. 2009. gada 26. novembris 

30. att. Līderu diena 2009 „Mana vērtību 

piramīda”. 2009. gada 26. novembris 
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13. pielikums 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā valsts mērogā notikušās aktivitātes 

projekta „Esi līderis!” ietvaros (2006./2007. – 2008./2009.) 
 

13.1.tabula. 2006./2007.mācību gads projekta dalībniekiem – skolēniem  

DATUMS AKTIVITĀTE 

  

2006.gada 23. novembris Rīgā 

(ceturtdiena) 
“Līderu dienas” Rīgā Līdz 6.novembrim pieteikšanās! 

2007. gada 25. janvāris  

(ceturtdiena) 

Konkursa “Reklāmas nagla” fināls Rīgā.  

(Darbi tiek iesūtīti līdz 8.janvārim). 

līdz 2007. gada 29. janvārim 
Skolas iesniedz skolēnu eksāmenu atzīmes par lietišķo 

etiķeti, lietvedību, grāmatvedību un likumdošanu. 

2007. gada 31. janvāris 

Tiek izsūtīts interviju konkursa “Panākuma cilvēks” 

nolikums.  

(Darbi tiek iesūtīti līdz 8.martam). 

2007.gada 1. februāris  

(ceturtdiena) 

Konkursa „“Reklāmas nagla”” fināls Daugavpilī.  

(Darbi tiek iesūtīti līdz 8.janvārim). 

2007. gada 29. marts  

(ceturtdiena) 
Interviju konkursa “Panākumu cilvēks” fināls Rīgā. 

2007. gada 12. aprīlis 

(ceturtdiena) 

Interviju konkursa “Panākumu cilvēks” fināls Rudzātu 

vidusskolā. 

Līdz 4. jūnijam 

Dalībskolotāji iesniedz 12. klašu skolēnu vienotu 

eksāmenu protokolu par apgūtajiem priekšmetiem 

projektā.  

10.- 11. klašu skolēnu iegūtos vērtējumus par 

mārketingu un uzņēmējdarbību. 
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13.2. tabula. 2007./2008.m.g. Pasākumu plāns projektā „Esi līderis!” 

programma ”Komerczinības vidusskolā” 

 

DATUMS AKTIVITĀTE 

2007. gada 17.- 18.oktobris, 

Rīgā (trešdiena - ceturtdiena) 

„Līderu diena” Rīgā 

Līdz 1.oktobrim pieteikšanās! 

2007.gada 25.oktobris Skolēnu parlamentāriešu tikšanās Rīgā. 

2007. gada 17; 18.oktobris – 

1.februāris, Rīgā 

Konkurss „Darbs dara darītāju” par uzņēmējdarbības 

aktualitātēm divās kārtās. 

Nolikums tiks izsūtīts līdz 10. oktobrim. 

Darbus jāiesūta līdz 11.janvārim. 

2008. gada 7. janvāris 

(pirmdiena) 

Tiek izsūtīts interviju konkursa „Panākuma cilvēks” 

nolikums. 

(Darbi tiek iesūtīti līdz 10.martam). 

2008. gada 7.februāris.  

(ceturtdiena) 

Uzņēmējdarbības konkursa „Darbs dara darītāju” fināls 

Rīgā. 

(Darbi tiek iesūtīti līdz 11.janvārim) 

2008. gada 15.februāris 

(piektdiena), kādā no 

dalībskolām 

Uzņēmējdarbības „Darbs dara darītāju” konkursa fināls 

dalībskolā Daugavpils 12. vidusskolā. 

(Darbi tiek iesūtīti līdz  11.janvārim) 

līdz 2008. gada 11.februārim 

Dalībskolotāji iesniedz skolēnu eksāmenu atzīmju 

protokolus par lietisķo etiķeti, lietvedību, grāmatvedību un 

likumdošanu. 

2008. gada 2. aprīlis 

(trešdiena) 
Interviju konkursa „Panākumu cilvēks” fināls Rīgā. 

2008. gada 9. aprīlis 

(trešdiena) 

Interviju konkursa „Panākumu cilvēks” fināls dalībskolā 

Neretas vidusskolā. 

(Darbi tiek iesūtīti līdz 10.martam) 

Līdz 4.jūnijam 

Dalībskolotāji iesniedz 12. klašu skolēnu vienotu ieskaišu 

protokolu par apgūtajiem priekšmetiem projektā. 

Savukārt, 10.- 11. klašu dalībskolotāji iesūta skolēnu iegūto 

vērtējumu protokolus par mārketingu un uzņēmējdarbību. 
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13.3. tabula. 2008./2009.m.g. Pasākumu plāns projektā „Esi līderis!” 

programma ”Komerczinības vidusskolā” 

DATUMS AKTIVITĀTE 

2008. gada 19. augusts 

(otrdiena) 

Informatīvais seminārs skolotājiem. Līgumu saņemšana 

2008. gada septembris Līgumu saņemšana, parakstīšana un iesūtīšana 

Grāmatu izsūtīšana uz dalībskolām 

2008. gada 2. oktobris 

(ceturtdiena) 

1. parlamentāriešu sanāksme (1 pārstāvis no skolas) 

(parlamentāriešu vārds, uzvārds, e-pasts un telefona 

numurs jāiesūta līdz 26. septembrim) 

10.-12. klasēm intelektuālās galda spēles klubā „I‟ M” 

2008. gada 5. oktobris 

(svētdiena) 

Projekta dalībnieks veic samaksu par dalību projektā 

* pēc šī datuma tiek aprēķināta kavējuma maksa 

2008. gada 26., 27. 

novembris 

(trešdiena, ceturtdiena) 

„LĪDERU DIENA” Rīgā „Etiķete – veiksmei un karjerai!” 

nolikums tiks izsūtīts līdz 24. oktobrim 

Pieteikšanās līdz 4. novembrim 

dienas kārtība tiks izsūtīta līdz 21. novembrim 

Skolēni prezentē izstrādāto darbu konkursam „Etiķete – 

veiksmei un karjerai!” līdz 19. decembrim 

2008. gada 26.,27. novembris 

– 2009. gada 3. februāris, 

Rīgā 

2009. gada 12. februāris, 

kādā no dalībskolām 

Konkurss par uzņēmējdarbības aktualitātēm „Etiķete – 

veiksmei un karjerai!” divās kārtās 

Nolikums tiks izsūtīts līdz 21. novembrim 

2009. gada 8. janvāris Skolotāji iesūta skolēnu iegūto prezentāciju vērtējumu 

protokolus par izstrādāto prezentāciju konkursam „Etiķete 

– veiksmei un karjerai!” 

2009. gada 12. janvāris 

(pirmdiena) 

10.–12. klasēm tiek izsūtīti nolikums interviju konkursam 

/ obligāti veicamajam mājas darbam „Panākumu cilvēks” 

2009. gada 30. janvāris Dalībskolotāji iesūta skolēnu iegūto vērtējumu protokolus 

par lietišķo etiķeti, lietvedību,grāmatvedību un 

likumdošanu 

2009. gada 5. februāris 

(ceturtdiena) 

10.–12. klasēm uzņēmējdarbības konkursa „Etiķete – 

veiksmei un karjerai” fināls Rīgā 

Konkursa darbi tiek iesūtīti līdz 8. janvārim 

2009. gada 5. februāris 

(ceturtdiena) 

Projekta dalībnieks veic samaksu par dalību projektā 

* pēc šī datuma tiek aprēķināta kavējuma maksa 

2009. gada 12. februāris 

(ceturtdiena) 

Uzņēmējdarbības konkursa „Etiķete – veiksmei un 

karjerai” fināls kādā no dalībskolām 

Konkursa darbi tiek iesūtīti līdz 8. janvārim 

2009. gada 25. februāris 2. parlamentāriešu sanāksme 

2009.gada 19.marts 

(ceturtdiena) 

11.-12. klasēm intelektuālo galda spēļu kluba „I‟ M” rīkots 

konkurss 

Nolikums tiks izsūtīts līdz 27. februārim 

2009. gada 2. aprīlis 

(ceturtdiena) 

 

10. klasēm interviju konkursa „Panākumu cilvēks” fināls 

Rīgā 

Konkursa darbi tiek iesūtīti līdz 19. martam 

2009. gada 9. aprīlis 

(ceturdtiena) 

 

10. klasēm interviju konkursa „Panākumu cilvēks” fināls 

kādā no dalībskolām 

Konkursa darbi tiek iesūtīti līdz 19. martam 
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Tabulas turpinājums 

DATUMS AKTIVITĀTE 

2009.gada 22. aprīlis Konkursa „Labākā skola!” paziņošana un balvas 

pasniegšana 

2009. gada 5. jūnijs 

(piektdiena) 

Dalībskolotāji iesūta skolēnu iegūto vērtējumu 

protokolus par mārketingu, uzņēmējdarbību un 

menedţmentu, kā arī ieskaišu protokolu par interviju 

konkursu „Panākumu cilvēks” 

2009. gada jūnijs Apliecību izsūtīšana 

Laiks un vieta tiks izziņots Sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēta lekcija 

„Narkotikas, AIDS, alkohols” 
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14. pielikums 

 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā realizētās skolotāju tālākizglītības  

programmas semināru veidā 
 

14.1. tabula. Profesionālās pilnveides programmas “Komerczinības vidusskolā” semināru 

plāns ekonomikas skolotājiem (2007./2008.) 

DATUMS AKTIVITĀTE 

2007. gada 17. augusts 

(piektdiena) 

Lekcija “Karjera” 

Mg. hist., Mg. sc. Inta Jaunzeme 

2007. gada 15. septembris  

(sestdiena) 

Lekcija “Lietvedība” 

Maruta Ābele 

2007. gada 18. septembris 

(otrdiena) 

Lekcija “Lietišķā etiķete” 

Mg.paed.Gunta Krasta 

2007. gada 22. septembris 

(sestdiena) 

Lekcija “Likumdošana”(„Ievads likumdošanā”) 

Mg.soc.; Mg. iur. Signe Zaharova  

2007. gada 27. oktobris 

(sestdiena) 

Lekcija “Komunikācija” 

Mg. psych., Dr. phil. Silva Omārova 

2007. gada 7. novembris 

(trešdiena) 

Lekcija “Grāmatvedība”(„Ievads grāmatvedībā”) 

Mg. paed. Regīna Grigorjeva 

2007. gada 3. decembris 

(pirmdiena) 

Lekcija “Menedţments” („Vadzinības”) 

Dr. psych. Anita Lasmane 

2008. gada 10. janvāris 

(ceturtdiena) 

Lekcija “Mārketings” 

Mg. paed. Aigars Plotkāns 

2008. gada 15. janvāris 

(otrdiena) 

Lekcija “Uzņēmējdarbība” 

Jānis Vanags 

2008. gada 13. februāris 

(trešdiena) 

Lekcija “Mērķu izvirzīšana un sasniegšana” 

Mg.psych. Ineta Daiktere 

2008. gada 25. marts 

(otrdiena) 

Lekcija “Mārketings” 

Mg. paed. Aigars Plotkāns 

 

14.2. tabula. Programmas „Komercznības vidusskolā” moduļi un to apjoms 

 

Moduļi Moduļa 

apjoms (h) 

Mācību kursi (priekšmeti) moduļa 

ietvaros 

1. modulis 36 Lietišķā etiķete 

Mārketings 

2. modulis 36 Lietvedība 

Grāmatvedība 

Uzņēmējdarbība 

3. modulis 36 Likumdošana 

Menedţments 

4 .modulis 

(Pēc izvēles jebkurā no 3 

gadiem) 

36 Komunikācija 

Karjera 

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana 
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14.3. tabula. Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem 

„Komerczinības vidusskolā” semināru plāns (2008./2009.) 

 

                         Datums                                                      Priekšmets 

 

19.08.2008 (otrdiena) Lekcija „Lietišķā etiķete” 

Ilze Blūmfelde 

13.09.2008 (sestdiena)  Lekcija „Lietvedība” 

Aija Čerpinska  

20.09.2008 (sestdiena) Lekcija „Likumdošana”(„Ievads likumdošanā”) 

Mg. Sandra Falka 

28.10.2008 (otrdiena) 

 

Lekcija „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”;  

Mg.psych. Dace Bērziņa 

31.10.2008 ( piektdiena)  Lekcija „Komunikācija” 

05.11.2008 (trešdiena) Lekcija „Grāmatvedība” („Ievads grāmatvedībā”)  

Mg.paed. Linda Ābele 

01.12.2008 (pirmdiena) Lekcija ”Menedžments”(„Vadzinības”) 

Dr. Psih. Anita Lasmane 

08.01.2009 (ceturtdiena)  Lekcija „Mārketings” 

 Mg.oec. Iveta Zaļūksne 

13.01.2009 (otrdiena) Lekcija „Uzņēmējdarbība” 

10.02.2009 (trešdiena)  

 

Lekcija „Karjera” 

Mg.art., Dr.paed. Irēna Katane 
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15. pielikums 

 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā izstrādātā mācību literatūra atbilstoši 

neformālās komercizglītības programmas  

„Komerczinības vidusskolā” saturam 
 

1. Abizāre V. Uzņēmējdarbība. Rīga: Multineo, 2007. 

2. Ābele M. Lietvedība. Rīga: Multineo, 2007. 

3. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Rīga: Multineo, 2007. 

4. Daiktere I. Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

5. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Rīga: Multineo, 2007. 

6. Grigorjeva R., Leibus I. Grāmatvedība. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

7. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Rīga: Multineo, 2007. 

8. Jaunzeme I., Šmitiņa A. Karjera. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

9. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: Multineo, 2007. 

10. Omārova S. Komunikācija. Rīga: Multineo, 2007. 

11. Omārova S. Komunikācija. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

12. Plotkāns A. Mārketings. Rīga: Multineo, 2007. 

13. Reņģe V. Menedžments. Rīga: Multineo, 2007. 

14. Spudiņa M. Lietvedība. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

15. Spudiņa M. Mārketings. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

16. Spudiņa M. Menedžments. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

17. Spudiņa M., Ķestere I. Lietišķā etiķete. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

18. Vanags J. Uzņēmējdarbība. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

19. Zaharova S. Likumdošana. Rīga: Multineo, 2007. 

20. Zaharova S. Likumdošana. Skolotāja grāmata. Rīga: Multineo, 2007. 

21. CD: Katrā mācību līdzeklī. 
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16. pielikums 

 

Indikatoru iedalījums četrās grupās pēc p – vērtības 
 

16.1. tabula. Konkurētspējas indikatoru novērtējuma ļoti būtiskās atšķirības (p- vērtība 

= 0,000 < α = 0.01) ekperimentālā grupā un kontrolgrupā 2009. gadā 

 

N.p.k Kārtas 

numurs 

anketā 

Indikators Komponents 

1.  3. 
Es esmu jau izvēlējies nākotnes profesiju 

Personības virzības 

komponents 

2.  8. Es vēlos pašapliecināties un apkārt esošiem 

cilvēkiem parādīt, ka esmu viņu cieņas un 

apbrīnas vērta personība 

Personības virzības 

komponents 

3.  14. Esmu zinātkārs, vēlos arvien izzināt pasauli 

ap sevi un sevi šajā pasaulē 

Personības virzības 

komponents 

4.  20. 
Man ir augsta pašapziņa 

Paškoncepcijas 

komponents 

5.  27. Protu publiski prezentēt savus darbus un pats 

sevi kā personību  

Paškoncepcijas 

komponents 

6.  39. Es spēju situatīvi iejusties kādas konkrētas 

cilvēku grupas emocionāli psiholoģiskajā 

atmosfērā, pielāgojoties kopējam 

noskaņojumam, t.sk. saskarsmes stilam 

Pašregulācijas 

komponents 

7.  47. 
Man ir izteiktas darbaspējas  

Kompetenču 

komponents 

8.  50. 
Man ir pašnovērtēšanas prasmes 

Kompetenču 

komponents 

9.  51. Esmu radošs/a, man ir laba izdoma un 

bagāta iztēle  

Kompetenču 

komponents 

10.  52. Man ir elastīgs prāts. Es spēju uztvert 

zemtekstus, protu saskatīt sakarības, t.sk. 

cēloņsakarības, uztvert cita cilvēka domu no 

pusvārda  

Kompetenču 

komponents 

11.  59. Es protu strādāt komandā, lai paveiktu 

uzticēto uzdevumu 

Kompetenču 

komponents 

12.  60. 
Es spēju būt līderis 

Kompetenču 

komponents 

13.  65. 
Esmu iemācījies saprast cilvēkus 

Kompetenču 

komponents 
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16.2. tabula. Konkurētspējas indikatoru novērtējuma atšķirības robeţās no ļoti 

būtiskām atšķirībām (p – vērtība =0,001 < α = 0.01) līdz būtiskām atšķirībām (p – 

vērtība = 0,048 < α = 0.01) eksperimentālā un kontrolgrupā 2009. gadā 

 

N.p.k Kārtas 

numurs 

anketā 

Indikators Komponents 

1. 1. 
Man ir skaidri nākotnes mērķi  

Personības virzības 

komponents 

2. 4. Es jau skaidri zinu, kādā izglītības iestādē es 

turpināšu mācības, lai iegūtu izvēlēto 

profesiju 

Personības virzības 

komponents 

3. 6. Vēlos arvien pilnveidoties kā personība, t.sk. 

gūt jaunas zināšanas, attīstīt savas prasmes 

un spējas. 

Personības virzības 

komponents 

4. 7. Man ir savi dzīves principi, ko cenšos 

ievērot, jo tie balstās uz vērtībām manā 

dzīve 

Personības virzības 

komponents 

5. 9. 
Vēlos sasniegt augstus rezultātus 

Personības virzības 

komponents 

6 12. Esmu gatavs uzņemties atbildību savā un 

citu priekšā par saviem vārdiem un darbiem  

Personības virzības 

komponents 

7. 16. Es cienu cilvēkus, kas dzīvē spēj daudz ko 

sasniegt 

Personības virzības 

komponents 

8. 18. Es spēju objektīvi novērtēt savu zināšanu un 

prasmju līmeni  
Paškoncepcijas 

komponents  

9. 21. 
Man piemīt spēja uzdrīkstēties 

Paškoncepcijas 

komponents  

10. 22. Es protu uzklausīt un izvērtēt citu cilvēku 

padomus, tajā pat laikā esmu patstāvīgs/a 

lēmumu pieņemšanā 

Paškoncepcijas 

komponents  

11. 24. 
Es nebaidos kļūdīties 

Paškoncepcijas 

komponents  

12. 25. Protu un varu pārliecināt citus un aizstāvēt 

savu viedokli 

Paškoncepcijas 

komponents  

13. 26. Spēju izvērtēt situāciju, lai pieņemtu 

lēmumu, kā rīkoties 

Paškoncepcijas 

komponents  

14. 28. Esmu iemācījies/usies plānot un 

pašorganizēt savu laiku  

Paškoncepcijas 

komponents  

15. 32. Lai varētu īstenot savus mērķus, esmu 

iemācījies atteikties no tā, kas var traucēt 

man sasniegt nospraustos mērķus 

Pašregulācijas 

komponents 

16. 33. Man ir attīstīts gribasspēks, jo spēju sevi 

piespiest darīt to, kas nepieciešams, pat tad, 

kad ļoti negribas 

Pašregulācijas 

komponents 

17. 34. 
Esmu neatlaidīgs/a 

Pašregulācijas 

komponents 

18. 35. Man patīk pārvarēt grūtības, jo tad ir divtik 

lielāks uzvaras prieks un gandarījums par 

paveikto 

Pašregulācijas 

komponents 
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Tabulas turpinājums 
 

N.p.k Kārtas 

numurs 

anketā 

Indikators Komponents 

19. 38. 
Man ir raksturīga stresa noturība 

Pašregulācijas 

komponents 

20. 42. Es vēlos un varu palīdzēt ne tikai sev, bet arī 

citiem cilvēkiem 

Pašregulācijas 

komponents 

21. 43. Esmu gatavs/a pārvarēt grūtības, lai 

sasniegtu iecerēto 

Pašregulācijas 

komponents 

22. 44. Man ir pietiekošs zināšanu un prasmju 

līmenis, lai dzīvē sasniegtu to, ko vēlos  
Kompetenču 

komponents 

23. 45. Esmu iemācījies izmantot savas zināšanas 

neierastās situācijās 

Kompetenču 

komponents 

24. 46. Es protu patstāvīgi mācīties, t.sk strādāt ar 

daţādiem informācijas avotiem 

Kompetenču 

komponents 

25. 48. 
Man ir labas datoru lietošanas prasmes  

Kompetenču 

komponents 

26. 49. 
Man ir labas valodu prasmes 

Kompetenču 

komponents 

27. 53. 
Man ir labi attīstīta intuīcija  

Kompetenču 

komponents 

28. 57. 
Protu citus aizraut un iedvesmot 

Kompetenču 

komponents 

29. 61. Spēju adaptēties un iekļauties nepazīstamā 

vidē 

Kompetenču 

komponents 

30. 62. Īstenojot savus mērķus, protu apzināt un 

izmantot apkārtējā vidē esošās iespējas 

manai attīstībai un izvērtēt arī pastāvošos 

draudus 

Kompetenču 

komponents 

31. 63. 
Man ir labas oratora prasmes 

Kompetenču 

komponents 

32. 64. Man ir labas komunikatīvās prasmes, t.sk 

oratora prasmes un prasmes klausīties citos 

cilvēkos 

Kompetenču 

komponents 
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16.3. tabula. Konkurētspējas indikatoru novērtējuma būtiskās atšķirības 

tendences līmenī ekperimentālā un kontrolgrupā 2009. gadā 

 

N.p.k. Kārtas 

numurs 

aptaujā 

Indikators Komponents p – vērtība (Sig.) 

1. 5. Savā dzīvē es vēlos gūt 

panākumus, t.sk. 

izvēlētajā profesijā 

Personības virzības 

komponents 

0,078 

2. 15. Esmu iemācījies/usies 

dzīvē atšķirt labo no ļaunā 

un attiecīgi rīkoties, t.sk. 

nedarīt citam to, ko 

negribētu, lai citi nodara 

man 

Personības virzības 

komponents 

0,071 

3. 23. Ja ir liela nepieciešamība, 

spēju ātri pieņemt 

lēmumus un rīkoties 

atbilstoši situācijai  

Paškoncepcijas 

komponents 

0,059 

4. 29. Esmu elastīgs savā 

darbībā, spēju mainīt 

savus plānus, ja to prasa 

izveidojusies situācija vai 

mainīgā vide 

Paškoncepcijas 

komponents 

0,060 

5. 41. Neesmu skaudīgs/a un 

nenovīdīgs/a, es priecājos 

ne tikai par saviem, bet arī 

par citu cilvēku 

panākumiem 

Pašregulācijas 

komponents 

0,069 
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16.4. tabula. Konkurētspējas indikatoru novērtējuma nebūtiskās atšķirības 

(p – vērtība > α = 0,05) ekperimentālā un kontrolgrupā 2009. gadā 

 

N. 

p. 

k.  

Kārtas 

numurs 

aptaujā 

Indikators Komponents 

1 2. 
Es vēlos dzīvē daudz ko sasniegt 

Personības virzības 

komponents 

2. 10. 
Vēlos, lai mani cienītu 

Personības virzības 

komponents 

3. 11. Protu izvairīties no konfliktiem ar citiem 

cilvēkiem un tajā pat laikā sasniegt iecerēto  

Personības virzības 

komponents 

4. 13. Savā dzīvē esmu iemācījies/usies atšķirt 

svarīgo no mazsvarīgā 

Personības virzības 

komponents 

5. 17. Es labi apzinos savas spējas un zinu, kur tās 

varu likt lietā 
Paškoncepcijas 

komponents 

6. 19. Es labi apzinos savus plusus un mīnusu (savas 

stiprās un vājās puses) 

Paškoncepcijas 

komponents 

7. 30. Esmu gatavs pārmaiņām manā dzīvē, 

pārmaiņas mani nebaida, tieši otrādi, - 

pārmaiņas padara dzīvi interesantu un glābj 

no rutīnas un garlaicības 

Paškoncepcijas 

komponents 

8. 31. Esmu iemācījies/usies saskaņot savas 

intereses un personīgos mērķus ar citu cilvēku 

interesēm un mērķiem 

Paškoncepcijas 

komponents 

9. 36. Man patīk saņemt citu cilvēku atzinību un 

uzslavas, tas manī rada pozitīvas emocijas un 

iedvesmo jauniem darbiem 

Pašregulācijas 

komponents 

10. 37. Esmu iemācījies pats/i pārvaldīt savu 

noskaņojumu, savaldīt un neizrādīt citiem 

savas emocijas, jo īpaši negatīvās  

Pašregulācijas 

komponents 

11. 40. 
Man ir līdzpārdzīvojuma spējas 

Pašregulācijas 

komponents 

12. 54. 
Man ir laba humora izjūta  

Kompetenču 

komponents 

13. 55. Protu prognozēt tuvākās nākotnes notikumus 

un modelēt savu uzvedību atbilstoši situācijai  

Kompetenču komponents 

14. 56. Man piemīt prasme mainīties, t.sk. mainīt 

savas attieksmes, pārvērtēt savus uzskatus, ja 

tam ir pamats  

Kompetenču komponents 

15. 58. Es protu un gribu sadarboties ar citiem 

cilvēkiem  

Kompetenču komponents 

16. 66.  Es protu vadīt automobili, un man ir arī 

autovadītāja tiesības 

Kompetenču komponents 
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