
II modulis: “Pārmaiņu vadība un līdera prasmes” 

 

05.03.2015., „Koka Rīga”, Krāsotāju iela 13, Rīga  

Radoša un interaktīva darbnīca komandām kopā ar mentoriem (6 stundas):  

• vīzijas formulēšanas teorētiskie aspekti  

• pārmaiņu projekta vīzijas un plāna izstrāde  

• šķēršļu identificēšana un risinājumu izstrāde problēmu pārvarēšanai  

• līdera loma pārmaiņu projektu ieviešanā skolā  

5. martā Ādažu vidusskolas komanda “Sekotāja vektors” (Dace 

Dumpe, Aiga Mikasenoka, Raivis Pauls un Ieva Ramba) devās uz 

“Koka Rīgu”, lai piedalītos “Samsung Skola nākotnei” 2. mācību 

modulī un visas dienas garumā saprastu, kā būt pārmaiņu līderim. 

Nodarbības vadīja psiholoģijas maģistri Jolanta Cihanoviča un Reinis 

Upenieks, kuri paši nepārtraukti papildina savas zināšanas un 

kvalifikāciju ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. J. Cihanoviča ir 

starptautiski atzīta konsultante un trenere ar daudzu gadu pieredzi 

konsultējot un apmācot pieaugušo izglītības jautājumos. R. Upenieks ir 

specializējies organizāciju psiholoģijas un veselības psiholoģijas jomā un dod klientiem idejas un ieteikums 

sistēmu uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai. 

Visas dienas garumā no 9:00 līdz 18:00 skolu komandas gan klausījās 

lekcijas, gan arī aktīvi diskutēja, lai saprastu, kādam jābūt labam 

līderim un ar kādiem riskiem jārēķinās, ieviešot pārmaiņas. 

Priekšpusdienā tika strādāts pie tēmām “Pārmaiņu vīzija” un 

“Pārmaiņu programma – efektīvas pārmaiņu programmas sastāvdaļas”, 

savukārt pēcpusdienā tika pievērsta uzmanība līdera lomai un riskiem 

un iespējām pārmaiņu vadīšanā.  

Paralēli visas dienas garumā komandas kopā ar mentoriem strādāja pie 

savu projektu plāna izstrādes, novērtēja iespējamos riskus un 

izaicinājumus projekta ieviešanas gaitā. Lai skats būtu objektīvāks, 

katra komanda ar savu projektu iepazīstināja kādas citas skolas 

komandu, uzklausīja atzinību, kritiku un ieteikumus, kā arī novērtēja 

otras komandas projektu. Ādažu komandai bija iespēja dalīties 

pieredzē un izaicinājumā ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un Viļānu 

pamatskolas komandu. 

Lai pēc intensīva darba nedaudz atpūstos un papildinātu arī savu 

kultūras bagāžu, pēcpusdienas pauzē bija iespēja tuvāk iepazīties ar ēku, kur notika mācības – “Koka Rīga”. 

Skolotāji gida pavadībā guva ieskatu, kāda izskatījās koka apbūve Avotu ielas rajonā, Rīgā un kāda iekārtojuma 

dzīvoklīšos mitinājās vietējie iedzīvotāji 4 dažādos laika periodos no 20.gs. sākuma līdz 20. gs. beigām. 

Dienas noslēgumā izvērtējām gan 

savu, gan pasniedzēju darbu, un ar 

apņēmību pārvarēt visas grūtības un 

izaicinājumus devāmies mājās, lai 

turpmāko mēnešu laikā turpinātu jau 

iesāktos projekta darbus, iedvesmotu 

un iesaistītu arī citus kolēģus 

projekta realizācijā un varētu sevi 

godam parādīt žūrijai 22. maijā. 

Ieva Ramba 


