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Ievads

Starptautiskajās tiesībās ar “valsti” apzīmē sabiedrības veidojumu, kurš sastāv no trim
elementiem – teritorijas, iedzīvotājiem un valsts varas. Valsts teritorija ir sauszemes daļa (kā arī
pie tās piederīgā gaisa telpa, zemes dzīles un teritoriālie ūdeņi), kuras robežās valsts īsteno savu
valsts varu (Levits, 2002). Šīs robežas ir jāsargā, lai nesadurtos divu valstu intereses, tāpēc
Valsts robežsardzes koledžā tiek apgūtas tās nepieciešamās speciālās zināšanas un iemaņas,
kuras ir nepieciešamas topošajam robežsargam, lai varētu nosargāt Latvijas Republikas robežu.
Lai spētu profesionāli pildīt savus pienākumus, ikvienam topošajam robežsargam ir jāapgūst
noteikts zināšanu un iemaņu daudzums, kas turpmākajā darbā un studijās ir jāpapildina.
Robežsargs ir Latvijas pilsonis, kurš iestājies dienestā Robežsardzē, devis Latvijas Republikai
zvērestu apsargāt un aizstāvēt valsts robežu, apguvis robežsargu profesionālās sagatavošanas
kursu, ieņem noteiktu amatu Robežsardzē un kuram piešķirta robežsarga dienesta pakāpe
(Robežsardzes likums, 1997).
Izglītība kalpo ne tikai praktiskām vajadzībām, karjerai un varas iegūšanai, bet personības
veidošanai, intelekta attīstībai, cilvēka morālai pilnveidei (Ķestere, 2006). Mūsdienu sabiedrība
balstās uz zināšanām, un tas prasa aizvien augstāku izglītības līmeni (Ķemere, 2011), dzīvei
21.gadsimta zināšanu sabiedrībā efektīvus izglītotus, kompetentus cilvēkus, kuri spējīgi izmantot
esošās zināšanas un gatavi tālākai attīstībai, kur ir aktuāla ideja par pilnveidi un progresīvām
pārmaiņām (Ušča & Ļubkina, 2013). Tas attiecināms arī uz Valsts robežsardzē strādājošajām
amatpersonām.
Izglītība parasti tiek asociēta ar valsts izstrādātu izglītības saturu un oficiālām, valsts
akreditētām, savstarpēji hierarhiski saistītām izglītības iestādēm, kuras kopā veido izglītības
sistēmu (Izglītība, 2014). G.Folejs (Foley, 2004) postulē ideju, kas labi saskan ar mūsdienu
izglītības paradigmu, ka bez mācīšanās mēs noteikti nevarētu izdzīvot, zelt un plaukt. Izglītības
saturs tiek aizvien vairāk piemērots katra cilvēka, īpaši speciālista un profesionāļa vajadzībām un
to saskaņotībai ar sabiedrības attīstības mūsdienu tendencēm (Izglītība Latvijā, 2012). Sistēmai ir
jāattīstās, un rezultāts būs atkarīgs no ieguldītā darba un pozitīvās gribas (Izglītības un zinātnes
ministrijas informatīvais izdevums, 2011). Tādēļ svarīga ir izglītības atbilstība indivīda
vajadzībām saskaņoti ar darba tirgus prasībām, kas ietver sevī nepārtrauktu izglītības satura, kā
arī izglītības iestāžu un to struktūru maiņu atbilstoši reālajai situācijai.
A.Frīmans (Fryman, 2002) uzskata, ka jebkuras organizācijas darbības panākumu atslēga ir
kvalitāte. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā Valsts robežsardzes koledžā īpaša
nozīme ir diviem faktoriem, kuru funkcionēšana mūsdienu apstākļos un koledžas pedagoģisko
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paradigmu maiņas situācijā rada būtisku problēmu starp izglītības iestādes specifiku ar
normatīvo komponentu un studējošo brīvas personības daudzpusīgu attīstību. Valsts
robežsardzes koledža atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā, kuras uzdevumā tiek gatavots
personāls un kura nosaka prasības šī personāla sagatavošanai dzīvei un darbībai mūsdienu
sabiedrībā. Līdz ar to Valsts robežsardzes koledža savā ikdienas darbībā, īstenojot tālākizglītības,
profesionālās pilnveides kursus un 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītība programmas, vadās
gan pēc speciālo, dienesta attiecības regulējošo, normatīvo aktu prasībām, gan arī pēc augstāko
profesionālo izglītību reglamentējošo aktu prasībām, kuru vienlaicīga īstenošana rada problēmas.
Brīvas, radošas un profesionālas personības attīstībai demokrātiskas sabiedrības tapšanas
procesā izglītības iestādē ir svarīgi veidot „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības kā
starp docētāju un studējošo, tā arī starp studējošajiem. Docētājam militarizētā izglītības iestādē ir
jāapzinās gan šo attiecību un komunikācijas nepieciešamība kā studiju procesa nepieciešama
komponente, kuras rezultātā studējošais attīstās kā personība, kura vēlāk pilda savus pienākumus
hierarhiskā vidē, gan arī hierarhisko attiecību nepieciešamība, kas kalpo kā iestādes darbības
pamats. Valsts robežsardzes koledžai kā militarizētai izglītības iestādei robežsargu profesionālās
sagatavošanās procesā ir nepieciešams orientēties uz robežsarga kā dienestā esošas militāras
Valsts amatpersonas sagatavošanu un dienestam nepieciešamo prasmju attīstību, kā arī
robežsargu komunikācijas prasmes attīstību un pilnveidošanu. Ar docētāja komunikācijas prasmi
ir iespējams attīstītīt tāda robežsarga personību, kas ir definēta VRK studiju programmu
mērķos – garīgi un fiziski attīstītas, brīvas, atbildīgas un radošas personības attīstība, kas ir
spējīga kvalitatīvi pildīt dienesta pienākumus mainīgajā Robežsardzes darba vidē un kas ir
spējīga kvalitatīvi veikt robežsarga darbību robežkontroles un robežuzraudzības organizēšanā un
vadīšanā uz valsts robežas.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2014. – 2016.gadam, viens no tās
mērķiem ir sekmēt un uzlabot izglītības kvalitāti (Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2014. –
2016.gadam, 2014). Savukārt Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu amatpersonu profesionālās
izglītības attīstības koncepcijā ir noteikts, ka kvalificēts un izglītots personāls ļauj sasniegt
augstāku Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu funkciju izpildes kvalitātes un profesionalitātes
līmeni (Starpziņojums par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru profesionālās
izglītības (t.sk. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās) sistēmas organizāciju, iekļaujot
pārskatu un analīzi par mācību vajadzību noteikšanu, mācību plānošanu, mācību īstenošanas
modeli un mācību kvalitātes novērtēšanas modeli, 2013). Iekšlietu ministrijas sistēmā ietilpstošās
koledžas, tai skaitā Valsts robežsardzes koledža, ir militarizētas izglītības iestādes, kuru galvenais
uzdevums ir personāla sagatavošana savu specifisko militarizēto uzdevumu veikšanai.
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Jebkura izglītības institūcija mērķu sasniegšanā balstās uz studējošo mācīšanās aizvien
lielāku patstāvību kā personības īpašību sadarbībā un komunikācijā ar docētājiem un studentiem.
Situācijas analīze Valsts robežsardzes koledžā radīja pamatojumu studiju procesa specifikas un ar
to saistīto problēmu apzināšanai, kur centrā ir komunikācija, tās veidošanās prasme studiju
procesā un militarizētas izglītības institūcijas specifisko mērķu realizēšana – mūsdienu prasībām
atbilstoša speciālista personības attīstība.
Komunikācijas specifika militarizētās institūcijās ir pētīta promocijas darbos: A.Pernila un
T.Banna (Pernilla & Banna, 2009) ir veikuši pētījumu par tēmu „Komunikācija un līderība
Zviedrijas militārajās organizācijās”; V.Gožikovs (Гожиков, 2011) pētījumā „Topošo virsnieku
humānā sagatavošana augstākās militārās karaskolas modernizācijas kontekstā” apkopo galvenās
prasības attiecībā uz izglītību komandējošā sastāva – virsnieku sagatavošanai, savukārt
M.Arslanbekovs (Арсланбеков, 2007) pētījumā „Psiholoģiski – pedagoģiskās kursantu
sagatavošanas pilnveide militārās izglītības iestādēs” akcentē studējošo personības sagatavošanu
un komunikācijas prasmes veidošanu darbībai grupā. Taču līdz šim nav pētīta komunikācijas
prasmes veidošanās militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē un tās ietekme un
nozīmīgums studiju procesa mērķu sasniegšanā un studējošo – nākamo robežsargu – personības
attīstībā.
Pētījuma problēma
Valsts robežsardzes koledža ir vienīgā iestāde, kas īsteno robežsargu sagatavošanas
procesu. Tā darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir pakļauta citai
amatpersonai (Valsts robežsardzes reglaments, 2008), un attiecības starp dažādos un vienādos
hierarhijas līmeņos esošajām amatpersonām dienestā ir reglamentētas. Militarizēto izglītības
iestāžu galvenā specifika izpaužas tajā apstāklī, ka personāls, kurš īsteno studiju procesu, un
personāls, kurš to apgūst, savstarpēji atrodas dienesta attiecībās. Ar jēdzienu „dienests” ir
jāsaprot attiecības, kas tiek regulētas ar speciālu normatīvo aktu palīdzību, līdz ar to arī
dominējošais komunikācijas norises veids šādās izglītības iestādēs ir „subjekts – objekts”
komunikācija un attiecības, tādējādi apgrūtinot docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanos, tādu studiju procesa mērķu sasniegšanu kā brīvas, atbildīgas un radošas personības
attīstība, un tādu attieksmju un vērtību izpratnes veidošanos, kas nepieciešamas profesionālai
izaugsmei, tai skaitā komunikācijas prasmes attīstībai.
Docētāji, kā arī studējošie Valsts robežsardzes koledžā ir amatpersonas ar speciālo dienesta
pakāpi, kuru darbību reglamentē dienesta gaitas likums, kurš nosaka subordināciju un hierarhiju,
līdz ar to „subjekts – objekts” komunikāciju, kas ir jāievēro dienestā. Studējošais docētāju
uztverē, pirmkārt, ir nevis personība, bet gan pakļautībā esošais, savukārt docētāji pilda tādu
sociālo lomu kā priekšnieks, kura pavēles saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir obligāti
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izpildāmas. Šis apstāklis Valsts robežsardzes koledžai kā militarizētai izglītības iestādei rada
vairākas specifiskas docētāju un studējošo komunikācijas barjeras studiju procesā, padarot
topošā robežsardzes inspektora un virsnieka personības, kā arī profesionālo attīstību, tai skaitā –
komunikācijas prasmes un iemaņu attīstību studiju procesā, grūti sasniedzamu. Pilnīga
robežsargu profesijas standartā minēto prasmju attīstība, kas lielā mērā saistīta ar komunikācijas
prasmi, un docētāja un studējošo pilnvērtīga komunikācija un komunikācijas prasmes veidošanās
nav iespējama hierarhiskā izglītības vidē ar dominējošo „subjekts – objekts” komunikāciju
izglītības procesā. Tas nosaka objektīvu vajadzību veikt pētījumu par komunikācijas veidiem un
komunikācijas barjerām, kas traucē komunikācijas prasmes veidošanās procesam specifiskā vidē
un docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai hierarhiskas organizācijas sistēmā,
noskaidrot tās veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības militarizētā izglītības
iestādē ar mērķi pilnveidot robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmu un pedagoģijas
procesu Valsts robežsardzes koledžā.
Pētījuma objekts: robežsargu profesionālā sagatavošana militarizētas izglītības iestādes
specifiskā vidē.
Pētījuma priekšmets: komunikācijas prasmes veidošanās militarizētā izglītības iestādē.
Pētījuma mērķis: veikt komunikācijas procesa izpēti militarizētas izglītības iestādes studijās un
izstrādāt kritērijus un rādītājus, lai formulētu komunikācijas prasmes
veidošanās

mijsakarības

un

nosacījumu

likumsakarības,

izstrādāt

komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu
profesionālajā

sagatavošanā

un

ieteikumus

robežsargu

profesionālās

sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei.
Pētījuma jautājumi:
1. Kas nosaka militarizētas izglītības iestādes darbības specifiku un kā tā ietekmē
komunikācijas un studiju procesa norisi?
2. Kādā

veidā

komunikācijas

prasmes

veidošanās

mijsakarības

un

nosacījumu

likumsakarības ietekmē „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību integrāciju
studiju procesā militarizētā izglītības iestādē ar dominējošo „subjekts – objekts”
komunikāciju un hierarhiskajām attiecībām?
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Pētījuma uzdevumi:
1. Analizēt zinātnisko literatūru un teorētiski pamatot augstākās izglītības ieguves un
komunikācijas procesa specifiku militarizētā izglītības iestādē.
2. Apzināt komunikācijas modeļus un pedagoģiskās pieejas, analizēt docētāja un studējošā
specifiskās lomas un mijiedarbību, komunikācijas barjeras un komunikācijas prasmes
veidošanos specifiskā vidē.
3. Uz teorētiskās analīzes un empīriskā pētījuma pamata formulēt docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes definīciju, komunikācijas prasmes veidošanās kritērijus un
rādītājus, izstrādāt komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu
robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
4. Veikt empīrisko pētījumu, lai noteiktu docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības.
5. Izstrādāt ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru
(militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei.
Pētījuma metodoloģiskos pamatus veido atziņas par:
- izglītības pieejām (Koķe & Muraškovska, 2007; Čehlovs, 2011; Jasper, 1963, Dilthey, 1957;
Šmite, 2004; Viļumanis, 2000; Maslovs, 1970; Rodžers, 1994; Amonašvilli, 1996; Žogla,
2001; Špona, 2001; Ņikiforovs, 2007; Smith, 2003; Crowley, 1998; Черткова, 1999;
Архипова, 2013 u.c.);
- personības attīstības modeļiem (Rodžerss, 1994; Maslovs, 1954; u.c.);
- komunikācijas modeļiem (Ezera & Graudiņa & Dreiberga, 2000; Omārova, 2002; Pļavniece,
2002; Škuškovnika, 2002; Dubkevičs, 2006; Moul, 2003; Lintz, 2008; Garleja, 2003; Berlo,
1960; Vorobjovs, 1994; Rudzīte, 2006; Ivancevich & Konopaske, 2011; Bhatnagar, 2012;
Lasswell & Harold, 1948; Shannon & Weaver, 1949; Schramm, 1954; Howell, 2012; Stewart
& Zimmer, 1982; Lapsa, 2002; Каймакова, 2008; Grigorija, 2007; Льюис, 2001; Reņģe,
2000 u.c.);
- docētāja komunikācijas prasmi un tās veidošanos (Ušča & Ļubkina, 2013; Мазаева, 2003;
Столяренко, 2000; Берегова, 2011; Хакимов & Панов, 2009; Apsalons, 2013; Чепеленко,
2010; Емельянов, 1985; Hubbell & Hubbell, 2010; Andersone, 2010; Blair, 2008;
Челпанова, 2005; Kолесникова, 2007; Раннала & Сытько, 2008; Omārova, 2002;
Мосина, 1996; Злобина, 1982; Вашнёва, 2008; Павицкая, 2003; Chomsky, 1965;
Andersone, 2010; Turuševa, 2010; Beļickis, 1999; Orlovs, 1995 u.c.);
- studiju procesa norisi (Žogla, 2001; Gudjons, 2007; Романюк, 2012; Корнетов, 1994;
Огурцова, 2006; Фоминова & Шабанова, 2013; Beļickis, 1999; Dirba, 2006; Айнштейн,
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2000; Тарабакина, 2006; Balamovska, 2001; Orlovs, 1995; Glaserfeld, 1995; Petress, 2006;
Bonwell & Eison, 1991; Maslo, 2006; Lamb, 2008; Lapiņa & Rudiņa, 1997; Maine, 2015
u.c.);
- sociālo lomu nozīmi studiju procesā (Радугин & Радугин, 1994; Harden & Crosby, 2000;
Ivic & Pesikan & Antic, 2002; Karpova, 1998; Karpova & Plotnieks, 1984; Reņģe, 2000;
Čehlovs, 2011; Бернс, 1986; Omārova, 2002; Pļavniece & Škuškovnika, 2002; Paul & Brier,
2001; Rogers & Freiberg, 1994 u.c.);
- studiju procesa organizācijas specifiku militarizētā izglītības iestādē (Арсланбеков, 2007;
Гожиков, 2011; Карманов,1997 u.c.).
Pētījumam izmantotās metodes:
Teorētiskās metodes:
-

zinātniskās pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras par komunikācijas prasmes
veidošanos analīze;

-

pētījumam saistošu normatīvo aktu atlase un analīze.

Empīriskās metodes:
-

datu ieguves metodes:



anketēšana;



intervēšana (strukturētās intervijas).

-

datu apstrādes metodes:

-

kvantitatīvo datu apstrāde programmas SPSS 20 vidē:
- krostabulācija;
- Hī-kvadrāta (Chi-Square) tests;
- Manna–Vitnija (Mann-Whitney U) U-tests;
- Kruskala–Vollisa (Kruskal-Walis H) H-tests;
- Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīze;
- klāsteranalīze.

-

kvalitatīvo datu apstrāde programmas AQUAD 6 vidē:
-

frekvenču (frequencies) tabulas kodu biežuma noteikšanai;

-

mijsakarības (linkages);

-

nosacījumu likumsakarības (implicants).

Pētījuma posmi:
Saskaņā ar pētījuma stratēģiju eksperimentālais pētījums noritēja šādos posmos:
1. Pētījuma sagatavošanās posmā (02.2012. – 07.2012.) tika veikta pētījuma problēmas
aktualitātes izpēte un apzināšana, izstrādāts pētījuma dizains, sastādīts pētījuma plāns, veikta
9

normatīvo aktu izpēte, kā arī veikta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze un
sistematizēšana. Tika apzināts pētījuma lauks, problēmas, kas saistītas ar komunikāciju un
docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos, izvirzīti pētījuma jautājumi un
izstrādāta pētījuma metodoloģija.
2. Pētījuma pirmajā posmā (07.2012. – 06.2013.) tika veikta darba teorētiskā analīze,
zinātniskās literatūras izpēte. Lai apzinātu esošo situāciju un studējošo vajadzības
komunikācijas jomā militarizētā izglītības iestādē ar mērķi izveidot modeli komunikācijas
prasmes attīstībai, tika izstrādāti Valsts robežsardzes koledžas un M.Romeris universitātes
studējošo izmēģinājuma pētījuma aptaujas anketas jautājumi; tika iegūti kvalitatīvie un
kvantitatīvie dati, un iegūtie rezultāti tika apstrādāti kvantitatīvo datu apstrādes programmas
„SPSS 20” vidē. Tika veikta iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
3. Pētījuma otrajā posmā (07.2013. – 06.2014.) tika izpētīta komunikācijas veidošanās
specifika Valsts robežsardzes koledžā, tika formulēti pētījuma temats un jautājumi, izstrādāti
komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji un didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā sagatavošanā. Lai identificētu docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanās mijsakarības, tika sastādītas studējošo un docētāju aptaujas anketas un ar pētījuma
metožu palīdzību tika iegūti dati par docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos
militarizētā izglītības iestādē. Iegūtie dati tika apstrādāti kvantitatīvo datu apstrādes
programmas „SPSS 20” vidē. Tika veikts iegūto rezultātu apkopojums, analīze un
interpretācija.
4. Pētījuma trešajā posmā (07.2014. – 10.2016.) docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanās nosacījumu likumsakarību identificēšanai tika sagatavota docētāju strukturētā
intervija, iegūtie dati tika apstrādāti kvalitatīvo datu apstrādes programmas „AQUAD 6” vidē,
tika veikts iegūto rezultātu apkopojums, analīze un interpretācija, noskaidrotas komunikācijas
prasmes veidošanās likumības un, balstoties uz secinājumiem par iegūtajiem praktiskajiem
rezultātiem, tika formulētas jaunas teorētiskās tēzes komunikācijas prasmes veidošanās
veicināšanai militarizētā izglītības iestādē. Tika izstrādāts komunikācijas prasmes veidošanās
pamatojums robežsargu profesionālās sagatavošanas izglītības procesa pilnveidei, un tika
izstrādāti ieteikumi komunikācijas prasmes pilnveidei militarizētas izglītības iestādes
specifiskā vidē.
Pētījuma bāze: Valsts robežsardzes koledža Latvijas Republikā un Lietuvas Republikas
M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte.
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Pētījuma izlase:
-

profesionālās

tālākizglītības

programmā

„Robežapsardze”

studējošie

–

38

respondenti;
-

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”
studējošie – 71 respondents;

-

Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātes
1.kursa studējošie – 11 respondenti;

-

Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras, Militāro un fizisko
priekšmetu katedras un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docētāji – 16
respondenti.

Darba zinātniskā novitāte:
-

formulētas „subjekts – objekts” komunikācijas, docētāja komunikācijas prasmes un
studējošā komunikācijas prasmes definīcijas militarizētā izglītības iestādē;

-

teorētiski pamatota augstākās izglītības ieguves un komunikācijas procesa specifika
un izstrādāta komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā sagatavošanā;

-

noteikti militarizētai izglītības iestādei raksturīgi komunikāciju ietekmējošie faktori:
komunikācijas barjeras un komunikāciju veicinošie faktori militarizētas izglītības
iestādes vidē;

-

izstrādāts „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikāciju un to
mijiedarbību raksturojums militarizētā izglītības iestādē;

-

izstrādāti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji, un noteiktas
komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības
militarizētā izglītības iestādē.

Darba praktiskā novitāte:
-

izpētīta nozares (militārās) esošā situācija pedagoģiskā procesa organizēšanā
militarizētā izglītības iestādē;

-

uz pētījuma pamata izstrādāti ieteikumi robežsargu profesionālās sagatavošanas
sistēmas un nozares (militārās) pedagoģiskā procesa pilnveidei, kas veicinās docētāju
un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos un „subjekts-subjekts” attiecību
integrāciju militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā;

-

piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā sagatavošanā ir izmantojama praksē militarizētās izglītības iestādēs;
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-

izstrādātie komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji ir izmantojami
praksē komunikatīvā pedagoģiskā modeļa vai metožu efektivitātes pārbaudei.

Pētījuma robežas:
Promocijas darbs „Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā
sagatavošanā” ir izstrādāts pedagoģijas zinātnes „nozaru (militārā) pedagoģija” apakšnozarē.
Promocijas darbā tika pētīta militarizētas izglītības iestādes specifiskā vide, balstoties uz autora
ilggadējo pieredzi, docējot militarizētā izglītības iestādē - Valsts robežsardzes koledžā no
1997.gada lektora amatā. Izmēģinājuma pētījums tika veikts divās augstākās izglītības iestādēs –
Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē un Valsts
robežsardzes koledžā. Pētījumā piedalījās 16 docētāji no Valsts robežsardzes koledžas, kuriem tā
ir pamata darbavieta, kā arī studējošo grupas no katras Valsts robežsardzes koledžā īstenotās
izglītības programmas – profesionālās tālākizglītības, 1.līmeņa profesionālās augstākās pilna un
nepilna laika programmā. Promocijas darbā tika pētīta „docētājs – studējošais” savstarpējās
komunikācijas prasmes veidošanās atbilstoši promocijas darba mērķim, savukārt izstrādātajā
komunikācijas prasmes veidošanās modeļa shēmā papildus ir ietvertas metodes, ar kuru
palīdzību ir iespējams veicināt arī „studējošais – studējošais” savstarpējās komunikācijas
prasmes veidošanos Valsts robežsardzes koledžas studiju procesā. Promocijas darba pētījuma
rezultātā tika noskaidrotas komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības militarizētās izglītības iestādes specifiskā vidē. Pētījumu ir nepieciešams turpināt,
lai noskaidrotu šī pētījuma rezultātā piedāvātās komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā
modeļa shēmas ieviešanas iespējas robežsargu profesionālajā sagatavošanā, sagatavoto
ieteikumu ieviešanu Valsts robežsardzes koledžas darbībā un citās militarizētās izglītības
iestādēs Latvijā, kā arī „students – students” komunikācijas prasmes veidošanās detalizētu izpēti.
Promocijas darba rezultātu aprobācija:
- par pētījuma rezultātiem ziņots konferencēs:
1. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes

Tehnoloģiju

akadēmija,

2016.gada

27.–28.maijs.

Referāts

„Komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības robežsargu profesionālajā
sagatavošanā”.
2. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2014.gada 23.–24.maijs. Referāts ”Komunikācijas procesu
analīze Valsts robežsardzes koledžā”.
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3. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Starptautiskā akadēmisko disciplīnu
konference – Vīne 2013”, Austrija, Vīne, 2013.gada 12.–18.aprīlis. Referāts
„Educational approaches for professional training of border guards”.
4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2013.gada 24.–25.maijs. Referāts „Pedagoga sociālās
lomas militarizētā mācību iestādē”.
5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 25.–26.maijs. Referāts „Verbālā un neverbālā
komunikācija robežsargu profesionālajā sagatavošanā”.
6. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Starptautiskā mākslas un zinātnes
konference”, Itālija, Roma, 29.oktobris – 1.novembris. Referāts „Specificity of
communication process in militarized educational institution”.
7. Zinātniski praktiskajā konferencē Rēzeknes Augstskolā 2000.gadā. Referāts
„Pedagoga darba specifika Rēzeknes robežsargu skolā”.
- docējot profesionālos studiju kursus Valsts robežsardzes koledžā lektora amatā no
1997.gada, kā arī īstenojot studiju kursus Igaunijas Republikas Robežsardzes koledžā
studējošajiem, Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības
fakultātē studējošajiem un Baltkrievijas Republikas un Ukrainas Republikas
robežapsardzības spēku amatpersonām.
Ziņojumi, semināri, metodiskas un akadēmiskas konferences un citas aktivitātes:
- ziņojumi Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmas „Pedagoģija” atestācijas
komisijai

(10.01.2015.,

11.01.2014.,

14.06.2014.,

15.06.2013., 12.01.2013.,

20.10.2012., 16.06.2012.).
- ziņojumi Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmas „Pedagoģija”
metodiskajos kolokvijos (20.12.2014., 18.10.2014., 12.04.2014., 13.12.2013.,
19.10.2013., 07.06.2013., 23.03.2013., 21.12.2012., 20.10.2012., 10.03.2012.).
- 2016.gadā

Rēzeknes

Tehnoloģiju

akadēmijas

Mūžizglītības

centrā

apgūta

profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (160
stundas).
- Dalība Latvijas Universitātes rīkotajā 12.Starptautiskajā studējošo pētnieciskajā
konferencē Rīgā, 2013.gada 14.–16.maijā.
- Dalība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rīkotajā VIII
Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē Rīgā, 2012.gada 6.decembrī.
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- Līdzdalība studiju un pētnieciskajos projektos NORDPLUS, ERASMUS, PHARE,
TWINNING.
- Nodarbību

vadīšana Igaunijas

Republikas

Robežsardzes koledžā,

Lietuvas

Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē un Baltkrievijas
Republikas un Ukrainas Republikas robežapsardzības spēku struktūrvienībās.
- Ziņojumi Polijas Republikas Robežsardzes rīkotajās starptautiskajās Robežsardzes
kriminālistikas ekspertu konferencēs.
- Mācību filmu un mācību materiālu izstrāde Valsts robežsardzes amatpersonu
apmācībai.
Zinātniskās publikācijas:
1. Indriksons,

A.

(2016).

Komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības

robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Rēzekne, RTA Izdevniecība. Publicēts
Proceedings of the Annual International Scientific Conference „Society. Integration.
Education”, no 115. līdz 124.lpp. (ISSN 1691-5887). Iesniegta publicēšanai
Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, adrese http://www.webofknowledge.com/;
2. Indriksons, A., Ļubkina, V., Ušča, S. (2014). Komunikācijas procesu analīze Valsts
robežsardzes koledžā. Rēzekne: RA Izdevniecība. Publicēts Proceedings of the
Annual International Scientific Conference „Society. Integration. Education” no 84.
līdz 92.lpp. (ISSN 1691-5887). Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. Adrese
http://www.webofknowledge.com/;
3. Indriksons, A. (2014). Education approaches in border guard’s professional training
process. Publicēts – USA International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 3,
No. 4. http://universitypublications.net/ijmt/0304/index.html (username: ijmt-0304,
password: ijmt#0304#pass100%);
4. Indriksons, A. (2013). Pedagoga sociālās lomas militarizētā mācību iestādē.
Rēzekne: RA Izdevniecība. Publicēts Proceedings of the Annual International
Scientific Conference „Society. Integration. Education” no 91. līdz 99.lpp. (ISSN
1691-5887)-

Thomson

Reuters

ISI

Web

of

Knowledge.

Adrese

http://www.webofknowledge.com/;
5. Indriksons, A. (2012). Specificity of Higher Education at State Border Guard
College. Publicēts – USA International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 2,
No. 3. http://www.universitypublications.net/ijmt/index.html (username: ijmt-0203,
password: %ijmt02032612pass$);
6. Indriksons,

A.

(2012).

Verbāla

un

neverbālā

komunikācija

robežsargu

profesionālajā sagatavošanā// Proceedings of the Annual International Scientific
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Conference „Society. Integration. Education”, 2012. no 280. līdz 290.lpp. (ISSN
1691-5887) Publicēts

Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, Adrese

http://www.webofknowledge.com/ Accession number: WOS:000316768800027;
7. Indriksons, A. (2012). Specificity of communication process in militarized
educational

institution//

International

Journal

of

Arts

and

Sciences

htpp://www.ebscohost.com/ (ISSN 18227864) Accession number:77924602.
Aizstāvēšanai tiek izvirzītas šādas tēzes:
1. Militarizētas izglītības iestādes komunikācijas procesa specifikas būtību atklāj teorētiski
pamatota „subjekts – objekts” komunikācijas definīcija: tas ir komunikācijas veids, kas
norisinās militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs
un studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo
termini „pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”, atgriezeniskās saiknes trūkums,
komunikācijas barjeras un informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība
tiek vērsta uz komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī
nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
2. Militarizētas izglītības iestādē ar dominējošo „subjekts-objekts” komunikāciju un
hierarhiskajām attiecībām, nosakot komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai, ir
nepieciešams un iespējams integrēt “subjekts-subjekts” komunikāciju un attiecības.

Promocijas darba struktūra:
Darba apjoms ir 152 lappuses, un darbā ietverti 20 attēli un 18 tabulas. Promocijas darbs
sastāv no ievada, divām daļām, ieteikumiem, nobeiguma, izmantotās literatūras saraksta un 19
pielikumiem. Nobeigumā ir apkopoti promocijas darba teorētiskajā un praktiskajā izpētē iegūto
datu rezultāti.
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1. Komunikācijas prasme un tās veidošanās militarizētas izglītības
iestādes specifiskā vidē

1.1. Augstākās izglītības ieguves specifika militarizētā izglītības iestādē

Apakšnodaļā, izmantojot Valsts robežsardzes koledžas piemēru, tiek raksturota
militarizētas izglītības iestādes organizācija, struktūra, studiju programmu mērķi un uzdevumi un
izglītības procesa organizācija, kas ietekmē komunikācijas prasmes veidošanos specifiskā
militarizētas izglītības iestādes vidē.
Valsts robežsardzes koledža (turpmāk tekstā - VRK) ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā,
kas īsteno robežsargu profesionālo sagatavošanu. Militarizētu izglītības iestāžu darbību nosaka
un reglamentē specifiski normatīvie akti, kuru prasības ir atšķirīgas no profesionālās izglītības
iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu satura, tādēļ pētāmās problēmas un idejas sakarā ir
jāizvērtē gan militarizētā izglītības iestādes un augstākās izglītības ieguves specifika, gan arī
ārējie faktori, kuri šo specifiku nosaka.
Vairāki dokumenti un teorētiskie avoti formulē mūsdienu sabiedrības un indivīda attīstībai
nozīmīgas sakarības, nosacījumus, teorētiskus pamatojumus, specifiskas procesu iezīmes, kas ir
saistoši šim pētījumam. Lai turpinātos nepārtraukta un visos līmeņos sabalansēta valsts attīstība,
jāveido izglītota un zinoša sabiedrība, koordinēti un mērķtiecīgi virzot zināšanu radīšanu,
uzkrāšanu, izplatīšanu un lietošanu, tāpēc Latvijas izglītības sistēmai ir nepieciešams attīst
radošas un mērķtiecīgas personības, nodrošināt zināšanas un prasmes visa mūža garumā (Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Izglītība iekļaušanai: līdzeklis cīņai
ar nabadzību un sociālo atstumtību”, 2011), kā arī nodrošināt ikvienam augstākās izglītības
pieejamību (Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam, 2012).
Izglītības iestāde ir publiska telpa ar noteiktiem sociāliem uzstādījumiem – mācīt, mācīties,
apmainīties ar zināšanām, komunicēt savā starpā, kur, apzinoties vērtību nozīmi visu cilvēku
sociālajā dzīvē, tā ir vērtību veidošanas, izaugsmes un definēšanas vieta (Gudro, Lejniece,
Freivalde, 2010). Izglītības iestāde kā viena no sabiedrības nozīmīgākajām institūcijām
nodrošina jauniešos prasmi orientēties mūsdienu valsts iekšējās un ārējās, ekonomiskajās un
politiskajās problēmās (Viļumanis, 2000). Ar terminu „izglītība” saprot gan zināšanu apgūšanu,
gan arī šī procesa rezultātu.
Mūsdienu zināšanu un informācijas laikmetā, kurā izvirzīti arvien augstāki profesionālisma
kritēriji un standarti, strauji pieaug profesionālās izglītības loma izglītības sistēmā (Profesionālās
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izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodika, 2007). Zināšanu
izmantošana cilvēku praktiskajā profesionālajā darbībā paredz īpašu noteikumu kopu, kas
parāda, kādā veidā, kādās situācijās, ar kādu līdzekļu palīdzību un kādu mērķu sasniegšanai var
tikt izmantotas tās vai citas zināšanas (Ņikiforovs, 2007), kur studējošais tiek praktiski un
teorētiski sagatavots darbam noteiktā profesijā, iegūstot noteiktu profesionālo kvalifikāciju
(Miķelsone, 2005).
Jebkura politiskā, sociālā, militārā vai ekonomiskā nestabilitāte pasaulē var tieši vai netieši
apdraudēt Latvijas iekšējo un ārējo drošību (Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu,
2012), kas rada nepieciešamību pēc profesionāli sagatavota personāla, kurš spētu tikt galā ar
jauniem izaicinājumiem. Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošie Nacionālie Bruņotie Spēki
nodrošina ārējo drošību, taču atbildība par iekšējo drošību ir tādu Iekšlietu ministrijas (turpmāk
tekstā – IeM) iestāžu kā Drošības policija, Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī šo iestāžu pakļautībā esošo koledžu kompetence
(skatīt pielikumu Nr.1) (IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 2006).
IeM pakļautībā esošo iestāžu, tai skaitā koledžu, darbību reglamentē dienesta gaitas likums
(IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm dienesta gaitas likums, 2006), kas nosaka profesionālā dienesta tiesisko statusu. Līdz ar
to IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumu veikšana ir saistīta
ar specifisku zināšanu izmantošanu. Profesionālās izglītības likuma (1999) 9.pants nosaka, ka
IeM pakļautībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, pie kurām pieskaitāma VRK,
sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk tekstā – IZM) profesiju standartu
izstrādes un aktualizācijas, profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas un citos ar profesionālo
izglītību saistītos jautājumos. Militarizētas izglītības iestādes darbību nosaka un reglamentē
nozarei specifiski normatīvie akti, kuru prasības ir atšķirīgas no profesionālās izglītības iegūšanu
noteicošo normatīvo aktu satura, tādēļ nav iespējama pilnīga IeM pakļautībā esošo izglītības
iestāžu integrācija profesionālās izglītības sistēmā, kas raksturo šo iestāžu specifiku.
Augstskolu likumā ir noteikts, ka, dibinot koledžas, Ministru kabinets nodod tās IZM
pakļautībā (paredzot iespēju atsevišķos gadījumos tās nodod Kultūras ministrijas vai Labklājības
ministrijas padotībā), bet IeM sistēmā esošās koledžas attiecīgi IeM iestāžu pakļautībā
(Augstskolu likums, 1995). Tas attiecas arī uz VRK, kas ir Ministru kabineta dibināta un Valsts
robežsardzes pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde (Valsts robežsardzes koledžas
nolikums, 2006). Promocijas darbā pētījuma bāze ir VRK kā militarizētā izglītības iestāde, kuras
darbību reglamentē nozares normatīvie akti, un tās specifika izpaužas tajā apstāklī, ka personāls,
kurš īsteno studiju procesu, un personāls, kurš to apgūst, savstarpēji atrodas dienesta attiecībās,
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un amatpersonas pienākums ir apzinīgi un godprātīgi pildīt amata pienākumus un augstākstāvošu
amatpersonu rīkojumus un pavēles (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 2006).
Ar augstākminēto likumu vienlaicīgi tiek noteiktas obligātās prasības dienestam, kas ietver
sevī gan fiziskās sagatavotības prasības, gan veselības stāvokļa novērtējumu. Tādējādi, lai pildītu
docētāju uzdevumus militarizētā izglītības iestādē, nepietiek tikai ar profesionālajām zināšanām,
akadēmisko izglītību vai zinātnisko grādu, bet viņam ir jāatbilst tādām papildus nozares
noteiktām prasībām kā atbilstoša dienesta pieredze Valsts robežsardzē, veselības stāvoklis un
fiziskā sagatavotība atbilstoši normatīviem u.c.
Augstākās izglītības ieguves procesa specifiku nosaka Robežsardzes likums, kurā teikts, ka
Robežsardze ir bruņota, tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un
nelegālās migrācijas novēršana, un robežsargs ir IeM iestādes amatpersona, kura nodrošina
Robežsardzes uzdevumu izpildi un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe (Robežsardzes
likums, 1997). Tas norāda uz to, ka dienesta pienākumu izpilde ieņem centrālo lomu VRK kā
militarizētās izglītības iestādes darbībā, novirzoties no galvenā izglītības iestādes darbības mērķa
– kvalitatīva studiju procesa īstenošanas, kas savukārt ietekmē gan studējošā personības attīstību,
gan arī docētāja lomu specifiskā vidē, jo studiju process tiek pakārtots dienesta nepieciešamībai
un vajadzībām.
Militarizētā izglītības iestādē gan dienesta organizācija, gan studiju process tiek apzīmēts ar
terminu „dienests”, līdz ar to promocijas darba ietvaros ar šo terminu tiek saprastas attiecības,
kas tiek regulētas ar speciālu dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu palīdzību, un tās tiek
veidotas, pamatojoties uz vienvadības principu. Militarizētai izglītības iestādei savā darbībā ir
jāievēro arī Augstskolu likums, kas nosaka, ka likumā ietvertās normas tiek attiecinātas uz visām
koledžām neatkarīgi no to pakļautības un ir obligāti ievērojamas (Augstskolu likums, 1995).
Tātad augstākās izglītības ieguvi militarizētā izglītības iestādē raksturo šī specifiskā pieeja (skatīt
1.1.attēlu).
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Augstākās izglītības
ieguves specifika
militarizētā izglītības
iestādē
Augstāko izglītību
noteicošie normatīvie
akti

Dienesta gaitu
reglamentējošie
normatīvie akti

Izglītības likums

Robežsardzes likums

Augstskolu likums

Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu
ar speciālajām dienesta
pakāpēm dienesta gaitas
likums

Profesionālās
izglītības likums
Noteikumi
par Profesiju
klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas
pamatprasībām
un Profesiju
klasifikatora lietošanas
un aktualizēšanas
kārtību

Valsts robežsardzes
reglaments
Valsts robežsardzes
koledžas nolikums

Iekšējie normatīvie akti

1.1.attēls. Augstākās izglītības ieguves procesa specifika militarizētā izglītības iestādē
(autora konstrukcija)
Robežsardzes likums (1997) nosaka, ka robežsargiem bez iebildumiem ir jāpilda amatā
augstāku amatpersonu likumīgās pavēles un rīkojumus, paredzot, ka apzināta nelikumīgas
pavēles vai rīkojuma izpildīšana neatbrīvo robežsargu no atbildības. Ar pavēli militarizētā
iestādē tiek saprasts augstākstāvošas amatpersonas mutisks vai rakstisks rīkojums veikt kaut
kādas noteiktas darbības, kas ir nepieciešamas noteikta uzdevuma izpildei. Pavēles netiek
apspriestas un par to lietderību un saturu netiek diskutēts. Valsts robežsardzes reglaments (2008)
nosaka, ka amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un darbinieki Valsts robežsardzē darbojas
vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir pakļauta citai amatpersonai (Valsts
robežsardzes reglaments, 2008), un attiecības starp dažādos un vienādos hierarhijas līmeņos
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esošajām amatpersonām dienestā ir reglamentētas, tai skaitā attiecības „docētājs – studējošais”
un „studējošais-studējošais”. Tāpat militarizētā izglītības iestādē aktuāls ir termins „disciplīna”,
kas ir jāsaprot kā noteiktas kārtības ievērošana.
Līdz ar to varam secināt, ka augstākās izglītības ieguves specifiku raksturo nozarē
lietojamie termini „pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”, kurus var skaidrot šādi:


Pavēle – amatpersonas pienākums ir apzinīgi un godprātīgi pildīt amata pienākumus un
augstāku amatpersonu rīkojumus (pavēles) (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas
likums, 2006). Robežsargi bez iebildumiem pilda savu tiešo priekšnieku un amatā augstāku
priekšnieku likumīgās pavēles un rīkojumus. Apzināta nelikumīgas pavēles vai rīkojuma
izpildīšana neatbrīvo robežsargu no atbildības (Robežsardzes likums, 1997).



Reglaments – Valsts robežsardzes reglaments nosaka, ka amatpersonas ar speciālo dienesta
pakāpi un darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums, Valsts robežsardzē darbojas vienotā
hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir pakļauta citai amatpersonai (Valsts
robežsardzes reglaments, 2008). Attiecības ir reglamentētas, noris saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām un tās tiek veidotas, balstoties uz dominēšanu, kas izpaužas kā otras personas
interešu pakļaušana savējām. Šeit nepastāv attiecību un interešu vienlīdzība. Rezultātā
attiecības tiek veidotas par labu kādai no komunikācijā iesaistītajām pusēm un tās tiek
balstītas uz autoritāti.



Disciplīna – docētājam kā amatpersonai ir pienākums kontrolēt pakļautībā esošā jeb pēc
ieņemamā amata vai pakāpes zemāka personāla dienesta disciplīnas ievērošanu (priekšnieku
un vecāko amatpersonu tiesības un pienākums ir aizrādīt un pieprasīt padotajiem un
jaunākajām amatpersonām disciplīnas un formas tērpa ārējā izskata noteikumu ievērošanu
u.c. (Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm ārējā izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumi, 2010).
Promocijas darba ietvaros pētījuma bāze – VRK ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kuras

darbības mērķis ir sagatavot studējošos dienestam Valsts robežsardzē (Pašnovērtējuma ziņojums,
2013) saskaņā ar studiju programmām. Tās ietver studiju kursa mērķus un uzdevumus, saturu,
satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas
īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu (Izglītības likums, 1998). VRK
īstenoto programmu mērķi saistās ar komunikācijas prasmes veidošanos, piemēram:

- sagatavot studējošo darbībai robežsarga profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi
un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
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- veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos un robežsarga
kvalitatīvu darbību robežkontroles veikšanā mainīgajā Robežsardzes darba vidē
robežkontroles un robežuzraudzības organizēšanā un vadīšanā uz valsts robežas;

- sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem un valsti, veicināt
viņa pašapziņu un spēju uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus u.c. (Pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze”, 2016).
Savukārt studiju kursu uzdevumi izriet no to mērķa, un tie ir, piemēram, nodrošināt
prasmju un zināšanu apguvi, attīstot vispārīgās intelektuālās darbības prasmes un spējas;
veicināt spēju attīstību robežsarga profesijas apguvē; izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes;
attīstīt pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas prasmes; veicināt
attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kas nepieciešamas profesionālai izaugsmei u.c.
Studijām VRK tiek uzņemtas personas ar vidējo un augstāko izglītību vecumā no 18 līdz
30 gadiem, kurām tiek veikta fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa pārbaude, kas nosaka
VRK kā militarizētas izglītības iestādes specifiku. Pēc sekmīgas pārbaudes tās tiek uzņemtas
dienestā un nosūtītas uz studijām VRK. Topošā robežsarga karjera var attīstīties atkarībā no tā,
kādu karjeras attīstības ceļu persona izvēlēsies – instruktora vai virsnieka, taču ikvienas studijas
sākas ar robežsargu profesionālās sagatavošanas kursu (1 mēnesis). Personas ar vidējo izglītību
pēc sekmīgas robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa pabeigšanas uzsāk studijas VRK
Robežsargu skolā, apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” (1 gads)
un iegūstot vidējo profesionālo izglītību. Pēc sekmīga kursa beigšanas tiek izsniegti izglītību
apliecinoši dokumenti un robežsargi tiek nosūtīti dienestam uz Valsts robežsardzes
struktūrvienībām. VRK kā militarizētas izglītības iestādes specifiku raksturo arī tas, ka tikai pēc
noteikta dienesta laika (2 gadi) personām ir iespēja turpināt studijas VRK pirmā līmeņa
augstākās izglītības programmā un iegūt Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka kvalifikāciju.
Daļa robežsargu pēc tās apguves izvēlas pretendēt uz otrā līmeņa profesionālas augstākas
izglītības programmas apgūšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, lai ar augstāko akadēmisko
izglītību varētu uzsākt dienestu vecākā virsnieka amatā. VRK izglītības procesa organizācijas
struktūra ir atspoguļota 1.2.attēlā.
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Persona ar vidējo
izglītību

Persona ar augstāko
izglītību
Robežsargu
profesionālas
sagatavošanas kurss
(1 mēnesis)

VRK Robežsargu
skola – vidējā
profesionālā izglītība
(1 gads)

VRK – 1.līmeņa
profesionālā augstākā
izglītība (2 gadi)

Valsts robežsardzes
jaunākie virsnieki

Valsts robežsardzes
inspektori

VRK sadarbībā ar RA
– 2.līmeņa
profesionālā augstākā
izglītība (2 gadi)

Valsts robežsardzes
vecākie virsnieki

Profesionālās pilnveides kursi Valsts robežsardzes amatpersonām

1.2.attēls. Valsts robežsardzes koledžas izglītības procesa organizācijas struktūra
(autora konstrukcija)
Lai īstenotu programmu uzdevumus, VRK struktūrā ir izveidotas Vispārējo priekšmetu
katedra (tabulā – VPK), Militāro un fizisko priekšmetu katedra (tabulā – MFSPK) un
Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedra (tabulā – RIDPK), kuras īsteno
attiecīgos studiju kursus (skatīt 1.1.tabulu).
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1.1.tabula
Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienības un to īstenotie studiju kursi
Vispārizglītojošie studiju
kursi (īsteno VPK)
Profesionālā svešvaloda
(angļu val., vācu val.)
Informātika
Tiesību un likumdošanas
pamati
Psiholoģija

Nozares profesijas studiju kursi (īsteno MFSPK un RIDPK)
Militārā taktika

Robežuzraudzība

Ieroču un šaušanas mācība
Fiziskā sagatavošana

Robežpārbaudes
Dokumentu tehniskā izpēte

Topogrāfija

Tehniskie līdzekļi un
inženiertehniskais aprīkojums
Imigrācijas kontrole

Profesionālā terminoloģija
krievu valodā
Dienesta reglamenti

Ierindas mācība

Politoloģija
Ētika
Latvijas Robežsardzes vēsture
Ētika
Ekonomikas pamati
Loģistika
Saskarsmes psiholoģija
Personālvadība
Didaktika
Pētnieciskā darba pamati
Darba un sociālās tiesības
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Krimināltiesības
Informācijas tehnoloģijas

Militārā topogrāfija
Civilā aizsardzība

Militārā sagatavošana

Robežsardzes tiesības un
dienesta organizācija

Vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā tiek iesaistītas gan amatpersonas ar speciālajām
dienesta pakāpēm, gan arī mācībspēki no citām augstākās izglītības iestādēm, jo atsevišķu
studiju kursu īstenošanā nav izvirzīta prasība amatpersonas atbilstībai noteiktajām prasībām
attiecībā uz piemērotību dienestam. Savukārt nozares profesijas studiju kursu īstenošanā tiek
iesaistītas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm un ar specifiskām profesionālajām
zināšanām nozarē.
VRK struktūra nodrošina pēctecību profesionālās izglītības ieguvei un iespēju:

- apgūt VRS funkciju izpildei nepieciešamās profesionālās pilnveides programmas (Valsts
robežsardzes koledzas darbības stratēģija 2015.–2017.gadam; Valsts robežsardzes
koledžas nolikums, 2006);
23

- iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūstot profesionālās tālākizglītības
programmu;

- iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūstot pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmu;

- sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmu "Robežapsardze”, iegūstot piekto profesionālās
kvalifikācijas līmeni.
Militarizētas izglītības iestādes specifika, organizācija, struktūra, vispārizglītojošo un
nozares profesijas studiju kursu saturs norāda uz nepieciešamību promocijas darba ietvaros veikt
izpēti par komunikācijas veida, izglītības pieejas un vadības stila izmantošanas iespējām
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā un VRK īstenoto studiju kursu nozīmi un lomu
dienestā esošas amatpersonas nepieciešamo specifisko prasmju attīstībā un komunikācijas
prasmes veidošanās procesā.
Secinājumi.
1. Militarizētas izglītības iestādes darbību nosaka un reglamentē divu veidu normatīvie
akti (dienesta gaitu un augstāko izglītību reglamentējošie normatīvie akti), kuru prasības
patlaban realizējamā studiju procesā ir grūti savienojamas bez atbilstīgas šī procesa
pilnveidošanas.
2. Militarizētas izglītības iestādes darbības specifika izpaužas tā, ka personāls, kurš īsteno
studiju procesu (docētājs), un personāls, kurš to apgūst (studējošais), savstarpēji atrodas
dienesta attiecībās, un militarizētas izglītības iestādes specifisko vidi raksturo nozarē
lietojamie termini „pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”. Vienlaicīgi docētāji un
studējošie veido mūsdienu augstskolas pedagoģisko procesu indivīdu efektīvai attīstībai.
3. Augstākās izglītības ieguves specifika

izpaužas apstāklī,

ka dienesta gaitu

reglamentējošie normatīvie akti ir primāri, tāpēc dienesta pienākumu izpilde ieņem
centrālo lomu militarizētas izglītības iestādes darbībā attiecībā pret studiju procesu.
4. Militarizētas izglītības iestādes specifika, struktūra, vispārizglītojošo un nozares
profesijas studiju kursu organizācija norāda uz nepieciešamību promocijas darba
ietvaros veikt izpēti par komunikācijas veida, izglītības pieejas un vadības stila
izmantošanas iespējām militarizētas izglītības iestādes studiju procesā un VRK īstenoto
studiju kursu nozīmi un lomu dienestā esošas amatpersonas nepieciešamo īpašību
attīstībā un komunikācijas prasmes veidošanās procesā.
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1.2. Komunikācijas process militarizētas izglītības iestādes vidē

1.2.1. Komunikācijas veidi militarizētā izglītības iestādē

Lai veiktu mērķtiecīgu komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumu apzināšanu
militarizētā izglītības iestādē un formulētu „subjekts – objekts” komunikācijas definīciju,
apakšnodaļā tiek apzināti komunikācijas veidi organizācijā un starppersonu komunikācijā un
komunikācijas procesa specifika militarizētā izglītības iestādē.
Komunikācija ir sarežģīts process, kuru raksturo informācijas, sadarbības iespēju un
komunikācijas prasmju veiksmīga sintēze un kuru ietekmē komunikācijas partneru (docētāja un
studējošā) vajadzības, prasme izvērtēt situāciju un izvēlēties stratēģiju (Lintz, 2008). Terminu
„komunikācija” attiecina uz ziņojumu apmaiņas procesu ar mērķi pārraidīt informāciju
(informācijas apmaiņa), lai nodibinātu un nostiprinātu attiecības (saprašanās) starp vienu vai
vairākiem indivīdiem (Rudzīte, 2006). Komunikācija tiek skaidrota arī kā informācijas
pārraidīšana un informācijas izpratne, izmantojot kopējus simbolus (Ivancevich & Konopaske,
2011).
Dž.Edeirs (1997) definē, ka komunikācija ir process, kurā ar vispārēju simbolu palīdzību
tiek veikta domu apmaiņa, un to raksturo sociālie kontakti (personām ir jābūt tiešā saskarsmē
vienai ar otru), kopējie sazināšanās līdzekļi (jābūt kopējai valodai), domas un idejas pārraide
(informācijai jābūt skaidri izklāstītai) un savstarpējā saprašanās (informācijai jābūt skaidri
uztvertai). Savukārt I.Ezera, I.Graudiņa, S.Dreiberga (2000) definē komunikācijas procesu kā
informācijas apmaiņu starp divām vai vairākām personām vai grupām, kas kalpo darījumu
veikšanai, sekmē izvirzīto mērķu sasniegšanu un vērsta uz savstarpējo saprašanos, kas
militarizētā izglītības iestādē sakarā ar tās specifiku un normatīvo aktu esamību ir apgrūtinoši.
R.Garleja un M.Vidnere (2000) uzsver, ka komunikācija ir tiešs vai netiešs kontaktēšanās
veids, kura mērķis ir ietekmēt citas personības uzvedību, emocijas, aktivitātes pakāpi un darbību.
Komunikāciju var iedalīt verbālajā un rakstveida komunikācijā, un verbālā komunikācija ieņem
centrālo lomu ikvienas organizācijas komunikācijas procesā (Соловьёв, 2010). G.Saimons,
D.Smitburts, V.Tompsons (Саймон & Смитбурт & Томпсон, 1995) atzīmē, ka komunikācijas
sistēmai organizācijā ir tāda pati nozīme kā cilvēka nervu sistēmai, jo gan viena, gan otra sistēma
satur elementus, kas nodrošina veiksmīgu šo sistēmu funkcionēšanu un darbību.
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Komunikācijas veiksmīgai norisei ir nepieciešama abpusēja sapratne starp sūtītāju un
saņēmēju (Principles of Effektive Business Communication, 2012). S.Omārova (2002) uzsver,
ka komunikācija ir iespējama, ja partneriem ir vienāda vai līdzīga informācijas kodifikācijas un
dekodifikācijas sistēma. Saziņas partneru informācijas interpretācijai ir jābūt pēc iespējas
identiskai (Stewart & Zimmer, 1982). Komunikācija ir pabeigta, kad informācijas saņēmējs ir
sapratis informācijas sūtītāja ziņu. Tātad komunikācija ir divpusējs process (Principles of
Effektive Business Communication, 2012).
Komunikācijas procesā pastāv vairāki informācijas plūsmas virzieni (Lapsa, 2002).
V.Reņģe (2002) definē trīs informācijas plūsmas virzienus – lejupejošā, augšupejošā un
horizontālā. Promocijas darba ietvaros V.Reņģes piedāvātie informācijas plūsmas virzieni tiek
pielāgoti militarizētas izglītības iestādes specifikai videi:
- lejupejošā (subjekts – objekts) – kur dažādu līmeņu vadītāji nodod informāciju
zemākstāvošajiem vadītājiem vai darbiniekiem. Šī virziena komunikācija lielākajā daļā
iestāžu ir dominējošā. Nereti tā ir vienvirziena, t.i., bez atgriezeniskās saiknes, un tieši
lejupejošajā komunikācijā visvairāk nākas saskarties ar psiholoģiskajām barjerām tās
uztverē. Problēma ir arī tā, ka saņēmējs bieži vien nesaņem tieši to informāciju, kura
viņam nepieciešama. Tas nenovēršami rada stresu;
- augšupejošā (objekts – subjekts) – informācijas plūsma no lejas uz augšu, t.i., no
zemākstāvošajiem vadītājiem un darbiniekiem. To ir grūtāk nodrošināt, it īpaši lielās
iestādēs. Tiek izmantotas grupu sanāksmes, speciālas kastes ierosinājumu un
priekšlikumu savākšanai, aptaujas, sūdzību uzklausīšanas procedūras u.c., bet bieži vien
tas ir nepietiekami, un zemāk stāvošie ir spiesti meklēt aplinkus ceļus, lai viņu ziņojumi,
informācija sasniegtu mērķi;
- horizontālā („subjekts – subjekts”) – komunikācija vienā līmenī starp dažādu
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, militarizētā izglītības iestādē arī starp
studējošajiem. Ļoti nepieciešama dažādu iestāžu funkciju koordinācijai un integrācijai.
Tai ir arī psiholoģiska funkcija – tā apmierina cilvēku vajadzību pēc savstarpējiem
kontaktiem. Diemžēl parasti šī tipa komunikācijai ir stihisks raksturs, tā lielā mērā ir
atkarīga no vadītāja vai darbinieka paša, jo reti kura organizācija nodrošina formālus šīs
komunikācijas kanālus.
Militarizētas izglītības iestādes pamatā ir „subjekts – objekts” komunikācija, kas tiek
īstenota divējādi: neverbālā (rakstiski) (pavēles, rīkojumi, instrukcijas) un verbālā (mutiski)
(vadītāju uzstāšanās sapulcēs, uzrunas, sēdes). Šāda komunikācija veicina autoritāras sistēmas
veidošanos iestādē, kā rezultātā pakļautībā esošie darbinieki nereti neizprot līdz galam uzdoto
uzdevumu un tā saikni ar iestādes darbības mērķiem.
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Komunikācijas veidu raksturojums militarizētā izglītības iestādē ir redzams 1.3.attēlā.

Tikai starp vienā
hierarhijas līmeni
esošajiem

SUBJEKTS
- ierobežota
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- hierarhija
- dienesta
attiecības

- pavēles un
rīkojumi
- autoritārs
vadības stils

SUBJEKTS

Tikai starp vienā
hierarhijas līmeni
esošajiem

1.3.attēls. Komunikācijas veidi militarizētā izglītības iestādē (autora konstrukcija)
Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem par komunikāciju un tās veidiem (Lintz, 2008;
Rudzīte, 2006; Ivancevich & Konopaske, 2011; Edeirs, 1997; Ezera, Graudiņa, Dreiberga, 2000;
Garleja & Vidnere, 2000; Reņģe, 2002; Omārova, 2002; Stewart & Zimmer, 1982) varam
definēt, ka „subjekts – objekts” komunikācija militarizētā izglītības iestādē ir komunikācijas
veids, kas norisinās militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur
docētājs un studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo
termini „pavēle”, „reglaments”, „disciplīna” un atgriezeniskās saiknes trūkums, barjeras un
informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība tiek vērsta uz komunikācijas
partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī nosaka turpmāko sarunas saturu un
komunikācijas veidu.
Militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē ir iespējama arī „objekts – subjekts”
(augšupejošā) komunikācija, kuru var iedalīt divās grupās:
-

informācija, kas nodrošina iestādes darbības sfēru;
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-

informācija par nepieciešamajām izmaiņām

izpildāmā

uzdevuma kvalitātes

uzlabošanai un par priekšlikumiem iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanai
(Каймакова, 2008).
Ar „objekts – subjekts” komunikāciju militarizētā izglītības iestādē ir jāsaprot arī studējošā
komunikācija ar docētāju studiju procesa laikā. M.Kaimakova (2008) norāda – lai paaugstinātu
augšupejošas komunikācijas efektivitāti, ir nepieciešams:
-

radīt iespēju pakļautībā esošajiem nepieciešamības gadījumā pa tiešo komunicēt ar
iestādes vadītāju, apejot tuvākos tiešos priekšniekus;

-

veikt pārrunas ar tiem darbiniekiem (piemēram, studējošiem izglītības iestādē), kuri
vēlas pamest iestādi (studijas), ar mērķi noskaidrot iemeslus un notiekošos
procesus;

-

lēmumu pieņemšanā dot iespēju piedalīties arī pakļautībā esošajiem, jo šādā veidā
tiek paaugstināta izpildāmā uzdevuma kvalitāte.

„Subjekts – subjekts” komunikācija notiek starp viena līmeņa darbiniekiem (Grigorija,
2007); militarizētā izglītības iestādē tā norisinās gan starp docētājiem, gan arī starp studējošajiem
un tiek noteikta ar atsevišķu reglamentējošu aktu palīdzību, piemēram, Ētikas kodeksu, kurā ir
definēti profesionālās ētikas pamatprincipi, lai sekmētu dienesta (darba) pienākumu likumīgu,
godprātīgu un kvalitatīvu izpildi (Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas
kodekss, 2008). Normatīvajos aktos ir noteikta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
savstarpējo dienesta attiecību kārtība starp vienā hierarhijas līmenī esošajiem (Iekšlietu
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā
izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumi, 2010). Savstarpējā komunikācijā militarizētā
izglītības iestādē uzmanība, pirmkārt, tiek vērsta uz komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo
amatu, kas lielā mērā arī nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
Secinājumi.
1. Militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē var izdalīt „subjekts – objekts”,
„objekts – subjekts” un „subjekts – subjekts” komunikāciju.
2. „Subjekts – objekts” komunikācija militarizētā izglītības iestādē ir komunikācijas veids,
kas norisinās militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur
docētājs un studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi
raksturo termini „pavēle”, „reglaments” un „disciplīna” un atgriezeniskās saiknes
trūkums, barjeras un informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība tiek
vērsta uz komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī nosaka
turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
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3. Militarizētā izglītības iestādē ar „objekts – subjekts” (augšupejošu) komunikāciju ir
jāsaprot arī studējošā komunikācija ar docētāju studiju procesa laikā, taču tā ir
ierobežota.
4. „Subjekts – subjekts” komunikācija norisinās starp amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm, tai skaitā starp docētājiem un starp studējošajiem, un militarizētā
izglītības iestādē tā tiek noteikta ar reglamentējošu aktu palīdzību un ir atkarīga no
komunikācijas partnera pakāpes un ieņemamā amata.

1.2.2. Komunikācijas modeļi, to specifika militarizētā izglītības iestādē

Komunikācijas specifika realizējas studiju procesa didaktiskajos modeļos, tā nosaka
izraudzītā modeļa specifiku, tālāk attīsta komunikācijas pieredzi, kas didaktiskajā procesā
veicina vai arī neveicina studenta personības īpašību veidošanos. Tādēļ šajā apakšnodaļā tiek
vērtēti militarizētās izglītības iestādēs izmantojamie komunikācijas modeļi, kas ļaus secināt par
komunikācijas specifikas realizēšanu didaktiskajos modeļos.
Promocijas darbā tiek pētīta starppersonu (docētājs – studējošais) verbālā komunikācija kā
informācijas apmaiņa un ideju plūsma no vienas personas otrai, kas ietver sevī sūtītāja idejas un
jūtu pārnešanu saņēmējam (Howell, 2012) un kas var notikt vismaz starp diviem subjektiem, kuri
ir nošķirti, taču komunikācijas rezultātā spēj veidot kopību (Kūle & Kūlis, 1996). I.Šacs (2009)
norāda, ka komunikācijā ir svarīgi, lai cilvēks kā individuāla, laicīga, garīga un vēsturiska būtne
spēj saprast cita cilvēka domas, jūtas, rīcības motīvus un darboties kopā ar citām personām.
Savukārt L.Dubkevičs un I.Ķestere (2003) norāda, ka komunikācijas procesā svarīgi ir
personiskie faktori.
Promocijas darba ietvaros veicot pētījumu redzam, ka pirmo komunikācijas modeli
izstrādāja grieķu filozofs Aristotelis apmēram pirms 2000 gadiem (Bhatnagar, 2012). Viņš savā
modelī ietvēra tādus komunikācijas pamatelementus kā runātājs, runa, klausītājs un sekas, kas,
pēc viņa domām, bija piemērots publisko runu gadījumos, kad tiek uzrunāti dažādi klausītāji
dažādos komunikācijas norises apstākļos ar dažādiem mērķiem. Savukārt H.Lasvells (Lasswell
& Harold, 1948) savā modelī lika uzsvaru uz masu komunikāciju un propagandas veidošanu.
Viņš uzskatīja, ka komunikācijas modeli var raksturot ar šādiem elementiem: kurš teica, ko teica,
kāds pārraides kanāls tika izmantots, kam ziņa tika adresēta un kāds ir rezultāts. Mainoties
kādam no komunikācijas elementiem, mainās arī rezultāts. Pēc viņa uzskatiem, lai varētu runāt
par komunikācijas procesu, ir nepieciešams rast atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem.
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H.Lasvels, līdzīgi kā Aristotelis, ar jēdzienu „komunikācija” galvenokārt saprata verbālo
saskarsmi, taču abi izmantoja dažādu terminoloģiju, un viņš pievērsās arī citām informācijas
pārraides metodēm. H.Lasvells komunikāciju raksturoja kā vienvirziena procesu. „Tā ir lineāra
komunikācija un tiek aplūkota kā informācijas pārraidīšana” (Lasswel & Harold, 1948).
Teorijās (Lintz, 2008; Garleja, 2002; Berlo, 1960) ir definēti vairāki komunikācijas modeļi,
un tie tiek aplūkoti kā darbība (informācijas nodošanas process bez atgriezeniskās saiknes),
mijiedarbība (ar atgriezenisko saikni) un kā process, kur tā dalībnieki pārmaiņus pilda
informācijas sūtītāja un saņēmēja lomas. C.Šanons un V.Vīvers (Shannon & Weaver, 1949)
izveidoja komunikācijas modeli, kur, atšķirībā no iepriekšējiem komunikācijas modeļiem
(Lasswell & Harold, 1948), galvenais uzsvars tika likts uz efektīvas komunikācijas izveidi starp
informācijas sūtītāju un saņēmēju. Viņi pirmo reizi arī aprakstīja un ieviesa terminu „troksnis”,
kas ietekmē veiksmīgu komunikācijas norisi. Tika apzinātas tādas komunikācijas sastāvdaļas kā
informācijas avots, informācijas raidītājs, trokšņi, kanāls, ziņa, uztvērējs, informācijas
galamērķis (adresāts), kodēšana un dekodēšana. Šajā modelī tika uzsvērta arī atgriezeniskās
saiknes veidošanās nepieciešamība, kas līdz šim esošajos komunikācijas modeļos nebija aktuāla.
Sākotnēji modelis tika ieviests, lai veicinātu tehnisko komunikāciju, bet vēlāk tas tika pielietots
visā komunikācijas zinātnē. Taču pielāgojot modeli militarizētas izglītības iestādes specifiskajai
videi, to var attēlot šādi (skatīt1.4.attēlu).
avots

kodētājs

dekodētājs

kanāls

saņēmējs

trokšņi

Atgriezeniskā
saikne

1.4.attēls. C.Šanona un V.Vīvera komunikācijas modelis (Shannon & Weaver, 1949)
Iepriekšminētā

komunikācijas

modeļa

aktualitāte

militarizētā

izglītības

konkretizējas šādi:
-

ar informācijas avotu ir jāsaprot mācību līdzeklis, dokuments, teorētiska tēze;

-

ar kodētāju ir jāsaprot docētājs;

-

ar kanālu ir jāsaprot specifisks studiju process;

-

ar dekodētāju ir jāsaprot studiju saturs;
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iestādē

-

ar saņēmēju ir jāsaprot studējošais;

-

ar trokšņiem ir jāsaprot militarizētas izglītības iestādes studiju procesā iespējamās
komunikācijas barjeras;

-

ar atgriezenisko saikni militarizētā izglītības iestādē ir jāsaprot „objekts – subjekts”
komunikācija.

V.Šramms (Schramm, 1954) izstrādāja komunikācijas modeli, kurš, salīdzinot ar
iepriekšējo, uzsver mijiedarbības nozīmi un lomu komunikācijas procesā. Jo vairāk tiek
komunicēts un personas mijiedarbojas viena ar otru, jo mazāka kļūst trokšņu jeb barjeru ietekme
uz komunikācijas procesu. Tāpēc nozīmīga loma ir personu īpašībām, kuras ir iesaistītas
komunikācijas procesā, – militarizētās izglītības iestādē – studējošais un docētājs, kuri
mijiedarbojas, papildina viena otru un savstarpēji pielāgojas.
Veicot pētījumu par militarizētas izglītības iestādes un augstākās izglītības ieguves
specifiku (skatīt 1.1.nodaļu) un komunikācijas modeļu analīzi (Lasswel & Harold, 1948;
Shannon & Weaver, 1949; Berlo, 1960; Schramm, 1954), varam secināt, ka militarizētā
izglītības iestādē dominējošais komunikācijas veids ir „subjekts – objekts” komunikācija (skatīt
1.2.1.nodaļu), kas izpaužas kā pavēļu došana no augstākstāvošo personu puses. Šim
komunikācijas veidam piemīt būtisks trūkums – nav atgriezeniskās saiknes, kas ir būtiska
sekmīgas komunikācijas sastāvdaļa. Augšupejošu „objekts – subjekts” komunikāciju militarizētā
izglītības iestādē praktiski nav iespējams īstenot tieši, jo to neparedz pastāvošā hierarhijas
sistēma. Komunikācijas process militarizētas izglītības iestādes studiju procesā ir redzams
1.5.attēlā.

Docētājs

Informācija
pavēles, reglamenti, disciplīna
barjeras
Atgriezeniskā
saikne
Studējošais
1.5.attēls. Komunikācija studiju procesā militarizētā izglītības iestādē
(pašreizējā situācija) (autora konstrukcija)
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Līdz ar to komunikācijas procesa pamatā militarizētās izglītības iestādēs esošās pavēles,
reglamenti un disciplīna norāda uz to, ka organizācijas var būt veidotas kā birokrātiska sistēma
vai kā atvērta sistēma (Reņģe, 2002), un militarizētai izglītības iestādei piemīt tādas
birokrātiskas iestādes pazīmes kā darba dalīšana un specializācija, varas (attiecīgi arī pozīciju)
hierarhija, formālu normu (likumu) sistēma un bezpersoniskas attiecības cilvēku vidū. Tāpēc
studiju process militarizētā izglītības iestādē tiek īstenots noteiktās hierarhijas un autoritārā
vadības stila apstākļos, kur tādas dienesta organizācijas komponentes kā pavēles, reglaments un
disciplīna rada komunikācijas barjeras studiju procesā, kas būtiski traucē sekmīgai studiju
procesa mērķu sasniegšanai.
Secinājumi.
1. C.Šanona un V.Vīvera komunikācijas modelis paredz efektīvas komunikācijas izveidi
starp informācijas sūtītāju un saņēmēju, tas ievieš terminu „troksnis”, kas ietekmē
veiksmīgu komunikācijas norisi, un šajā modelī tiek uzsvērta atgriezeniskās saiknes
veidošanās nepieciešamība.
2. Militarizētā izglītības iestādē dominējošais komunikācijas veids ir „subjekts – objekts”
komunikācija, kas izpaužas kā pavēļu došana no augstākstāvošo personu puses bez
atgriezeniskās saiknes, kas ir būtiska sekmīgas komunikācijas sastāvdaļa.
3. Augšupejošu „objekts – subjekts” komunikāciju militarizētā izglītības iestādē praktiski
nav iespējams īstenot tieši, jo to neparedz pastāvošā hierarhijas sistēma militarizētā
izglītības iestādē.
4. „Subjekts – subjekts” komunikācijas intergrācija militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskās sistēmas vidē nav iespējama, ja to neapgūst un nepieļauj docētāji un to
ietekmē ierobežota atgriezeniskā saikne un „objekts-subjekts” komunikācija.

1.2.3. Pedagoģiskās pieejas militarizētas izglītības iestādes studiju un
komunikācijas procesā

Apakšnodaļas ietvaros tiek analizēta militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
iesaistīto dalībnieku savstarpējo attiecību specifika, iestādē un studiju procesā izmantojamie
vadības stili, pielietojamās izglītības pieejas, lai noteiktu iespēju integrēt „subjekts – subjekts”
komunikāciju un pastāvošajā specifiskā hierarhiskā militarizētas izglītības iestādes vidē.
I.Jurgena (2002) uzskata, ka šobrīd par svarīgāko izglītības procesā tiek uzskatīta
personības veidošanās, uzsverot, cik ļoti nepieciešams gan ievērot individuālās īpatnības, gan
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optimizēt spilgtu un savdabību individualitāšu attīstības apstākļus, un pēdējais iespējams
procesā, kurā cilvēks tiek uzskatīts par sabiedriskās attīstības subjektu, dzīvesdarbības, kultūras,
radošā un ražošanas procesa subjektu. Izglītība kā izziņas potenciāls (arī militarizētā izglītības
iestādē) ir saistīta ar personības attīstību un pašattīstību (Špona & Čehlova, 2004). B.Denisons
un R.Kirks (Dennison & Kirk, 1990) norāda, ka pedagoģiskajā procesā ir nepieciešami speciāli
organizēti apstākļi, kas stimulē zināšanu izmantošanu, praktiskās darbības teorētisko izpratni un
teorētisko zināšanu “pāreju” praktiskās darbības instrumentā. Militarizētas izglītības iestādes
studiju process norit specifiskā vidē, ko reglamentē normatīvo aktu prasības, kā rezultātā
noteicošā ir „subjekts – objekts” komunikācija (skatīt 1.2.1.nodaļu). Tā kā promocijas darba
specifika saistās ar militarizētās izglītības iestādes vidi, tad izglītības procesā iesaistīto
dalībnieku savstarpējo attiecību un komunikācijas specifika ir cieši saistīta ar iestādē
izmantojamo vadības stilu: demokrātisko vai autoritāro. V.Reņge (2000) norāda, ka vadīšanas
stils ir katram vadītājam raksturīgu tipiskāko metožu, paņēmienu sistēma, ar kuru viņš iedarbojas
uz saviem darbiniekiem un ietekmē viņu darbību vai uzvedību. M.Dūka un L.Rutka (2012)
norāda, ka:
- demokrātiskais vadības stils raksturojas ar koleģiālo lēmumu pieņemšanu, diskusiju
darbinieku vidū, darbinieku iesaisti lēmuma pieņemšanā, darbinieku stimulēšanu papildināt
savas zināšanas, kvalifikāciju un motivāciju, kā arī labvēlīgu psiholoģisko klimatu, kas
veicina darba izpildi. Docētāji ir vairāk neatkarīgi, pastāvīgi, labi izprot studējošo uzvedības
motīvus;
- autoritārais vadības stils saistīts ar varu, visbiežāk piespiešanu, un tas balstās uz
vienpersonisku lēmumu pieņemšanu visos jautājumos un vienpersonisku atbildību, un
darbinieku iniciatīva tiek apspiesta, darbinieku radošums netiek izmantots, saskarsmē ar
saviem darbiniekiem vadītājs ir distancēts, disciplīna organizācijā vai grupā ir stingra, formāla
un galvenais motivācijas un ietekmēšanas veids ir sods. Docētāji patstāvīgi pieņem lēmumus,
risina problēmas, bieži ir impulsīvi, ar zemu paškontroles līmeni, neiecietīgi, izjūt saskarsmes
un komunikācijas problēmas.
Demokrātisko vadības stilu var raksturot ar priekšlikumu sniegšanu, padomiem, sarunām,
izskaidrošanu, mierīgu un draudzīgu emocionālo vidi, savukārt autoritārais vadības stils var tikt
raksturots ar instruktāžām, pavēlēm, norādījumiem, komandām, aizrādījumiem, kas ir raksturīgs
militarizētai izglītības iestādei. Savukārt autoritārais vadības stils saistās ar tradicionālo izglītības
pieeju, ko definē M.Smits (Smith, 2003) un norāda, ka tā balstās uz autoritārismu, un kas paredz
radīt tādu izglītības vidi, kur docētājs piespiež studējošo mainīt uzvedību vēlamajā virzienā un
tādējādi panāk vēlamo atbildes reakciju.
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Tradicionālās izglītības pieejas filozofijas pamatā ir materiālistiskais pasaules uzskats, un
šāda domāšana ir raksturīga lielākajam vairumam skolotāju, audzinātāju, izglītības darbinieku un
skolu psihologu (Humānās pedagoģijas manifests, 2011). Kā atzīmē K.Jaspers (1963),
tradicionālās izglītības pieeja balstās uz veselu virkni ierobežojumu un viennozīmīgu secinājumu
ar maksimālu „objektivitāti” „intelektualitātes” loģikā. Tradicionālās izglītības pieejas mērķis ir
personības ar noteiktām īpašībām audzināšana, kura darbojas galvenokārt pēc sistēmas
”docētājs – studējošais”, kur studējošais ir pedagoģiskā procesa objekts. Tradicionālā izglītības
pieeja tiek saukta arī kā uzkrājoša (Čehlovs, 2008). Šādas tradicionālās izglītības pieejas
rezultātā docētājs pārraida informāciju, studējošais to uztver, līdz ar to veidojas attiecības
„docētājs – subjekts, studējošais – objekts” bez mijiedarbības un efektīvas komunikācijas. Taču
A.Egidess (2002) raksturo attiecības „subjekts – objekts” kā manipulāciju ar cilvēku, kas tiek
vērtēts ne augstāk kā lieta vai priekšmets.
Sistēmu, kur docētājs tikai nodod zināšanas un students – uztver, nevar nosaukt par
sadarbību veicinošu, tādējādi radot pretrunas izglītības procesā. Kā atzīst E.Čertkova (Черткова,
1999), ir nepieciešams, lai cilvēks darbotos „nevis atbilstoši rādāmajam kokam, bet gan brīvi –
nebrīva darbība neko neizsaka par pašu darītāju”. Savukārt S.Krovlejs (Crowley, 1998) savās
atziņās kritizē tradicionālo pieeju par tās nespēju veicināt kritisko domāšanu.
M.Martinets, D.Reimonds un C.Gauthers (Martinet & Raymond & Gauther, 2001) uzsver,
ka izglītības procesā notiek personības veidošanās, taču G.Selevko (Селевко, 1998) norāda, ka
tradicionālā izglītības pieeja tiek īstenota ar autoritārās pedagoģijas un vadības stila palīdzību,
kur izglītības saturs ir vāji saistīts ar studējošā iekšējo pasauli, ar viņa daudzpusīgām vajadzībām,
tādēļ nav iespējama studējošo individuālo spēju un potenciāla īstenošana un radošas personības
attīstība. Pēc viņa uzskatiem, šādā procesā autoritārisms izpaužas kā studējošo darbības
ierobežošana, piespiešana mācīties, kontroles centralizācija un orientēšanās uz vidusmēra
studentu izglītības procesa īstenošanas laikā. Tradicionālā izglītības pieeja ir orientēta
galvenokārt nevis uz personības attīstību, bet gan uz zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.
Militarizētā izglītības iestādē tā tiek īstenota, izmantojot šādu modeli: docētājs nodod jauno
izglītības saturu klausītājam, studējošais to apgūst, un docētājs pārliecinās par jaunā mācību
satura apguvi (skatīt 1.6.attēlu).
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IZGLĪTĪBAS PIEEJA
Tradicionālā

VADĪBAS STILS
Autoritārais

ATTIECĪBU VEIDS
Subjekts (docētājs) – objekts (studējošais)

KOMUNIKĀCIJA
Docētājs
(komandieris, priekšnieks)
informācija
pavēles

reglaments

disciplīna

Studējošais

1.6.attēls. Komunikācijas un studiju procesa raksturojums militarizētā izglītības
iestādē (autora konstrukcija)
Autoritārais vadības stils militarizētā izglītības iestādē ir dienesta attiecību pamatā un tiek
pielietots gan tās pārvaldē, gan arī studiju procesā. I.Solovkovs (Соловков, 1985) norāda, ka
tradicionālai izglītības pieejai ir gan trūkumi, gan arī pozitīvā puse. Tiek aktualizēti tādi pozitīvie
faktori kā sistemātisks studiju raksturs, sakārtota, loģiska izglītības satura nodošana, pastāvīga
docētāja personības emocionālā iedarbība un optimāls resursu patēriņš, īstenojot izglītošanu.
Savukārt pie negatīvajiem tiek minēti tādi faktori kā mācīšana, nevis mācīšanās, vienveidība,
šablonisms, neracionāls laika sadalījums, nodarbību laikā notiek tikai sākotnējā iepazīstināšana
ar materiālu, uzsvaru liekot uz mājas darbu, studējošie tiek izolēti no saskarsmes vienam ar otru,
patstāvības trūkums, pasīva studējošo aktivitāte, vājas studējošo publiskās runas spējas, vāja
atgriezeniskā saikne, vidusmēra pieeja un individuālo apmācību trūkums.
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Militarizētā izglītības iestādē tradicionālā izglītības pieeja tiek plaši izmantota (Архипова,
2013), pielietojot „subjekts – objekts” komunikāciju, kas tiek īstenota galvenokārt pavēļu un
rīkojumu formā. Taču H.Korneliusa un Š.Feira (Корнелиус & Фейр, 1992) norāda, ka pavēles ir
uzskatāmas par vienu no galvenajiem konfliktu izraisītājiem komunikācijas procesā, jo katrs cilvēks
grib justies nozīmīgs un nepieļauj sevis pazemošanu un pašcieņas aizskaršanu, kas uzsver
partneru atkarību no runātāja.
Iepriekšminētie pozitīvie un negatīvie faktori norāda uz to, ka tādi pozitīvie aspekti kā
sistemātisks studiju raksturs, organizēta precizitāte un optimāls resursu patēriņš skaitliski lielās
studējošo grupās sakrīt ar militarizētas izglītības iestādes darbības pamatprincipiem, savukārt
negatīvie aspekti joprojām ir aktuāli, jo militarizētā izglītības iestādē galvenais akcents tiek likts
uz dienesta organizācijas jautājumiem, kur izglītības kvalitāte paliek otrajā vietā.
Mūsdienās arvien lielāku lomu augstākās izglītības studiju procesa organizācijā ieņem
humānā izglītības pieeja. Veicot pētījumu promocijas darba ietvaros, noskaidrots, ka pirmo reizi
jēdzienu „humānisms” pielietoja Marks Tullijs Cicerons, saistot to ar ideoloģiju, kas balstās uz
tādām cilvēka īpašībām kā gudrība, taisnīgums, vīrišķība un mērenība, kas pēc viņa uzskatiem ir
laimes pamatā (Романюк, 2012). V.Černušenko (Чернушенко, 1996) definē, ka humānā
izglītība ir pamats cilvēka garīgajai eksistencei – tā pati noteiks savu ceļu un profesionālās
darbības veidu, taču šī darbība būs pa īstam veiksmīga tikai tad, kad tās izpildītājs būs sagatavots
atbilstoši humānajām vērtībām.
Humānās izglītības pieejas pirmssākums meklējams Vilhelma Dilteja filozofijā, kurš to
norobežoja no normatīvajām zinātnēm (ētikas, teoloģijas) un dabaszinātnēm. Viņš uzskatīja, ka
humanitāro zinātņu metodoloģijas pamatā ir nevis izskaidrošana matemātiski formulējamu
likumsakarību veidā, bet cilvēka rīcības nozīmes izpratne (Gudjons, 2007). Humānisma laikmets
(renesanse) ietekmēja audzināšanas teorijas attīstību, taču vairumā gadījumu skolas palika
dogmatiskā mācību līmenī un lēnām deva ceļu jaunām idejām. Humānisma progresīvās idejas
izmantoja un tālāk attīstīja J.Komenskis, Dž.Loks, Ž.Ž.Ruso (Špona & Čehlova, 2004) u.c.
Humānās izglītības pieeja balstās uz A.Maslova, K.Rodžera, V.Vernadska, N.Rēriha,
L.Vigotska, D.Lihačova, Š.Amonašvilli u.c. klasiķu idejām un darbiem. J.Anspaks (2003)
uzskata, ka humānisti kā galveno vērtību izvirza indivīda tiekšanos pēc nepārtrauktas attīstības
un pilnveides. Savukārt J.Afanasjevs (Афанасьев, 1999) norāda, ka humānās izglītības pieeju
raksturo ne tikai studiju priekšmeta saturs, bet arī veids, kā jaunās zināšanas tiek nodotas, tādēļ tā
balstās uz dialogu mijiedarbības procesā, ko ir iespējams panākt, docētājam izmantojot
„subjekts – subjekts” attiecības. V.Sitarovs un V.Maralovs (Ситаров & Маралов, 2000) definē
humāno izglītības pieeju kā nevardarbīgu pedagoģiju, norādot tādas docētāja nepieciešamās
īpašības kā pacietība, cieņa un sapratne. A.Špona (1996) norāda, ka humānisma princips paredz
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vispārcilvēcisko vērtību izcelšanu pedagoģiskajā procesā, pasaules kultūras mantojuma un
garīgo vērtību integrēšanu izglītībā, tāpēc cilvēks ar viņa personības individualitāti, savdabību,
iespējām un to īstenošanas veidiem tiek atzīts par pamatvērtību, un izglītības iestādei studiju
procesā ar „subjekts – subjekts” attiecību palīdzību starp docētāju un studējošo ir jāveido
personība ar humānisma uzskatiem, jūtām un attieksmēm. T.Koķe un I.Muraškovska (2007)
norāda, ka humānās izglītības pieejas mērķis ir nodrošināt izglītības pieejamību kā cilvēka
pašpiepildījuma un pašvērtības vajadzību paplašināšanas iespēju. Savukārt A.Maslovs (Maslow,
1954) par progresīviem uzskata tos pedagogus, kuri savu darbības mērķi saredz humānā
audzināšanā, kas veidota uz garīga pamata. I.Žogla (2001a) uzsver, ka galvenais humānās
izglītības pieejas pamatprincips ir brīvas, nepiespiestas un pozitīvas atmosfēras radīšana
auditorijā, jo, kā norāda I.Students (1998), sociālā apkārtne ietekmē katru indivīdu, kas atrodas
tās vidū.
Pedagoga pieredze veicina situācijas pareizu izpratni un nosaka viņa darbības efektivitāti
(Balamovska, 2001), savukārt pedagoģiskā komunikācija balstās uz dialogu starp docētāju un
studējošo. V.Kan-Kaliks (Кан-Калик, 1979) norāda, ka pedagoga prasme veidot humānas, uz
personības veidošanu un attīstību orientētas attiecības ietver sevī:

- spēju orientēties un balstīties uz personības pozitīvajām īpašībām un stiprajām pusēm;
- empātijas spējas un otra cilvēka emocionālā stāvokļa ņemšanu vērā;
- spēju nodrošināt atgriezenisko saikni;
- spēju motivēt citus uz darbību;
- tādas konkrētas komunikācijas prasmes kā sasveicināšanās, prasme uzdot jautājumus,
atbildēt uz tiem, aktīvi klausīties, novērtēt, lūgt, atbalstīt, atteikt un tml.;

- cieņu pašam pret sevi, savu stipro un vājo pušu apzināšanās, prasme to izmantot darbībā;
- runas kultūru;
- spēju vienot visus kopīgu mērķu sasniegšanai.
Apkopojot iepriekšminēto autoru teorijas par humāno izglītības pieeju, varam secināt, ka
nepiespiestas un pozitīvas atmosfēras radīšana auditorijā militarizētā izglītības iestādē ir
problemātiska autoritārisma, pastāvošās hierarhijas un speciālo normatīvu aktu prasību dēļ, līdz
ar to humānā pedagoģija ir grūti īstenojama un pielietojama militarizētās izglītības iestādēs
studiju procesa mērķu īstenošanas laikā.
Pēc A.Šmites (2004) uzskatiem, ja docētājs pieņem humānās izglītības pieejas
pamatprincipus, vienlaikus viņš direktīvo un autoritatīvo iestādi pārvērš par sekmīgu izglītošanās
iestādi. G.Korņetovs (Корнетов, 1994) definē tādus nosacījumus humānās izglītības pieejas
īstenošanai kā emocionāli stimulējošas studiju vides radīšana, galveno uzmanību pievēršot
studenta pašiniciatīvai, godīgu, uz cieņu un uzticību balstītu attiecību izveidošana starp
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docētājiem un studējošajiem. Kā atzīmē L.Vigotskis, pozitīva apkārtēja vide ir svarīgs faktors
personības attīstībā un tā kalpo kā attīstības avots (Зинченко & Моргунов, 1994). Humānā
izglītības pieeja balstās uz

studējošo cilvēcisko vērtību, pašapziņas, pašvērtēšanas un

pašrefleksijas attīstību un viņu iesaistīšanu mācīšanās procesā (Lieģiniece, 1999).
Humānās izglītības pieejas īstenošanā svarīga nozīme ir docētāja lomai, jo docētājs ir viens
no komunikācijas procesa un mijiedarbības subjektiem humānajā vidē. K.Rodžerss (1994)
definē, ka studiju procesa humānā jēga izpaužas virzībā uz to, lai students pēc iespējas pilnīgāk
realizētu savas spējas, lai paaugstinātu un paplašinātu savu radošo potenciālu, jo humāno
pedagogu galvenais mērķis ir attīstīt studējošo iekšējo disciplīnu. Ar jēdzienu „iekšējā
disciplīna” tiek saprastas zināšanas par sevi un savām darbībām, kuras ir jāīsteno, lai studējošais
varētu attīstīties kā personība. Docētājs šajā procesā piedalās kā palīgs, nevis kā vadītājs.
A.Ogurcova (Огурцова, 2006) norāda, ka šāda izglītības sistēmas organizācijas forma būtiski
atšķiras no tradicionālās izglītības sistēmas, kura tiek balstīta uz pieņēmumu, ka studējošajam ir
jāsniedz tāda atbilde, kādu no viņa sagaida docētājs, kas arī ir tradicionālās izglītības pieejas
būtība un tiek pielietota militarizētas izglītības iestādes studiju procesā.
Pedagoģiskā procesa īpatnības militarizētā izglītības iestādē galvenokārt ir saistītas ar
docētāju un studējošo atrašanos dienesta attiecībās, un pedagoģiskā procesa laikā studējošajiem
ir jāapgūst zināšanas un praktiskās iemaņas apstākļos, kad ir jāsabalansē studiju process ar
praktisko dienestu. Taču militarizētā izglītības iestādē dominējošā ir tradicionālā izglītības
pieeja, kur galvenais uzsvars tiek likts uz jaunu zināšanu kvantitatīvu apguvi, pastāvīgu
nepieciešamību papildināt esošās zināšanas, paaugstināt kvalifikāciju un process balstās uz
autoritārismu un principiem, kur par galveno instrumentu jaunu zināšanu apguvē pamatā tiek
izmantota piespiešana mācīties. Taču savstarpējā cieņa, labvēlība un uzticība docētāja un
studējošā attiecībās, radoša mijiedarbība un sadarbība studiju procesa laikā ir vitāli
nepieciešama.
Militarizētā izglītības iestādē demokrātiskā vadības stila īstenošanu ierobežo noteiktā
hierarhija un vienvadības princips, jo docētājam izmantojot tradicionālo izglītības pieeju
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā, studējošais tiek uztverts kā pedagoģiskās
iedarbības objekts, nevis kā līdzvērtīgs komunikācijas partneris. Docētājs vienpersoniski pieņem
lēmumus, stingri kontrolē prasību izpildi, izmanto savas tiesības, nepamatojot savas rīcības
motīvus studējošajiem. Visas docētāja darbības ir vērstas uz nozares reglamentu izpildi, kas
paredz studējošo pakļaušanu un piespiešanu. Tā rezultātā studējošie zaudē aktivitāti un studijām
aktivizējas tikai docētāja vadībā, vienlaicīgi izjūtot zemu pašvērtējumu un augstu agresivitāti, ir
tendēti uz psiholoģisko pašaizsardzību, nevis uz zināšanu apguvi vai savas radošās darbības
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attīstību, līdz ar to studiju procesa mērķu sasniegšana ir apgrūtināta (Фоминова & Шабанова,
2013).
Kā norāda A.Karmanovs (Карманов, 1997), modernā militarizētā izglītības iestādē uzsvars
ir jāliek uz humanitāro priekšmetu lomas pieaugumu, kā arī humānās pedagoģijas pamatprincipu
iekļaušanu saturā un komfortablas humānās vides radīšanu izglītības iestādē, kur studējošais tiek
uztverts kā līdzvērtīgs komunikācijas partneris jaunu zināšanu apgūšanas procesā, docētājam
atsakoties no administrēšanas, uzraudzības un studējošo kā pasīvas mijiedarbības objektu
uztveršanas, tā vietā izvēloties sadarbības formas starp izglītības procesā iesaistītajām pusēm.
Militarizētā izglītības iestādes docētāju rīcībā esošie ietekmēšanas līdzekļi (Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
disciplināratbildības likums, 2006), kas paredzēti tiem studējošiem, kuri dažādu apstākļu dēļ
nevēlas piedalīties studiju procesa mērķu sasniegšanā, veicina uzvedības izmaiņu panākšanu
vēlamajā virzienā ar ārējo stimulu palīdzību, taču studiju procesā tas izpaužas negatīvi, jo rodas
komunikācijas barjeras un situācijas, ka nodarbības satura apguve nav primārā, pirmajā vietā
izvirzot disciplīnas jautājumus.
Secinājumi.
1. Izglītības procesā iesaistīto dalībnieku komunikācijas specifika un savstarpējās
attiecības ir cieši saistītas ar iestādē izmantojamo vadības stilu.
2. Militarizētā izglītības iestādē galvenokārt tiek pielietota tradicionālā izglītības pieeja,
pielietojot „subjekts – objekts” komunikāciju studiju procesā starp docētāju un
studējošo, kas tiek īstenota galvenokārt pavēļu formā.
3. Humāno pedagoģiju raksturo ne tikai studiju priekšmeta saturs, bet arī veids, kā jaunās
zināšanas tiek nodotas. Tādēļ to ir iespējams īstenot, izmantojot „subjekts – subjekts”
komunikāciju, kas balstās uz humāno pedagoģiju, pozitīvas emocionālās vides radīšanu
un demokrātisko vadības stilu.
4. Tomēr mūsdienās militarizētā izglītības iestādē ir iespējams integrēt „subjekts –
subjekts” komunikāciju un attiecības specifiskā vidē. Šo iespēju realizē pedagoģiskā
procesa subjekti katrs savā specifiskajā darbībā, paužot attieksmi starppersonu
komunikācijā: docētāja gatavība integrēt „subjekts – subjekts” attiecības studiju
procesā un studējošā prasme sadarboties.
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1.2.4. Studējošā un docētāja mijiedarbība un komunikācijas barjeras

Apakšnodaļā tiek aplūkotas studējošā personības attīstības teorijas un docētāja lomas
specifiskā militarizētā izglītības iestādes vidē. Tā kā komunikācijas un studiju process nav
īstenojams bez docētāju un studējošo mijiedarbības komunikācijas procesā, tiek aplūkota
komunikācijas veidošanās specifika un studējošā un docētāja mijiedarbība specifiskā vidē,
noteiktas komunikācijas barjeras un veicinošie faktori, kuri ietekmē docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos militarizētā izglītības iestādē.
A.Ļeontjevs (Леонтьев, 1983) norāda, ka starppersonu komunikācijā saskarsmes partneri
ne tikai nodod informāciju, bet arī nonāk pie kopīga mērķa, savstarpēji sadarbojoties un
mijiedarbojoties vienam ar otru. Saskarsmes rezultātā atklājas otra cilvēka subjektīvā pasaule
(Злобина, 1982), tāpēc mijiedarbību var uzskatīt par psiholoģisku iedarbību uz komunikācijas
partneri ar mērķi panākt viņa darbības izmaiņas. Pēc mijiedarbības var secināt, cik efektīva un
veiksmīga ir bijusi komunikācija.
Militarizētas izglītības iestādes specifikā vide nosaka nepieciešamību promocijas darba
ietvaros veikt studējošā personības attīstības un docētāja lomas pētījumus, jo ar personību
jāsaprot noteiktu sociāli nozīmīgu īpašību kopums (Karpova, 1998), kas īpaši svarīgs militārām
personām. V.Reņģe (2000) definē, ka personība ir neatkārtojams cilvēka īpašību kopums, kur
katra personība ir unikāla, tas ir vienots veselums, kas vada psihiskos procesus, nosaka cilvēka
izturēšanos un rīcību. Savukārt A.Karpova un I.Plotnieks (1984) uzskata, ka personība ir cilvēks,
kas stājies noteiktās sociālās attiecībās, apzinās šīs attiecības un kā aktīvas darbības subjekts spēj
pārveidot pasauli un atbildēt par pārveidošanas rezultātiem.
Uzsākot studijas VRK kā militarizētā izglītības iestādē, studējošajiem ir jāpieņem jauna
sociālā loma sabiedrībā – amatpersona (robežsargs), kas nozīmē atbildību, jaunus pienākumus un
lielu psiholoģisko slodzi, un studiju procesā notiek vērtību sistēmas izmaiņas, iekšējās
motivācijas veidošanās, intensīva profesionālu īpašību attīstība, kas veicina personības rakstura
un intelekta īpašību veidošanos. Lai studijas būtu sekmīgas, studentam ir jāizvairās no iekšēja
diskomforta veidošanās. Studiju sākumposmā notiek psihisko procesu pārmaiņas, veidojas
jaunas prasmes un iemaņas racionālā prāta spēju organizācijā, tiek apzināta nepieciešamība pēc
izvēlētās profesijas, tiek izstrādāts optimāls darba režīms un profesijai nepieciešamās personības
īpašības. Studijas militarizētā izglītības iestādē saistītas ar sociāli – psiholoģiskām pretrunām.
Tās var izpausties kā pretruna starp studējošā tieksmi uz patstāvību un stingrām metodēm, tai
skaitā disciplīnu, kas tiek pielietotas noteiktās profesijas speciālistu sagatavošanā; pretrunas starp
studējošā intelektuālo un fizisko spēju attīstību, kas ir pamatprasība uzņemšanai militarizētā
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izglītības iestādē, kā arī pretrunas, kas saistītas ar lielu jaunas informācijas daudzumu, normatīvo
aktu prasībām, militarizētas izglītības iestādes reglamentiem.
I.Žogla (2001b) norāda, ka pedagoģiskais process pamatojas uz izpratni par darbību kā
personības attīstības pamatu, kur izpaužas un attīstās personības īpašības un kuras kvalitāti
nosaka darbības subjekta personiskās īpašības un vajadzības. Aplūkojot studējošos kā atsevišķu
sociālo kategoriju, kas ir apvienota militarizētā izglītības iestādē, var novērot atšķirības ne tikai
dažādās sociālajās grupās, bet arī vienas grupas ietvaros (Зимняя, 2004). Piemēram, V.Gožikovs
(Гожиков, 2011) norāda, ka komandējošā sastāva – virsnieku sagatavošanai militarizētā
izglītības iestādē ir jānorit saskaņā ar mūsdienu prasībām attiecībā uz izglītību, kā rezultātā
studējošajam jābūt spējīgam pieņemt lēmumu savas kompetences un funkciju ietvaros, kā arī
paust, realizēt un tālāk attīstīt attieksmi pret sadarbības partneriem un saviem pienākumiem:
–

uzņemties atbildību par pakļautībā esošajiem un valsti;

–

pieņemt patstāvīgus lēmumus, prognozējot iespējamās sekas un rezultātus;

–

konstruktīvi risināt pakļautībā esošā personāla problēmas, rast izeju no situācijas,
ievērojot katra indivīda vajadzības u.c.
Studiju procesā notiek vērtību sistēmas izmaiņas, iekšējās motivācijas veidošanās,

intensīva profesionālu īpašību attīstība, kas veicina personības rakstura un intelekta īpašību
veidošanos. Militarizētās izglītības iestādēs studē dažāda vecuma studenti, un katram vecuma
posmam ir savas īpatnības. Pāreja no viena vecuma uz otru ir saistīta ne tikai ar jaunu īpašību
iegūšanu, bet arī ar esošo īpašību pavājināšanos (Лейтес, 1971). Jaunieši, kuri izvēlējušies
robežsarga profesiju, 18–30 gadu vecumā izglītības ieguvi saista ar karjeru un nodarbinātību
perspektīvā, 30–40 gadu vecumā izglītība ir kā papildu pašrealizācijas un pašaktualizācijas sfēra,
taču 40–50 gados cilvēks nežēlo pūles, lai demonstrētu savu noteiktību un pārliecību, kaut gan
vēlēšanās iesaistīties izglītībā mazinās (Koķe, 1999). Pamatojoties uz iepriekš minēto, varam
secināt, ka studiju laiks militarizētā izglītības iestādē galvenokārt sakrīt ar brieduma gadu pirmo
periodu, kad notiek tādu personības īpašību attīstība un pastiprināšanās kā mērķtiecība, izlēmība,
uzstājība, patstāvība un iniciatīva. Vienlaicīgi paaugstinās interese par morālām vērtībām.
Militarizētā izglītības iestādē studiju procesā ir nepieciešams orientēties ne tikai uz
profesionālas personības sagatavošanu, bet arī uz studējošo motivācijas paaugstināšanu,
studējošo iepazīstināšanu ar dienesta grūtībām un specifiku, fiziskās sagatavotības uzlabošanu
ilgstošu fizisko slodžu izturēšanai, komunikācijas prasmes veidošanu darbībai grupā un
psiholoģisko spēju pilnveidi rīkoties ārkārtas situācijās (Арсланбеков, 2007). Savukārt L.Rutka
(2010) uzsver, ka docētājam būtu jāpievērš uzmanība tādu rakstura īpašību kā empātijas,
līdzcietības, tolerances, sapratnes un atbildības veicināšanai studējošajos.
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Viens no galvenajiem profesionālās izglītības uzdevumiem ir radošas personības
sagatavošana, kur vienlīdz svarīga ir profesionālo zināšanu veidošanās un prasmju, iemaņu un
profesijai nepieciešamo personības īpašību attīstība (Коршунов & Яльцева & Филатова, 2013).
Līdz ar to studiju procesā notiekot docētāja un studējošā pedagoģiskai mijiedarbībai, tiek
nodrošināta ne tikai noteikta satura zināšanu nodošana, bet arī personības attīstība (Čehlovs,
2011).
Personības veidošanās procesā nozīmīgu lomu veic docētājs. Zinātnieki (Handley, 1973;
Harden & Crosby, 2000) savos pētījumos aplūko docētāju kā vienu no efektīvas mācīšanās
sastāvdaļām, kur uzsvars tiek likts uz veiksmīga docētāja personības rakstura īpašību, sociālo
lomu, kompetenču un prasmju noteikšanu. Docētāja personība nosaka viņa profesionālo pozīciju
pedagoģiskajā darbā – kādus viņš nosaka mērķus un uzdevumus, kā tiek izvēlēti veidi un līdzekļi
mērķu sasniegšanai un uzdevumu atrisināšanai. Analizējot militarizētas izglītības iestādes
specifiku, redzam, ka tās mērķi un uzdevumi ir noteikti ar normatīvajiem aktiem, kaut gan lielā
mērā docētāja ietekme uz studējošo ir atkarīga no tādām personības īpašībām kā pedagoģiskā
mērķtiecība, profesionālā pašapzināšanās, pedagoģiskās spējas un pedagoģiskās kompetences
(Маркова, 1993; Митина, 2004). R.Berns (Бернс, 1986) izdala personības īpašības, kuras
nenoliedzami ir svarīgas docētājam militarizētā izglītības iestādē: būt maksimāli elastīgam,
spējīgam līdzpārdzīvot, iedziļināties studējošo vajadzībās, izglītošanas procesam jāmāk piešķirt
personības nokrāsu, jāpārvalda neformāla, viegla un silta saskarsmes forma ar studējošajiem,
priekšroka ir jādod mutiskam kontaktam, izvairoties no rakstveida.
Docētāja personības ietekmes efektivitāte izglītības procesā un studējošo attīstības procesā
ir atkarīga no viņa pedagoģiskās kompetences līmeņa. L.Maslo un I.Tiļļa (2005) definē, ka
docētāja profesionālā kompetence ir pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes
individuāla kombinācija, savukārt pedagoģiskās kompetences veidošanās ir saistīta ar docētāja
profesionalitātes attīstību. Lai veicinātu pedagoģiskās kompetences attīstību, docētājam ir
nepieciešams apzināties plaša spektra pedagoģisko, psiholoģisko, sociālo, fizioloģisko, kultūras
un citas problēmas, kas var rasties militarizētas izglītības iestādes studiju procesa īstenošanas
laikā. Militarizētās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa specifiskā vide nosaka arī specifiskas
docētāja lomas izglītības procesā.
S.Omārova (2002a) definē, ka loma ir personības sociālā funkcija, pieņemtajām normām
atbilstošs uzvedības veids, ko nosaka personības statuss jeb pozīcija sabiedrībā vai starppersonu
attiecību (komunikāciju) sistēmā. Lai tā izveidotos, ir vajadzīga normu sistēma, kas nosaka, kā
cilvēkam ir jāuzvedas noteiktajā sociālajā pozīcijā (Pļavniece & Škuškovnika, 2002). Sociālās
lomas struktūrā ietilpst četri galvenie elementi:
-

konkrētajai lomai atbilstošās uzvedības apraksts;
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-

noteikumi un prasības, kas tiek izvirzītas uzvedībai;

-

noteiktās lomas izpildes vērtējuma kritēriji;

-

sankcija – sociālās sekas kādai noteiktai uzvedībai lomas prasību ietvaros (Радугин &
Радугин, 1994).

Promocijas darba ietvaros analizējot teorijas (Omārova, 2002a; Pļavniece & Škuškovnika,
2002; Радугин & Радугин, 1994), redzam, ka docētāja sociālās lomas tiek sagrupētas šādi:
informācijas nogādātājs, personīgais piemērs (modelis), veicinātājs, vērtētājs, plānotājs un
izmantojamo mācību resursu radītājs (Harden & Crosby, 2000). Savukārt I.Ivičs, A.Pešikans,
S.Antičs (Ivic & Pesikan & Antic, 2002) definē docētāja lomas izglītības procesā, sagrupējot tās
šādās kategorijās:
1. Docētāja loma šaurākā izpratnē (docētājs kā lektors, docētājs kā nodarbību organizators,
docētājs kā eksperts savā nozarē);
2. Motivētāja loma (studējošo motivēšana, viņu interešu uzturēšana, docētājs ar personīgo
piemēru kā profesionālās identifikācijas modelis);
3. Novērtētāja loma (zināšanu novērtēšana, studējošo uzvedības un personības attīstības
vērtēšana);
4. Regulatora loma sociālo attiecību izveidei grupā;
5. Partnera loma savstarpējās mijiedarbības procesā.
Iepriekš minētās docētāju lomas raksturīgas ikvienai izglītības iestādei, tostarp arī
militarizētām izglītības iestādēm, neskatoties uz tās pakļautību, struktūru vai tajā izmantojamo
izglītības pieeju, jo pamatā ir izvirzīts uzdevums attīstīt personību. Te skaidri ir noteikts tajā
darbojošos personu lomu specifiskais sadalījums, kas izriet no dienesta attiecību pastāvēšanas:
no studējošajiem tiek sagaidīta docētāja prasību bezierunu izpilde un uzmanība, bet no docētāja
tādas darbības kā pavēļu došana un to izpildes kontrole, ko nosaka speciālo dienesta gaitu
reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Šāds lomu sadalījums ir traucējošs apstāklis veiksmīgai
studiju procesa norisei, jo tiek apgrūtināta docētāja un studējošā mijiedarbība un komunikācija.
Ja kāda no lomām tiek uzspiesta, tad var panākt pretēju efektu un, ja komunikācija iestādē ir
pakļauta stingriem noteikumiem, tad gan studējošajam, gan docētājam ir grūti savu lomu un
saskarsmi padarīt humānāku un brīvāku, ja tās ir pretrunā ar viņa priekšstatiem (Pļaveniece &
Škuškovnika, 2002).
Pamatojoties uz iepriekšminēto, varam secināt, ka militarizētā izglītības iestādē docētājs
pilda šādas lomas: docētājs – komandieris (priekšnieks) un docētājs – lektors (motivētājs), kas ir
savstarpēji saistītas, jo docētāji militarizētā izglītības iestādē ir amatpersonas ar speciālo dienesta
pakāpi. Viņu darba attiecības ar darba devēju tiek regulētas ar dažādu speciālu normatīvo aktu
palīdzību, kas nosaka gan amatpersonas iecelšanu amatā, atvaļināšanu no dienesta, dienesta
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gaitas norisi, gan arī savstarpējās attiecības. Tas nozīmē, ka docētājam militarizētā izglītības
iestādē ikdienā bez iesaistīšanās studiju procesa īstenošanā ir arī citas funkcijas, kuras tiek
noteiktas ar amatu aprakstiem un kuras izriet no dienesta prasībām, tādēļ pedagoģiskais darbs var
tikt novirzīts otrā plānā.
Militarizētā izglītības iestādē reglamenti nosaka dienesta attiecības starp docētājiem un
studējošajiem (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 2006) un docētājs pilda
komandiera (priekšnieka) lomu. Docētājam militarizētā izglītības iestādē, esot amatpersonai,
nepieciešamības gadījumā jābūt spējīgam vadīt un komandēt pakļautībā esošo personālu dienesta
pienākumu veikšanai krīzes jeb ārkārtas situācijās, jo viņi var tikt iesaistīti dažādu atbalsta
pasākumu sniegšanā, uzņemoties komandiera lomu, vadot pakļautībā esošos kadetus un
organizējot nepieciešamos pasākumus atbilstoši konkrētai situācijai. Normatīvie akti paredz
docētājam kā dienestā esošai amatpersonai nodrošināt pastāvīgu kontroli dienesta disciplīnas
ievērošanai, un docētājam kā amatpersonai ir pienākums kontrolēt pakļautībā esošā jeb pēc
ieņemamā amata vai pakāpes zemāka personāla (studējošā, kurš ieņem kadeta amatu) dienesta
disciplīnas ievērošanu. Līdz ar to docētājam militarizētā izglītības iestādē papildus saviem
tiešajiem pienākumiem nepieciešams īstenot varu pār studējošajiem, taču varas pielietošana ir
agresīvas rīcības modelis, kas negatīvi ietekmē savstarpējās attiecības un komunikācijas procesu
(Riņķis, 2007). Dž.Ivansevičs un M.Matesons (Ivancevich & Matteson, 1990) norāda, ka vara
tiek īstenota ar autoritātes izmantošanu, kura indivīdam piemīt, pateicoties viņa statusam, un
tai ir šādas pazīmes:
- autoritāte ir personas statusa sastāvdaļa, un viņš ir autoritāte tāpēc, ka ieņem
noteiktu amatu, nevis tāpēc, ka viņam būtu kādas īpašas personības īpašības;
- pakļautībā esošie akceptē šo autoritāti, jo autoritātei ir piešķirtas likumīgas tiesības;
- autoritāte tiek izmantota vertikāli, un organizācijas hierarhijā autoritātes virzība ir no augšas
uz leju.
Iepriekš minētais sasaucas ar komunikācijas procesa raksturojumu un izmantojamo
komunikācijas modeli studiju procesā militarizētā izglītības iestādē (skatīt 1.2.1. un
1.2.2.nodaļu), kas vēlreiz akcentē, ka dominējošais komunikācijas veids šādās iestādēs ir
„subjekts – objekts” komunikācija, kas izpaužas kā augstākstāvošo personu (docētāju) pavēļu
došana.
T.Berans un C.Violato (Beran & Violato, 2009) uzskata, ka studenti jūtas ieinteresēti aktīvi
līdzdarboties nodarbību laikā, ja viņiem ir pozitīvas emocijas un viņi jūtas motivēti. Militarizētā
izglītības iestādē docētājs veic arī lektora (motivētāja) lomu, jo motivācija atspoguļo darba
rezultātu un veikumu (Herbsts, 2007) un ietver sevī cilvēka intereses, noslieces, vajadzības,
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vēlmes, tieksmes, vērtības, attieksmes un pārliecību (Ausubel, 1980). E.Pauls un S.Briers
(Paul & Brier, 2001) norāda, ka izglītības iestādē tiek veidota jauna identitāte, un tiek apgūtas
jaunas sociālās lomas. I.Beļickis (1999) norāda, ka komunikācija pedagoģiskā darbā ietver
saskarsmes un sadarbības mērķtiecīgu izmantošanu. E.Iļjins (Ильин, 2009) to papildina ar
prasmi nodibināt un uzturēt nepieciešamos kontaktus ar personām, un viņš norāda, ka tā ietver
sevī zināšanu un prasmju sistēmu, kas nodrošina veiksmīgas komunikācijas norisi dažādās
saskarsmes

situācijās.

I.Kolesnikova

(Kолесникова,

2007)

uzskata,

ka

pedagoģisko

komunikāciju var raksturot mijiedarbības, attiecību un saskarsmes aspektā. V.Ainšteins
(Айнштейн, 2000) uzsver, ka docētājam ir jāprot veidot saskarsmi, risināt radušos konfliktus un
veicināt labvēlīgu studiju vidi auditorijā.
Militarizētā izglītības iestādē jaunas profesijas apgūšana liek topošajam valsts aizstāvim
apzināties, ka, uzvelkot formas tērpu, viņš kļūst par valsts varas pārstāvi ar attiecīgi reglamentētu
uzvedību, kas var būt atšķirīga no viņa iepriekšējās. Militarizētā izglītības iestādē docētājs
studējošo uztverē, pirmkārt, ir amatpersona ar dienesta pakāpi un tikai pēc tam mācībspēks,
tāpēc viņam tiek uzlikts papildus pienākums ar personīgo piemēru kalpot kā paraugam ar
dienesta organizāciju saistītos jautājumos, formas tērpa nēsāšanas nosacījumu ievērošanā. Šis
uzvedības modelis var tikt pārņemts no docētāja, tādējādi studējošajam veidojot savu uzvedību
un izpratni par dienestu un attieksmi pret saviem pienākumiem (Kovaļovs, 1967), jo, kā norāda
J.Freibergs, saskarsmes rezultātā studējošais sāk vairāk līdzināties tai personībai, par kādu viņš
gribētu kļūt (Rogers & Freiberg, 1994). Savukārt L.Nilsens un L.Šunks (2002) norāda, ka
docētājiem ir nopietni jāizturas pret savu darbu, jo viņi tiek uzskatīti par paraugiem, kuru labās
un sliktās īpašības tiek kopētas.
Docētājs militarizētā izglītības iestādē ar personīgo piemēru kļūst par profesionālās
identifikācijas modeli, un šis modelis var tikt pārņemts no studējošo puses, veidojot savu izpratni
par robežsardzes virsnieka tēlu un dienestā esošas amatpersonas uzvedību, vietu, nozīmi un lomu
sabiedrībā. Līdz ar to var rasties situācija, kad docētāji ir spiesti izmantot autoritāro vadības stilu
un „subjekts – objekts” komunikāciju, jo, ja docētājs kā virsnieks nav spējīgs panākt pavēles
izpildīšanu vai pieļauj disciplīnas pārkāpumus, tad viņš var graut Robežsardzes virsnieka
reputāciju. Līdz ar to dienesta organizācijas jautājumos docētājs, pirmkārt, ir amatpersona,
savukārt studiju procesa laikā docētājam ir jācenšas mainīt savu lomu, kaut gan to ierobežo
normatīvie akti.
Starppersonu attiecībām izglītības iestādes studiju procesā ir jābalstās uz sadarbību, kur
tiek ievērotas visu pušu intereses, neviens neuzspiež savus nosacījumus un nemēģina pakļaut
otru personu savām interesēm un tiek veidotas tikumiski pamatotas attiecības, kas balstās uz
uzticību, simpātijām un saprašanos. Taču militarizētā izglītības iestādē populārākais
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komunikācijas veids hierarhijas apstākļos ir docētāja monologs, kad notiek bezierunu
pakļaušanās un studējošajam nav iespējas uzdod jautājumus, tādējādi neveidojot atgriezenisko
saikni. To traucē arī vadošie dienesta gaitu regulējošie normatīvie akti, kas paredz noteiktu
kārtību, kādā ir jāvēršas pie augstāk stāvošās amatpersonas, kas šajā gadījumā ir docētājs, un
noteiktu jautājumu uzdošanas formu, kas pēc būtības ir ļoti gara, un līdz ar to bieži jautājumi
vispār netiek uzdoti. Tāpēc militarizētā izglītības iestādē studiju procesā rodas problēma, jo
docētājam studiju procesā ir jācenšas veidot nereglamentētas, tikumiski pamatotas attiecības
studiju procesa mērķu sasniegšanai. V.Damons, R.Lerners, N.Eisenbergs (Damon & Lerner &
Eisenberg, 2006) uzsver, ka mūsdienu pedagoģiskais process notiek vidē, kuru raksturo
savstarpējo attiecību daudzveidība un savstarpējā ietekme.
Mijiedarbība ir docētāja un studējošā profesionālā saskarsme nodarbību laikā un ārpus tās,
kurai ir noteiktas pedagoģiskās funkcijas un kura ir virzīta uz labvēlīga klimata radīšanu
auditorijā, kā arī uz mācību darbības psiholoģisku optimizāciju (Зимняя, 1997). Humānās
pedagoģijas (Maslovs, 1970; Rodžers, 1994; Amonašvilli, 1996) galvenais mērķis ir uz
personību un studējošā individualitāti orientēta izglītība un viņa personības attīstītība, un to nav
iespējams īstenot bez docētāja un studējošā mijiedarbības, kas balstās uz tādu savstarpējo
komunikāciju, kura nodrošina informācijas atgriezenisko saikni un savstarpējo sadarbību studiju
procesā. Docētāju un studējošo mijiedarbību nodarbību laikā veicina demokrātiska un pozitīva
atmosfēra auditorijā (Patchen, 2006). D.Kolbs (Kolb, 2000) norāda, ka mācīšanās ietver sevī
indivīda un vides mijdarbības raksturojumu, ar kura palīdzību pieredze tiek transformēta darbībā
un zināšanās.
V.Šramms (Schramm, 1971) norāda, ka komunikāciju īsteno cilvēki, līdz ar to ir
nepieciešams izprast, kā cilvēki mijiedarbojas viens ar otru. Docētāja un studējošā mijiedarbība
un attiecības ir būtisks faktors militarizētās izglītības iestādes studiju un komunikācijas procesā.
Saskarsme ir jebkura mijiedarbība starp cilvēkiem (Vorobjovs, 1994). S.Omārova (2002)
norāda, ka jebkurā cilvēku saskarsmē vienmēr var izšķirt trīs sastāvdaļas: sociālo percepciju –
cilvēku savstarpējo uztveri, komunikāciju – apmaiņu ar informāciju un interakciju – partneru
mijiedarbību un ietekmēšanos. Šie saskarsmes komponenti veido veselumu, reālo kontaktu
sistēmu, tie determinē cits citu, mijietekmējas un nav atdalāmi cits no cita. Tā kā saskarsme ir
kognitīvs process un studiju procesā bez saskarsmes un informācijas apmaiņas (komunikācijas)
nav iespējama docētāja un studējošā mijiedarbība, tad docētājam ir jāapzinās, kā veidot
saskarsmes procesu nodarbību laikā, kā sekmēt atgriezeniskās saiknes veidošanos un kā veicināt
komunikācijas prasmes attīstību studiju procesā. M.Lisina (Лисина, 1986) definē mijiedarbību
kā sadarbību, kura ir vērsta uz dažādu komunikācijas dalībnieku viedokļu saskaņošanu ar mērķi
nodibināt attiecības, tādējādi ar kopīgas darbības palīdzību panākot noteiktus rezultātus. Taču
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militarizētas izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti (skatīt 1.1.nodaļu) to
nepieļauj.
K.Rodžerss (1994) norāda, ka efektīvu docētāja un studējošā mijiedarbību sekmē šādi
nosacījumi:

- docētājs uztver studējošo kā personību, kurai ir sava unikāla vērtība ar savām jūtām un
rakstura īpatnībām, radot pozitīvu attieksmi pret sevi;

- docētājam attiecībā pret studējošo ir jābūt atklātai personībai, kura nedrīkst slēpt savu
patieso emocionālo stāvokli un pārdzīvojumus un būt tikai mācību programmas prasību
izpildītājs;

- docētājam ir jāizprot studējošā iekšējā pasaule, jo tad viņš būs spējīgs ar vārdiem nodod
savas zināšanas.
Studentu mācīšanās process noris visefektīvāk, ja viņi paši aktīvi mijiedarbojas ar docētāju
un viens ar otru (Dirba, 2006). Kā jau tika minēts iepriekš (skatīt 1.2.2., 1.2.3.nodaļas),
militarizētā izglītības iestādē „subjekts – objekts” attiecības starp komunikācijas procesā
iesaistītājām pusēm nerada veiksmīga izglītības procesa un komunikācijas nosacījumus. Kā
norāda R.Čurčes (Churches, 2010), atgriezeniskai saiknei ir izšķiroša loma efektīva
komunikācijas procesa norisē, taču specifisko vidi, kurā jāizpilda saņemtos norādījumus bez
atgriezeniskās saiknes, nevar uzskatīt par izglītības iestādes darbību veicinošu.
L.Tarabakina (Тарабакина, 2006) uzskata, ka docētājam studiju procesā ir nepieciešams
emocionāli atbalstīt studējošos. Savukārt N.Rannala un T.Sitko (Раннала & Сытько, 2008)
uzskata, ka ar prasmi klausīties docētājs rada apstākļus un izprovocē studējošo uz atgriezenisko
saikni, tādējādi pārliecinoties par informācijas uztveri, virzot dialogu vajadzīgajā virzienā un
motivējot tā aktivitāti. Komunikācijā studiju procesā nozīmīga loma ir ne tikai docētāja
komunikācijas prasmei, bet arī profesionālajai kompetencei, viņa rakstura īpatnībām un prasmei
iedvesmot sarunu biedru saskarsmei, labvēlīga iespaida radīšana, adekvāta uztvere, katra
studējošā personības īpatnību apzināšana, saskarsmes attīstības prognozēšana, psiholoģisko
ietekmes līdzekļus izmantošana (Чепеленко, 2010), kur svarīga ir personība ar savu harismu –
spēju emocionāli ietekmēt ar savu izskatu, runu un uzvedību un to veido tādi elementi kā
kopējais iespaids par cilvēku, pārliecinātība, komunikablitāte un prasme mācīties un mainīties
(Apsalons, 2013).
Pedagoģiskajā saskarsmē notiek trīs komponentu mijiedarbība – pedagogs – mācību
informācija – studējošais (Orlovs, 1995). Sabiedrība izvirza docētājam prasības attiecībā uz
studiju procesu, kuru rezultātā studējošajam ir jāattīsta tādas prasmes kā radoša un kritiska
domāšana, gatavība inovatīvai darbībai, jāattīsta studējošais kā personība un jāatklāj viņa
radošais potenciāls (Зимовец, 2010). Tas ir iespējams, ja docētājam ir nepieciešamās
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profesionālās kompetences, kā saturu veido zināšanas, prasmes un attieksmes, kas
nepieciešamas viņa profesionālajā darbībā (Andersone, 2010).
Studijām ir jābūt mērķtiecīgai un patstāvīgai izziņas darbībai (Glaserfeld, 1995), un tas ir
mērķtiecīgi organizētas mācīšanas un mācīšanās tiešā norise kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa,
kurā ciešā docētāja un studējošā mijiedarbībā tiek apgūta jauna informācija, papildinot zināšanas,
tiek attīstītas jaunas prasmes un iemaņas un tiek nostiprinātas iepriekš apgūtās zināšanas,
prasmes un iemaņas gan profesionālās darbības, gan arī komunikācijas jomās: tā ir prasme
pārņemt iniciatīvu dialoga laikā, vadīt to vēlamajā virzienā un pabeigt to vajadzīgajā brīdī, atlasīt
būtiskāko, panākt dialoga mērķi tā, ka saskarsmes dalībniekam veidojas vēlme turpināt
sadarbību, rast konstruktīvu mijiedarbību starp saskarsmē iesaistītajām personām (Clark, 1998).
Docētāju specifiskā loma militarizētā izglītības iestādē (komandieris, priekšnieks)
neveicina mijiedarbības veidošanos studiju procesā. E.Jusupjancs (Юсупянц, 2002) uzskata, ka
visizplatītākie šķēršļi veiksmīgai docētāja un studējošā sadarbībai un mijiedarbībai ir docētāja
nevēlēšanās ņemt vērā studentu individuālās īpašības un necenšanās viņu izprast, docētāja
darbības neatbilstība studējošā uzvedības motīviem vai esošajai situācijai un docētāja
augstprātība, kas aizskar studējošā pašcieņu un pazemo to. Taču, kā norāda I.Forands (1997),
docētājs var mazināt nelabvēlīgo apstākļu kaitīgo ietekmi uz studiju procesu. Pozitīvi veidota
saskarsme un līdz ar to komunikācija uzlabos docētāju un studējošo savstarpējās attiecības
(Dūka, Orska, Uzole, Zelerte, 2009). L.Dubkevičs (2006) uzskata, ka to iespaido dažādi faktori:
-

fiziskā vide (attālums, vieta);

-

sociālā vide (piemēram, sociālās uzvedības normas);

-

fizioloģiskie faktori un ārējais izskats (piemēram, dzimums un apģērbs);

-

psiholoģiskie faktori (motīvi, aizspriedumi, partnera pievilcība u.c.).

Tādā veidā militarizētā izglītības iestādē studējošā un docētājā mijiedarbības procesā rodas
komunikācijas barjeras, kas traucē informācijas uztveršanu, un tā var tikt nepareizi interpretēta.
Komunikācijas barjeras ir faktori, kas traucē informācijas pārraidīšanu un uztveršanu
komunikācijas procesa laikā, tādējādi samazinot šī procesa efektivitāti, un tās var būt:
-

personības barjeras, kas nozīmē psiholoģisko nesaderību starp komunikācijas
dalībniekiem atšķirīga temperamenta, rakstura, izglītības līmeņa, dzimuma, mākas
klausīties u.c. personisko īpašību dēļ;

-

kultūras barjeras, kas saistītas ar nacionalitāti, tradīcijām, uzvedības normām, reliģiju vai
ētikas normām dažādu valstu pārstāvjiem;

-

fiziskās barjeras, kas rodas cilvēku darbības rezultātā (trokšņi, attālums, ārkārtas
situācijas);
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-

valodas barjeras (nepietiekošs vārdu krājums, neadekvāts situācijai runas stils, norautas
galotnes, svešvaloda);

-

semantiskā barjera, kura rodas nepieciešamo zināšanu trūkuma dēļ profesionālās
terminoloģijas, žargonisma, teicienu un parunu jomās);

-

organizatoriskas barjeras, kuras rodas organizācijas struktūras un tajā noteiktās kārtības
dēļ (Льюис, 2001).
Militarizētās izglītības iestādēs bez iepriekšminētajām barjerām var rasties arī jaunas, kā

arī var veidoties kombinētas barjeras no iepriekšminētajām, kas izriet no šādu iestāžu darbības
organizācijas specifikas un pastāvošā komunikācijas modeļa.
Promocijas darba ietvaros veiktais pētījums par studiju procesa norisi un esošās situācijas
analīze militarizētā izglītības iestādē ļāva apkopot un noteikt komunikāciju ietekmējošos
faktorus specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē (skatīt 1.2.tabulu).
1.2.tabula
Komunikācijas veidošanos ietekmējošie faktori militarizētā izglītības iestādē
Komunikācijas barjeras
Hierarhiskā sistēma ar
tradicionālo izglītības
pieeju un specifisku
komunikācijas modeli
Docētāja priekšnieka –
komandiera loma
Docētāju varas īstenošana
Dienesta attiecības
Formas tērps kā docētāja
varas īstenošanas atribūts
Docētāja personība
(nevēlēšanās komunicēt)

Militarizēta izglītības iestāde
Fiziskā vide

Sociālā vide

Fizioloģiskie faktori
Psiholoģiskie faktori

Komunikāciju veicinošie faktori
Pozitīvas emocionālās vides
izveide ar humānās izglītības
pieeju studiju procesā un
integrāciju hierarhiskā sistēmā
Docētāja lektora – motivētāja
loma
Sadarbības attiecību un
mijiedarbības veidošana
Civilā apģērba lietošana studiju
procesā
Docētāja personība
(rada vēlmi komunicēties)

Militarizētas izglītības iestādes fiziskā un sociālā vide, fizioloģiskie un psiholoģiskie
faktori ir būtiski ne tikai komunikācijas veidošanās procesā, bet arī docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanās procesā militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
specifiskā vidē. Pastāvot komunikācijas procesā iepriekš minētajām barjerām un nepastāvot
komunikāciju veicinošajiem faktoriem, nav iespējama svarīgāko studiju procesa dalībnieku –
docētāja un studējošā komunikācijas prasmes veidošanās. Mazinot komunikācijas barjeru
ietekmi un veicinot komunikāciju, ir iespējams attīstīt docētāja un studējošā komunikācijas
prasmi, tādējādi pilnveidojot studiju procesa norisi un mērķu sasniegšanu.
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Secinājumi.
1. Militarizētas izglītības iestādes specifika nosaka komunikācijas partneru sociālās lomas –
docētājs – amatpersona (komandieris – priekšnieks) un lektors (motivētājs) un studējošais, kur
katru komunikācijas partneri raksturo dienesta pakāpe, atbildība un pienākumi; tās ir
savstarpēji saistītas un izriet no militarizētas izglītības iestādes specifikas, un no kuru darbības
rakstura ir atkarīgs, vai un kā viņa darbība un attieksme veicina studiju procesa mērķu
sasniegšanu.
2. Docētājs militarizētā izglītības iestādē ar personīgo piemēru kalpo kā profesionālās
identifikācijas modelis, kas var tikt pārņemts no studējošo puses, tādējādi veidojot savu
uzvedību un izpratni par dienestu.
3. Militarizētās izglītības iestādēs pastāv specifiskas komunikācijas barjeras, kuras izriet no šādu
iestāžu darbības organizācijas specifikas, – hierarhiskā sistēma ar tradicionālo izglītības pieeju
un specifisku komunikācijas modeli, docētāja priekšnieka un komandiera loma, docētāju
varas īstenošana, dienesta attiecības, docētāja formas tērps un tāda docētāja personība, kas
nerada vēlmi komunicēt.
4. Varas pielietošana ir agresīvas rīcības modelis, kas negatīvi ietekmē savstarpējās attiecības un
komunikāciju, tādēļ docētājam militarizētā izglītības iestādē ir jācenšas mazināt arī
neagresīvas varas īstenošanu pār studējošajiem, tādējādi sekmējot komunikāciju un
komunikācijas prasmes veidošanos.
5. Lai noteiktu komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumu likumskarības, tika identificēti
tādi komunikāciju veicinošie faktori kā pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās
izglītības pieeju studiju procesā un integrāciju hierarhiskā sistēmā, docētāja lektora –
motivētāja loma, sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošana, civilā apģērba lietošana
studiju procesā un tāda docētāja personība, kas rada vēlmi komunicēties.

50

1.3. Komunikācijas prasme un tās veidošanās didaktiskā modeļa shēma
robežsargu profesionālajā sagatavošanā, kritēriji un rādītāji

1.3.1. Komunikācijas prasme robežsargu profesionālajā sagatavošanā,
tās veidošanās kritēriji un rādītāji

Apakšnodaļas ietvaros tiek analizēts komunikācijas prasmes jēdziens, sniegta docētāja un
studējošā

komunikācijas

prasmes

definīcija

militarizētā

izglītības

iestādē,

izstrādāti

komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji un veikta VRK izglītības procesa stipro un
vājo pušu, kā arī iespēju un draudu analīze, lai apzinātu darbības komunikācijas prasmes
pilnveidei.
Promocijas darba ietvaros tika noskaidroti dažādi termina „komunikācijas prasme”
skaidrojumi. V.Vašņova (Вашнёва, 2008) definē, ka komunikācijas prasme ir darbību
komplekss, kas balstās uz augstu docētāja teorētisku sagatavotību, kas ļauj viņam radoši
izmantot prasmi klausīties sarunā iesaistīto personu, noteikt viņa garastāvokli, saprast un
interpretēt viņa nostāju kādā jautājumā, pastāvīgi organizēt mijiedarbību, tā ir prasme pārliecināt
citus par sava viedokļa pareizību, prasme uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, uzturēt diskusiju.
N.Čomskis

(Chomsky,

1965)

uzskata

docētāja

komunikācijas

prasmi

par

daudzkomponentu kategoriju, kas izskaidro valodas dabiskās likumības, kas saistītas ar cilvēka
spēju veidot no ierobežotiem pamatelementiem teikumus un tās rezultāts izpaužas noteiktā
darbības situācijā. Pēc viņa domām, to var uzskatīt par pamatu komunikācijas procesam, kas
nodrošina veiksmīgu personas socializāciju, adaptāciju un pašrealizāciju sabiedrībā. Savukārt
A.Veršinina (Вершинина, 2008) definē, ka ar komunikācijas prasmi ir jāsaprot prasmi pārveidot
informāciju nepieciešamajā veidā, runas prasmi, kā arī prasmi nodibināt atgriezenisko saikni. Uz
komunikācijas prasmi attiecināma arī prasme veidot saskarsmi, kas balstās uz humānām un uz
demokrātiju balstītām attiecībām, prasme veidot pozitīvu emocionālo vidi, prasme organizēt
sadarbību starp komunikācijā iesaistītajām pusēm. Komunikācijas prasmi var definēt kā kontakta
dibināšanas prasmi, kontakta uzturēšanas prasmi un prasmi izbeigt kontaktu (Коновальчик,
2012).
Docētāja komunikācijas prasmei ir jāietver sevī atbilstošas spējas, zināšanas, prasmes,
iemaņas, vērtību orientācija un viņa rakstura īpašības (Мазаева, 2003). L.Stoļarenko
(Столяренко, 2000) uzskata, ka komunikācijas prasmi var raksturot ar cilvēka spēju mērķtiecīgi
mainīt apkārtējo vidi, kura laikā veidojas mākslīgā pasaule, simboli, saskarsme un attiecības
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starp cilvēkiem, kur pedagoģiskās darbības objekts ir nevis priekšmets, bet gan cilvēka personība
ar savu unikalitāti (Берегова, 2011, Бодалев, 1983). Studiju procesā, komunicējot ar auditoriju,
docētājam ir nepieciešams objektīvi uztvert studējošos, jāizraisa viņos uzticība, jāparedz un
jānovērš negatīvie momenti attiecībās, jāpieņem kritika, mainot savu uzvedību un darbību
saskarsmē.
Pēc T.Volkovas (Волкова, 2006) uzskatiem, docētāja profesionālā kompetence var
izpausties ētiskā, estētiskā un tehnoloģiskā veidā, kas sevī ietver komunikācijas prasmi.
Piemēram, ar ētisko veidu ir jāsaprot docētāja prasme veidot saskarsmi, pamatojoties uz humānu,
demokrātisku vadības stilu, profesionālās ētikas ievērošanu, labvēlīgas studiju vides radīšanu, ar
estētisko – prasme attīstīt studējošajiem augstu saskarsmes kultūras līmeni, aktivizēt studējošo
emocijas, attīstīt studējošajiem vēlmi pēc komunikācijas un izjust no tās gandarījumu, savukārt
tehnoloģiskais veids ir jāsaprot kā docētāja prasme izmantot ietekmes līdzekļus, metodes,
paņēmienus, saskarsmes vadības stilu, kā arī pedagoģiskā taktiskuma un profesionālās ētikas
ievērošanu (Blair, 2008).
Z.Pavickaja (Павицкая, 2003) uzskata, ka prasmi veidot komunikāciju var raksturot ar
mijiedarbību, informācijas apmaiņu procesu un cilvēku savstarpējo uztveri. D.Ivanovs (Иванов,
2007) norāda, ka docētāja komunikācijas prasme ir docētāja profesionālās kompetences
svarīgākā sastāvdaļa, jo tā izpaužas kā docētāja prasme veidot saskarsmi ar studējošajiem,
„subjekts – subjekts” komunikācijas procesā iesaistīto personu attiecībām, kas ietver sevī
mijiedarbību un sadarbību, piekrišanu, spēju līdzpārdzīvot u.c. (Ильин, 2009).
E.Čelpanova (Челпанова, 2005) uzskata, ka docētāja komunikācijas prasme ietver:
- lingvistisko komponenti – tā ir docētāja prasme veidot dialogu, organizēt pilnvērtīgu
informācijas apmaiņu, pilnībā pārvaldīt profesionālo valodu, prasme precīzi formulēt domu un
izteikties. Precizitāte, loģiskums, izteiksme un valodas stils ietekmē emocionālo fonu
auditorijā, intereses veidošanos pret jauno materiālu un jaunās informācijas uztveri;
- sociāli – psiholoģisko komponenti – tā ir prasme veidot mijiedarbību starp saskarsmes procesa
dalībniekiem, kas atkarīga no docētāja spējas atrast kontaktu ar studējošajiem, nodibināt uz
uzticību balstītas attiecības, prasmes atrisināt radušās konfliktsituācijas un pārvarēt
komunikācijas barjeras; prasme saskarsmes procesā adaptēties studentam un viņa personības
īpašībām, prasme organizēt mērķtiecīgas attiecības, prasme orientēties metodēs un līdzekļos,
kas veicina komunikācijas prasmi;
- refleksīvo komponenti – prasme novērtēt savas darbības rezultātus, saprast, kā viņš tiek
novērtēts no apkārtējo un saskarsmes procesā iesaistīto puses, prasme koriģēt un prognozēt
savas darbības pilnveidi komunikācijas jomā.
Visas augstākminētās komponentes ietver docētāja prasmes, kuras ir svarīgas militarizētas
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izglītības iestādes studiju procesā un kuras ir cieši saistītas ar analizētajām teorijām 1.2.3. un
1.2.4.nodaļās. Komunikācijas procesā personas kopējas darbības rezultātā apmainās ar
viedokļiem, idejām, jūtām un uzskatiem (Ezera, 2007), tādēļ komunikāciju, kas norisinās starp
personām, tai skaitā militarizētā izglītības iestādē, nevar nosaukt tikai par informācijas apmaiņu.
Tā kā militarizētā izglītības iestādē notiek pedagoģisks process, tad veiksmīga docētāja
pedagoģiskā darbība ir atkarīga no viņa komunikācijas prasmes (Kолесникова, 2007), kas ietver
sevī prasmi orientēties partneros, objektīvi uztverot tos, prasmi orientēties saskarsmes situācijās
(Мудрик, 1984), prasmi nodibināt un uzturēt emocionāli pozitīvu saskarsmi, prasmi klausīties
un saprast komunikācijas partneri un prasmi noturēt komunikācijas partnera uzmanību
(Кузьмина, 1973). Savukārt A.Strode (2010) uzskata, ka komunikāciju var interpretēt arī kā
sadarbību starp docētāju un studējošajiem un sadarbību starp studējošajiem. Piemēram,
analizējot pedagoģikās prakses aspektus, tiek norādīts, ka komunikāciju ar citiem profesionāļiem
pedagoģiskās prakses kontekstā var interpretēt kā sadarbību students – prakses vadītājs,
students – skolotājs un students – students. Savukārt S.Ušča un V.Ļubkina (2013) izdala četrus
galvenos komunikācijas komponentus, kuri ietver docētājam nepieciešamās īpašības un spējas:
-

komunikācijas partneris (to raksturo attiecības ar komunikācijas partneri un attieksme
pret to);
- informācija (docētāja spēja veidot komunikāciju);
- konteksts (izpratne par komunikācijas vidi un tajā pieņemtajām normām);
- pieredze (prasme veidot attiecības, balstoties uz dialogu, prasme komunicēt dažādās
problēmsituācijās).
Militarizētā izglītības iestādē docētājs un studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās

un studiju process norisinās militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē (skatīt 1.1., 1.2.1. un
1.2.2.nodaļas), kur dominējošais komunikācijas veids ir „subjekts – objekts” komunikācija bez
atgriezeniskās saiknes un docētāja komunikācija izpaužas kā informācijas nodošana un tās
pieprasīšana no studējošajiem. Docētājam militarizētā izglītības iestādē ir jāapzinās hierarhiskās
„subjekts – objekts” komunikācijas un attiecību nepieciešamība dienesta organizācijas jautājumu
risināšanā un vienlaikus jāīsteno studiju process, pielietojot divvirzienu „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un veiktajiem pētījumiem par komunikācijas prasmes
jēdzienu, varam definēt, ka docētāja komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādes vidē ir
spēja panākt pavēļu un rīkojumu bezierunu izpildi dienesta organizācijas jautājumos atbilstoši
dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, vienlaikus veidojot studiju procesā
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības hierarhiskā sistēmā, pamatojoties uz sadarbību
un dialogu docētāja un studējošā mijiedarbībā. Docētāja spēja apvienot komandiera priekšnieka
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lomu ar lektora motivētāja lomu (skatīt 1.2.4.nodaļu) kalpo studējošajiem kā robežsardzes
virsnieka piemērs attiecību veidošanai dažādās situācijās un apstākļos, kurš var tikt pārņemts no
studējošo puses, veidojot savu izpratni par dienestu. Savukārt ar studējošo komunikācijas prasmi
ir jāsaprot spēja uztvert docētāju kā komandieri priekšnieku, apzinoties un pieņemot „subjekts –
objekts” komunikāciju un attiecības kā profesionālās darbības nepieciešamību, savukārt studiju
procesā sadarboties un mijiedarboties ar docētāju un citiem studējošiem, izmantojot „subjekts –
subjekts” komunikāciju un attiecības profesionālās ētikas ietvaros.
Promocijas darba ietvaros viens no uzdevumiem ir komunikācijas prasmes veidošanās
kritēriju un rādītāju izveide militarizētā izglītības iestādē. Lai to īstenotu, tika izmantota
E.Apsolona (2013) teorija, kurā īpašs akcents tiek likts uz prasmēm, ko ietver sevī
komunikācijas process:
- komunikācija ir sarunāšanās ar cilvēkiem, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi sarunāties ar
cilvēkiem (rādītājs militarizētā izglītības iestādē - rada vēlmi komunicēt un sadarboties);
- komunikācija ir dialoģisks sarunu vadīšanas veids, interaktīva sarunāšanās kā vairāku
personu savstarpēja mijiedarbība sarunas laikā, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi veidot
dialogu (rādītājs militarizētā izglītības iestādē - rosina, uztur dialogu un novērtē dialogā
sasniegto);
- komunikācijā noteicošais uzdevums ir panākt, lai sarunā iesaistītās personas nonāktu pie
kopīga viedokļa (konsensa), un tā ietver sevī prasmi un vēlmi rast konsensuālus
risinājumus (rādītājs militarizētā izglītības iestādē – uztur sarunā iesaistīto partneru
kopīgu viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus);
- komunikācijas noteicošais uzdevums ir panākt sarunas partneru saprašanos par iztirzāto
jautājumu, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi saprasties (rādītājs militarizētā izglītības
iestādē – personīgā empātija nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu);
- komunikācijas mērķis ir komunikācijas kopības rašanās starp sarunas partneriem, un tā
ietver sevī prasmi un vēlmi izveidot komunikācijas kopību (rādītājs militarizētā izglītības
iestādē – ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas
partnerim apzināti izvēlēties savu variantu);
- komunikācijas rezultāts ir sadarbošanās iespēju atklāšana starp sarunas partneriem, un tā
ietver sevī prasmi un vēlmi izveidot sadarbības attiecības (rādītājs militarizētā izglītības
iestādē – pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu);
- komunikācija ir mērķtiecīga sarunāšanās, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi sasniegt sev
vēlamo rezultātu sarunas gaitā;
- komunikācija ir rīcības veids, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi rīkoties sarunājoties
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(rādītājs militarizētā izglītības iestādē – ar cieņu izturas pret studējošajiem);
- komunikācija ir sociālās rīcības veids, un tā ietver sevī prasmi un vēlmi sadzīvot ar citiem
cilvēkiem, sarunājoties ar viņiem (rādītājs militarizētā izglītības iestādē – sasniedz
robežsargu profesionālajai kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot „subjekts –
subjekts” attiecības);
- komunikācija ir citu cilvēku ietekmēšanas veids, un tā ietver sevī prasmi ietekmēt citus
cilvēkus un vēlmi to darīt, vienīgi sarunājoties ar viņiem (rādītājs militarizētā izglītības
iestādē – veido tikumiski pamatotas attiecības starp personām).
Savukārt saskaņā ar Z.Pavickajas (Павицкая, 2003) uzskatiem par komunikācijas prasmes
veidošanos, docētāja komunikācijas prasmi militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
raksturo šādi rādītāji (1.7.attēls).

Mijiedarbība

 Prasme pareizi
izvēlēties stratēģiju un
taktiku, veicinot
komunikāciju (rādītājs
– rada vēlmi
komunicēt un
sadarboties)
 Prasme kontrolēt un
saskaņot savu darbību
ar komunikācijas
partneri (rādītājs –
uztur sarunā iesaistīto
partneru kopīgu
viedokli, atrodot
konsensuālus
risinājumus)
 Prasme atrast
vajadzīgās saskarsmes
formas ar partneriem
(rādītājs – ieinteresē
sarunas tematā,
parādot pieeju
daudzveidību, ļaujot
sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu
variantu)

Informācijas apmaiņa

Savstarpējā uztvere

 Prasme orientēties
komunikācijas
partneros (rādītājs –
pārvalda profesionālo
ētiku un nodrošina
korektu dialoga
uzturēšanu)
 Prasme uzsākt un
uzturēt komunikāciju
(rādītājs – rosina, uztur
dialogu un novērtē
dialogā sasniegto)
 Prasme izmantot
verbālos un neverbālos
līdzekļus
komunikācijas
nodrošināšanai
(rādītājs – personīgā
empātija nodrošina
dialogu, savstarpējo
viedokļu un citu vērtību
apmaiņu)

 Prasme apzināti
kontrolēt uzvedību
dažādās komunikācijas
situācijās
 Prasme interpretēt
personu pēc ārienes un
uzvedības
 Prasmes pareizi uztvert
partneri, aktīvi un
uzmanīgi klausīties to
un veidot uz uzticību
balstītas attiecības
(rādītāji – sasniedz
robežsargu
profesionālajai
kompetencei atbilstošus
rezultātus, veidojot
„subjekts – subjekts”
attiecības; veido
tikumiski pamatotas
attiecības starp
personām; ar cieņu
izturas pret
studējošajiem)

1.7.attēls. Komunikācijas prasmes raksturojums militarizētas izglītības iestādes
studiju procesā (pēc Павицкая, 2003)
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Balstoties uz iepriekšminēto un teoriju analīzi par:
-

mijiedarbību un sadarbību (Jansone & Krauksts, 2005; Žogla, 2001a; Strode, 2010;
Patchen, 2006; Kolb, 2000; Schramm, 1971; Лисина, 1986; Špona & Čehlova,
2004; Rodžerss, 1994; Зимняя, 2004);

-

informācijas apmaiņu un dialogu (Žogla, 2001; Fominova & Šabanova, 2013;
Челпанова, 2005; Мосина, 1996; Kолесникова, 2007; Раннала & Сытько, 2008;
Pļavniece & Škuškovnika, 2002; Хараш, 1981; Apsalons, 2013; Renģe, 2002;
Павицкая, 2003);

-

savstarpējām attiecībām (Dūka, Orska, Uzole, Zelerte, 2009; McCombs &
Whisler, 1997; Kолесникова, 2007; Столяренко, 2000; Берегова, 2011; Lee,
2007; Chiu, 2009; Кузьмина, 1973; Špona & Čehlova, 2004),

kā arī pamatojoties uz iepriekš minēto par komunikācijas veidošanos studiju procesā,
militarizētas izglītības iestādes darbības specifiku (skatīt 1.1.nodaļu), pastāvošo komunikācijas
modeli militarizētā izglītības iestādē (skatīt 1.2.2.nodaļu), docētāja un studējošā mijiedarbības
specifiku tajā (skatīt 1.2.4.nodaļu) un komunikācijas prasmes raksturojumu militarizētas
izglītības iestādes vidē, tika izveidoti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji
militarizētā izglītības iestādē:
- mijiedarbība, ko raksturo docētāja un studējošā sadarbība;
- informācijas apmaiņa, kas kalpo kā pamats dialogam un komunikācijas atgriezeniskās
saiknes nodibināšanai;
- savstarpējās attiecības, ko raksturo docētāja un studējošā savstarpējā uztvere un attieksme
(skatīt 1.3.tabulu).
1.3.tabula
Docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji militarizētā
izglītības iestādē
Kritērijs
Mijiedarbība

Informācijas apmaiņa

Rādītāji
- rada vēlmi komunicēt un sadarboties;
- ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju
daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu;
- uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu
viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus.
- rosina, uztur dialogu un novērtē dialogā
sasniegto;
- pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina
korektu dialoga uzturēšanu;
- personīgā empātija nodrošina dialogu,
savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu.
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1.3.tabulas turpinājums
Kritērijs

Rādītāji

Savstarpējās attiecības

- sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot
„subjekts – subjekts” attiecības;
- veido tikumiski pamatotas attiecības starp
personām;
- ar cieņu izturas pret studējošajiem.

Promocijas darbā komunikācijas prasmes veidošanās izvirzītie kritēriji tika izstrādāti,
balsties uz teorētisko analīzi par komunikācijas prasmi un tās veidošanos studiju procesā,
savukārt rādītāju izstrādei tika izmantota iepriekšminēto teoriju analīze un praktiskā
komunikācijas procesa norise VRK kā militarizētā izglītības iestādē.
Lai noteiktu komunikācijas prasmes attīstīšanas iespējas militarizētā izglītības iestādē un
izstrādātu komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu, radās nepieciešamība
veikt VRK darbības un studiju procesa organizācijas Stipro un Vājo pušu, Iespēju un Draudu
(turpmāk tekstā – SVID) analīzi. SVID (skatīt 1.4.tabulu) analīzes mērķis ir sniegt studiju
procesa novērtējumu un tā tika veidota, novērtējot:
- VRK kā augstākās izglītības iestādes specifisko vidi, ko rada reglamentējošie normatīvie akti;
- docētāju un studējošo mijiedarbību izglītības īstenošanas procesā;
- dienesta attiecību ietekmi uz komunikācijas prasmes veidošanos;
- „subjekts – objekts” komunikācijas ietekmi uz izglītības procesu militarizētā izglītības iestādē.
1.4.tabula
VRK darbības un robežsargu studiju procesa analīze
STIPRĀS PUSES:

VĀJĀS PUSES:

 Atrašanās
IeM
Valsts
robežsardzes
pakļautībā ar stabilu finansējumu.
 Cieša sadarbība ar Valsts robežsardzi, kuras
uzdevumā tiek sagatavots personāls un
Robežsardzes Galvenās Pārvaldes kā darba
devēja iesaiste studiju vajadzību noteikšanas
un plānošanas procesā.
 Valsts robežsardzes infrastruktūra un
materiāltehniskā
bāze,
kas
veicina
pilnvērtīgu izglītības programmu īstenošanu
un sadzīves apstākļus studējošajiem.
 Iespēja īstenot izglītības programmas
vairākos izglītības līmeņos, nodrošinot
profesijas apguves pēctecību.

 VRK
darbību
reglamentē
specifiski
normatīvie akti, kuru prasības ir grūti
savienojamas ar profesionālas izglītības
iegūšanu.
 Dominējošais komunikācijas veids ir
„subjekts – objekts” komunikācija, līdz ar to
izglītības
procesā
ir
apgrūtināta
atgriezeniskās saiknes veidošanās.
 Izglītības
procesam
traucē
dienesta
attiecības, kas neļauj īstenot humāno
izglītības pieeju un rada komunikācijas
barjeras starp docētējiem un studējošajiem.
 „Subjekts – objekts” komunikācijas apstākļos
studiju procesā netiek attīstīta studējošo
personība, kas traucē komunikācijas prasmes
attīstībai.
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1.4.tabulas turpinājums
STIPRĀS PUSES:

VĀJĀS PUSES:

 Studenti studiju laikā atrodas dienestā,  Docētāju darbībā galvenais ir priekšzīmīgs
saņemot pilnvērtīgu atalgojumu, līdz ar to
dienests, kā arī nav motivācijas izglītības
tiek motivēti studijām VRK, kā arī tiek
iegūšanai vai turpināšanai, kas traucē studiju
nodrošinātas dienesta vietas pēc studiju
procesa kvalitātes pilnveidei.
beigšanas.
 Uz docētāja amatu var pretendēt tikai
 Ģeogrāfiskais izvietojums – LR austrumu
persona, kas atbilst normatīvajos aktos
robežas tuvums.
noteiktajām fiziskām, veselības un citām
 Sadarbība ar Eiropas Savienībās dalībvalstu
prasībām dienestam VRS, kas docētāja
radniecīgām
izglītības
iestādēm
un
kompetenci novirza otra plānā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju izglītības
programmu īstenošanā
IESPĒJAS:

DRAUDI:

 Darbības pilnveidošana, iesaistoties ārvalstu
projektos.
 Pedagoģiskās izglītības ieguves veicināšana
VRK mācībspēkiem.
 Sadarbības ar citām izglītības iestādēm
paplašināšana VRK izglītības programmu
īstenošanā.
 Studiju procesā integrēt „subjekts –
subjekts” komunikāciju un attiecības, kas
vērstas uz personības attīstību, iespēju
robežās atsakoties no hierarhiskajām.
 Pilnveidot robežsargu profesionālo
sagatavošanu, attīstot docētāju un studējošo
komunikācijas prasmi

 Likumdošanas izmaiņas, kas vērstas uz
strukturālām izmaiņām.
 „Subjekts – objekts” komunikācija studiju
procesā neveicināta docētaja un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos, kas
ietekmē
izglītības
procesa
mērķu
sasniegšanu.
 Pastāvošais
„subjekts
–
objekts”
komunikācijas modelis un attiecības starp
docētāju un studējošajiem.
 Militarizētu izglītības iestādi raksturojošo
faktoru (pavēļu, reglamentu un disciplīnas)
ietekme uz studiju procesu un personības
attīstību

Veiktā SVID un komunikācijas procesa analīze ļāva noteikt komunikācijas prasmes
pilnveides iespējas militarizētas izglītības iestādes studiju procesā:
-

Tā kā VRK ir izglītības iestāde, tad prioritāte ir jānosaka izglītības procesam attiecībā
pret dienesta organizācijas jautājumiem.

-

Izglītības procesa īstenošanā, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus, ir jāpāriet no
tradicionālās izglītības pieejas ar „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecībām uz
humānās pedagoģijas izglītības pieeju ar demokrātisko vadības stilu, veidojot studiju
procesā „subjekts – subjekts” komunikāciju un

attiecības, tādējādi veicinot

komunikācijas prasmes veidošanos.
-

Militarizētā izglītības iestādē nepieciešams veicināt docētāju vēlmi uzlabot un pilnveidot
savu pedagoģiskā darba kvalitāti un attīstīt komunikācijas prasmi, kā arī motivēt
personālu pedagoģiskās izglītības iegūšanai.
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-

Studiju procesā nepieciešams mazināt komunikācijas barjeras (skatīt 1.2.4.nodaļu),
tādējādi veicinot komunikācijas prasmes attīstību militarizētas izglītības iestādes
specifiskā vidē.

-

Ir nepieciešams izstrādāt un iekļaut VRK īstenojamos studiju kursos tēmas, to apguves
formas un metodes, kas veicinās docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanos.
Secinājumi.
1. Docētāja komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādes vidē ir spēja panākt
pavēļu un rīkojumu bezierunu izpildi dienesta organizācijas jautājumos atbilstoši
dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, vienlaikus veidojot studiju
procesā „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības hierarhiskā sistēmā,
pamatojoties uz sadarbību un dialogu docētāja un studējošā mijiedarbībā.
2. Studējošā komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādē ir spēja uztvert
docētāju kā komandieri priekšnieku, apzinoties un pieņemot „subjekts – objekts”
komunikāciju un attiecības kā profesionālās darbības nepieciešamību, savukārt studiju
procesā sadarboties un mijiedarboties ar docētāju un citiem studējošiem, izmantojot
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības profesionālās ētikas ietvaros.
3. Par komunikācijas prasmes veidošanās kritērijiem militarizētā izglītības iestādē tika
noteikti mijiedarbība, ko raksturo docētāja un studējošā sadarbība, informācijas
apmaiņa, kas kalpo kā pamats dialoga veidošanai un komunikācijas atgriezeniskās
saiknes nodrošināšanai, un savstarpējās attiecības, ko raksturo docētāja attieksme pret
studējošo.

1.3.2. Komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā

Lai izveidotu komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu
profesionālajā sagatavošanā, apakšnodaļā tika noskaidrota subordinācijas, „subjekts – objekts”
komunikācijas un hierarhisko attiecību loma militarizētā izglītības iestādē un to nozīme
studējošo profesionālo prasmju un rakstura īpašību attīstībā, „subjekts – subjekts” komunikācijas
un attiecību nozīme studiju procesā un personības attīstībā, apzinātas izmantojamās mācību
organizācijas formas un metodes komunikācijas prasmes attīstībai studiju procesā un analizēti
robežsargu profesijas standarti komunikācijas prasmes aspektā.
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Pedagoģiskā procesa didaktiskais modelis ļauj raksturot un prognozēt tā gaidāmos
rezultātus, atbildot uz jautājumiem, kas un kā funkcionē, ko un kad var sasniegt, un docētājs
izvēlas vai pats izveido didaktisko modeli, kas vislabāk atbilst viņa priekšstatam par produktīvu
didaktisko procesu konkrētā institūcijā, kā arī atbilst viņa profesionālajai kvalifikācijai un
reālajām iespējam (Davidova, 2010). Modelis ir teorijas un praktiskās mācīšanās realizēšanas
vienotība, kas nosaka mācību procesa atšķirības (Žogla, 2001c). Tas kalpo kā pedagoģijas
teorētiskais pamats, kas palīdz plānot izglītības iestāžu dialektisko rīcību, un ir docētāja vai
veselas pedagoģiskās sistēmas darbības shēma vai plāns studiju procesa realizācijai, kura pamatu
veido studiju posmu raksturs un secīgums laika izteiksmē, studenta un docētāja savstarpējās
mijiedarbības raksturs un sagaidāmie studiju rezultāti (Žogla, 2001d).
Piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā

sagatavošanā

demonstrē

korektas

komunikācijas

parauga

ieviešanas

nepieciešamību militarizētā izglītības iestādē. Tā kā pilnīga „subjekts – subjekts” komunikācijas
un attiecību integrācija nav iespējama dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasību dēļ
(skatīt 1.1.nodaļu), tad ar šo modeli tiek piedāvāts profesionālās komunikācijas veids, kur
„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācija papildina viena otru un palīdz viena
otrai, un docētājam ir jāapzinās abu komunikāciju nepieciešamība, savukārt studējošajiem
jāpieņem „subjekts – objekts” komunikācija un attiecības kā profesionālās darbības
nepieciešamība.
Subordinācija, „subjekts – objekts” komunikācija un hierarhiskās attiecības militarizētā
izglītības iestādē kalpo kā iestādes darbības pamats, savukārt studiju process ir jāveido uz
„subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību pamata, tajā apgūstot izpratni par militarizētas
izglītības iestādes hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības, līdz ar to praksē
dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni.
Promocijas darba ietvaros veiktā teorētiskā analīze pamato komunikatīvā didaktiskā
modeļa īpatnības militarizētā izglītības iestādē, un veiktais pētījums deva iespēju izstrādāt
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā
sagatavošanā (skatīt 1.8.attēlu).
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Mērķis:
Komunikācijas prasmes
attīstība robežsargu
profesionālajā
sagatavošanā
Humānās attieksmes
komponents studiju procesā

DOMINĒJOŠĀ IZGLĪTĪBAS PIEEJA
Humānā
Tradicionālā

Autoritārais
(pavēlošais, mācošais)

VADĪBAS STILS

Demokrātiskais
(atbalstošais, deleģējošais)

ATTIECĪBU VEIDS
subjekts (docētājs) – objekts (studējošais) subjekts (docētājs) – subjekts (studējošais)
DOCĒTĀJA LOMA UN KOMUNIKĀCIJA
Docētājs
dialogs
(komandieris, priekšnieks)
informācija
pavēles

reglaments

informācija
Docētājs
Sadarbības
lektors
partneris
disciplīna (motivētājs) atgriezeniskā saikne

IZGLĪTĪBU NOTEICOŠIE NORMATĪVIE AKTI

DIENESTA GAITU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Reglamentējošais
komponents studiju procesā

sadarbība

Izpildītājs
PAVĒLOŠAIS MĀCĪŠANAS STILS
 Militārie studiju priekšmeti
 Valstiskās audzināšanas
ieviešana
 Specifiskas vides radīšana
disciplīnas attīstībai
 Docētāja personīgais piemērs

ATBALSTOŠAIS MĀCĪŠANAS STILS
 Speciālu tēmu iekļaušana
 Savstarpējā priekšmetu
integrācija
 Interaktīvās mācību metodes
 Pētnieciskās mācību metodes
 CLIL

REZULTĀTS
Dienestam
nepieciešamās prasmes

ROBEŽSARGS

Komunikācijas prasme
personības attīstībai

1.8.attēls. Komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā sagatavošanā
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„Subjekts – subjekts” komunikācijas nepieciešamības apzināšanās studiju procesā liecina
par docētāja profesionālo kompetenci. Mijiedarbība un informācijas atgriezeniskā saikne ir
obligāts priekšnosacījums veiksmīgas izglītības iestādes darbībai, kur nozīmīga ir izglītības
iestādes gaisotne, labvēlīga veselīga vide un docētāja un studējošā sadarbība (Jansone &
Krauksts, 2005), tādēļ docētājam, ieejot auditorijā, ir jāapzinās „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību nepieciešamība kā svarīga studiju procesa komponente studējošā
individualitātes attīstīšanai, jo šo attiecību rezultātā studējošais attīstās kā personība, kura vēlāk
pilda savus pienākumus hierarhiskā vidē, kurai ir pagaidu raksturs.
VRK tiek īstenots pragmatiski praktiskais didaktiskais modelis ar mērķi ātri attīstīt un
veidot praktiskās prasmes, un studiju procesā galvenā uzmanība tiek pievērsta praktisko rezultātu
un studējošā prasmei veikt noteiktu darbību. Komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā
modeļa shēma robežsargu profesionālās sagatavošanas procesā norāda uz iespēju veicināt
komunikācijas prasmes attīstību un veidošanos militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē.
Šīs shēmas galarezultātā ar komunikācijas prasmi tiek attīstīta robežsarga personība, kas ir
definēta VRK studiju programmu mērķos – garīgi un fiziski attīstītas, brīvas, atbildīgas un
radošas personības attīstība, kas ir spējīga kvalitatīvi pildīt dienesta pienākumus mainīgajā
Robežsardzes darba vidē un kas ir spējīga kvalitatīvi veikt robežsarga darbību robežkontroles un
robežuzraudzības organizēšanā un vadīšanā uz valsts robežas.
Ar reglamentējošo studiju procesa komponenti tiek attīstītas robežsargam kā Valsts
amatpersonai nepieciešamās prasmes, un to ir iespējams panākt ar militāro studiju priekšmetu
palīdzību, ieviešot valstiskās audzināšanas nodarbības, radot specifisku vidi disciplīnas
nodrošināšanai un docētājam ar personīgo piemēru kalpojot par profesionālās identifikācijas
piemēru. Šī procesa laikā ir iespējams arī attīstīt tādas militarizētai amatpersonai raksturīgas
prasmes kā pavēļu un uzdevumu došana, pakļautībā esoša personāla instruēšana un
komandēšana, disciplīnas ievērošanas un tās panākšanas prasmi, kā arī profesijas standartā
minētās specifiskās prasmes. Savukārt ar humānās attieksmes komponentu studiju procesa laikā
tiek attīstītas komunikācijas prasmes, lai īstenotu profesijas standartā minētos un VRK studiju
programmu mērķus.
A.Špona un Z.Čehlova (2004) norāda, ka studijas kā process nozīmē mērķtiecīgu,
pakāpenisku docētāja un studenta savstarpēju ietekmi mijiedarbības procesā, kur studenta
potenciāla attīstību un studiju mērķa sasniegšanu veicina apkārtējā atmosfēra auditorijā, kura
satur pozitīvas docētāja un studējošā attiecības, kurā studējošais jūtas novērtēts un tiek respektēts
viņa viedoklis (McCombs & Whisler, 1997), un uzticība, kas ir izveidojusies starp docētāju un
studējošo, sekmē studējošo akadēmiskos sniegumus (Lee, 2007). B.Dolls, S.Cukers, K.Brehms
(Doll, Zucker, Brehm, 2004) norāda, ka docētāju un studējošo savstarpējo attiecību kvalitāte ir
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svarīgākā un būtiskākā pozitīvas studiju vides sastāvdaļa, kas ir nozīmīgs priekšnosacījums
studentu aktīvai līdzdalībai studiju procesā, tādēļ docētājam būtu jāveicina labvēlīgas gaisotnes
uzturēšana nodarbību laikā, kur studentu vārdu zināšana un lietošana veicina pozitīvas
atmosfēras radīšanu, kas veicina docētāju un studējošo savstarpējo attiecību veidošanos un
komunikāciju (Chiu, 2009).
Studijas komunikācijas aspektā ir apzināts un atklāts dialogs starp pedagogu un studentu
par mācību mērķiem, līdzekļu izvēli, sadarbības raksturu atbilstoši katra interesēm un iespējām
(Žogla, 2001). Dialogs ir divpusējā informācijas plūsma, kas nodrošina komunikācijā iesaistīto
pušu sadarbību un mijiedarbību, un tas, atšķirībā no monologa, nodrošina atgriezeniskās saiknes
veidošanos un „subjekts – subjekts” attiecību pastāvēšanu. Dialoga laikā nepārtraukti notiek
lomu (informētājs – uztvērējs) maiņa. A.Harašs (Хараш, 1981) norāda, ka dialogam ir nozīmīga
loma komunikācijas prasmes veidošanās procesā. Kā jau tika atzīmēts 1.2.3.nodaļā, militarizētā
izglītības iestādē galvenokārt tiek pielietota tradicionālā izglītības pieeja, izmantojot „subjekts –
objekts” komunikāciju un attiecības studiju procesā starp docētāju un studējošo, kas tiek īstenota
galvenokārt pavēļu formā.
L.Nīlsens & L.Šunks (2002) norāda, ka mācīšanās process nozīmē ne tikai kāda obligāta
materiāla iegaumēšanu, bet arī nepārtrauktas apguves, pārkārtošanās un izaugsmes procesus
mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un zināšanas, izpratne, motivācija, attieksmes, emocijas un
komunikācija veido tajos nedalāmu veselumu, kurš nepārtraukti mainās. Viņi uzsver, ka, ilgstoši
atkārtojot vienu un to pašu darbību, vienvirziena komunikācijas rezultātā prasmes var kļūt
automātiskas, taču netiek attīstīta studējošo personība un sasniegti studiju procesa mērķi. Tā kā
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā ir jācenšas studējošajos attīstīt patstāvību un
atbildības sajūtu, tad studijās ir jāizmanto tāds mācīšanas stils, kas ir pielāgots studējošajiem
atkarībā no viņu brieduma un patstāvības pakāpes. Piemērotākais mācīšanas stils un
izmantojamās komunikācijas raksturojums ir redzams 1.5.tabulā.
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1.5.tabula
Mācīšanas stils un izmantojamās komunikācijas raksturojums
Pavēlošais

Mācošais

Atbalstošais

Deleģējošais

Docētājs

Docētājs

Docētājs

Docētājs

 izvirza mācību
virsmērķi un mērķus
 izstāsta
studējošajiem, kas,
kad un kādā veidā
notiks
 mācību gaitā risina
problēmas un
pieņem lēmumus
 kontrolē studējošos
 izteiktā mērā
izmanto vienvirziena
komunikāciju.

 izvirza mācību
virsmērķi un mērķus
 ieklausās studējošo
viedoklī un ja
nepieciešams, sniedz
viņiem
pretargumentus
 pieņem lēmumus par
mācību gaitu un
saturu
 uzmundrina
studējošos
 kontrolē studējošos
 aizvien pieaugošā
mērā izmanto arī
divvirzienu
komunikāciju

 ierosina mācību
virsmērķi un mērķus
 ieklausās studējošo
viedoklī
 lēmumus par mācību
gaitu un saturu
pieņem kopīgi ar
studējošajiem
 uzmundrina
studējošos
 ļauj studējošajiem
pašiem kontrolēt
sevi
 izteiktā mērā
izmanto arī
divvirzienu
komunikāciju

 apspriež mācību
virsmērķi un
mērķus ar
studējošajiem,
kamēr ir panākta
vienprātība
 pēc tam darbojas kā
konsultants, klausās
un novēro, no
studējošo ziņā ir
nodota lēmumu
pieņemšanapar
mācību gaitu un
saturu, kā aŗī
kritēriju izvirzīšana
sekmīgu rezultātu
sasniegšanai
 ļauj studējošajiem
pašiem kontrolēt
sevi
 pēc vajadzības
piedalās studējošo
savstarpējā
komunikācijā

Analizējot tabulā raksturotos mācīšanas stilus, var secināt, ka VRK studiju procesā
docētāju izmantojamais mācīšanas stils ir atkarīgs no apgūstamā studiju kursa. Militāro studiju
kursu īstenošanā (skatīt 1.1.nodaļu) vairāk piemērots ir pavēlošais un mācošais mācīšanas stils
un tradicionālā izglītības pieeja (skatīt 1.2.3.nodaļu), kas lielā mērā balstās uz vienvirziena
komunikāciju, savukārt nozares profesionālo un vispārizglītojojošo studiju kursu īstenošanā –
atbalstošais mācīšanas stils un deleģējošais mācīšanas stils, kur par pamatu kalpo divvirzienu
komunikācija ar atgriezeniskās saiknes veidošanu.
Viens no VRK īstenoto studiju programmu uzdevumiem (skatīt 1.1.nodaļu) ir izkopt
studējošo saskarsmes un sadarbības prasmes, attīstīt pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un
lēmumu pieņemšanas prasmes, veicināt attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kas
nepieciešamas profesionālajai izaugsmei, ko ir iespējams panākt, izmantojot „subjekts –
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subjekts” komunikāciju un attiecības un attīstot „students-students” sadarbību. Studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos militarizētas izglītības iestādes studiju procesā raksturo:
1) to robežsargu profesijas standartos minēto prasmju attīstība, kas saistītas ar
komunikāciju;
2) „students – students” sadarbība, kas balstās uz „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecībām, veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, attieksmju veidošanos un vērtību
izpratni un pozitīvi ietekmē studējošā personības attīstību.
1) Robežsargu profesijas standartos minēto prasmju attīstība, kas saistītas ar komunikāciju.
Valsts robežsardzes koledžā studējošo komunikācijas prasmes attīstība ir svarīga ne tikai
veiksmīgai studiju procesa nodrošināšanai un savstarpējās

„docētājs

–

studējošais”

komunikācijas veiksmīgai norisei militarās izglītības iestādes specifiskā vidē, bet arī to
robežsargu profesijas standartā minēto prasmju, kas saistītas ar komunikāciju, apguvei un
īstenošanai. Lai jaunie robežsargi spētu profesionāli pildīt savus pienākumus un varētu veikt
savu galveno uzdevumu – Valsts robežas apsardzību un kontroli (Valsts robežsardzes koledžas
nolikums, 2006), viņiem ir jāapgūst noteikts zināšanu, iemaņu un prasmju kopums, ko nosaka
atbilstošie profesiju standarti (Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un
aktualizēšanas kārtību, 2010).
Lai noteiktu komunikācijas prasmes veidošanās un pilnveides iespējas militarizētā
izglītības iestādē, saistībā ar komunikācijas prasmi promocijas darba ietvaros tika analizēti VRS
jaunākā virsnieka profesijas standarts, VRS vecākā robežsardzes virsnieka profesijas standarts
(Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", 2011) un VRS inspektora profesijas
standarts (2009). Profesijas standartos minētās prasmes, kas ir saistītas ar komunikācijas prasmi,
ir redzamas 1.6.tabulā.
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1.6.tabula
Profesijas standartos noteiktās profesionālās prasmes, kas saistītas ar
komunikācijas prasmi
VRS inspektors

VRS jaunākais virsnieks

VRS vecākais virsnieks

- Veikt personu profilēšanu,
intervēšanu un identificēšanu;
- Izskaidrot patvēruma
piešķiršanas procesu;
- Izskaidrot pieņemto lēmumu
izpildes, apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību;
- Veicot dienesta pienākumus,
sadarboties ar kompetento
iestāžu amatpersonām;
- Sazināties ar personām;
- Strādāt komandā;
- Veidot pozitīvu saskarsmi,
ievērot ētikas un uzvedības
normas;
- Pārvaldīt valsts valodu;
- Pārvaldīt vienu svešvalodu
saziņas līmenī;
- Lietot profesionālo
terminoloģiju valsts valodā un
vienā svešvalodā.

- Dot uzdevumus robežsargu
norīkojumiem;
- Veikt robežsargu norīkojuma
instruktāžu;
- Veikt pārrunas ar
pārbaudāmajām personām;
- Organizēt profesionālās ētikas
un uzvedības normu
ievērošanu;
- Strādāt patstāvīgi un komandā;
- Veidot lietišķu un pozitīvu
psiholoģisko klimatu kolektīvā;
- Veikt informācijas apmaiņu ar
sadarbības iestādēm;
- Prast publiski uzstāties, paust
un aizstāvēt viedokli;
- Pārvaldīt vismaz divas
svešvalodas saziņas līmenī.

- Motivēt padoto personālu un
panākt noteiktu uzdevumu
izpildi;
- Raksturot padoto personālu,
novērtēt tā darbības rezultātus
un pielietot padotā personāla
personīgās īpašības un
profesionālo kompetenci
uzdevumu izpildē;
- Komunicēt, publiski uzstāties,
paust un aizstāvēt savu viedokli.

Atbilstoši noteiktajiem komunikācijas prasmes veidošanās kritērijiem (skatīt 1.3.1.nodaļu),
profesiju standartos minētas komunikācijas prasmes var iedalīt:
-

kritērijs „ mijiedarbība” – strādāt komandā; veicot dienesta pienākumus, sadarboties ar
kompetento iestāžu amatpersonām; veikt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm;
strādāt patstāvīgi un komandā.

-

kritērijs „informācijas apmaiņa” – komunicēt, publiski uzstāties, paust un aizstāvēt
savu viedokli, lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā,
pārvaldīt valsts valodu; pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī; izskaidrot patvēruma
piešķiršanas procesu; sazināties ar personām, veikt personu profilēšanu, intervēšanu un
identificēšanu, prast publiski uzstāties, paust un aizstāvēt viedokli, dot uzdevumus
robežsargu norīkojumiem; veikt robežsargu norīkojuma instruktāžu, veikt pārrunas ar
pārbaudāmajām personām, izskaidrot pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.

-

kritērijs „savstarpējās attiecības” – veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un
uzvedības normas; motivēt padoto personālu un panākt noteiktu uzdevumu izpildi;
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raksturot padoto personālu, novērtēt tā darbības rezultātus un pielietot padotā personāla
personīgās īpašības un profesionālo kompetenci uzdevumu izpildē; veidot lietišķu un
pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā, organizēt profesionālās ētikas un uzvedības
normu ievērošanu.
Analizējot standartos noteiktās ar komunikāciju saistītās prasmes, piemēram, „Pārvaldīt
vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī”, varam secināt, ka VRK piedāvā apgūt tikai vienu
svešvalodu. Savukārt salīdzinot VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā virsnieka
profesijas standartos noteiktās komunikācijas prasmes, varam secināt, ka atsevišķas VRS
inspektora standartā paredzētas prasmes („Izskaidrot patvēruma piešķiršanas procesu”,
„Izskaidrot pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību”, „Veikt
ārzemnieka piespiedu izraidīšanu”) ir jaunāko un vecāko inspektoru kompetence, ko paredz
vadošie robežsardzes dienestu regulējošie normatīvie akti, kas norāda uz nepieciešamību
pilnveidot profesijas standartu atbilstoši amatu kompetecei, un, ņemot vērā to, ka augstākās
izglītības ieguves specifiku militarizētā izglītības iestādē var raksturot pavēļu, reglamentu un
disciplīnas aspektā (skatīt 1.1.nodaļu), varam secināt, ka tādos apstākļos ir apgrūtināta tādu
profesijas standartos minēto prasmju sasniegšana, kas saistītas ar komunikācijas prasmes
veidošanos.
Profesijas standartos minētās komunikācijas prasmes attīstību Valsts robežsardzes koledžas
studiju procesā var veicināt, iekļaujot profesionālajos priekšmetos tēmas, kas sekmētu
komunikācijas prasmes veidošanos, un savstarpēji integrējot studiju kursus tā, lai radītu
nepieciešamību komunicēt profesionālo uzdevumu izpildes laikā.
VRK īstenotajās studiju programmās tikai neliels studiju kursu tēmu skaits ir saistīts ar
profesionālajai darbībai nepieciešamo studējošo komunikācijas prasmi un tās veidošanos, kas
neveicina viena no studiju programmu uzdevumiem – izkopt saskarsmes un sadarbības
prasmes – sasniegšanu. Analīzes rezultātā varam secināt, ka VRK nav atsevišķa studiju kursa,
kas sekmētu studējošo komunikācijas prasmes veidošanos, jo atsevišķos studiju priekšmetos
(piemēram, psiholoģija) galvenais akcents tiek likts uz uztraukuma un melu pazīmju atpazīšanu,
intervēšanas un uzdodamo

jautājumu metodiku, personas aizdomīgu uzvedību, kas

profesionālajā darbībā var sekmēt robežpārkāpēja atpazīšanu, nevis uz prasmi komunicēt un
veidot dialogu ar personu. Tādēļ, lai sekmētu profesijas standartos minēto studējošā
profesionālajai darbībai nepieciešamās komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā, VRK
īstenotajās profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” un 1.līmeņa profesionālās
augstākas izglītības programmā „Robežapsardze” ir nepieciešams iekļaut komunikācijas prasmi
veicinošas tēmas (skatīt 1.7.tabulu).
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1.7.tabula
Iekļaujamās tēmas komunikācijas prasmes veicināšanai
Mācību priekšmets

Iekļaujamā tēma

Robežuzraudzība

Robežsargu norīkojuma darbība personas identitātes
noskaidrošanā.
Robežpārbaudes
Saskarsme
ar
robežšķērsojošajām
personām,
komunikācijas veidi un barjeras.
Dokumentu tehniskā Personas intervēšana viltoto dokumentu konstatēšanas
izpēte
gadījumos.
Imigrācijas kontrole
Dažādi saskarsmes stili un veidi personas
identifikācijas procesā.

Lai veicinātu studējošo komunikācijas prasmes attīstību militarizētā izglītības iestādē, ir
nepieciešams integrēt dažādus studiju priekšmetus tā, lai radītu nepieciešamību komunicēt
profesionālo uzdevumu izpildes laikā. L.Komasa-Diasa (Comas-Diaz, 1994) uzskata, ka ar
integrāciju ir jāsaprot atsevišķu objektu apvienošanos vienā veselumā vai arī objektu iekļaušanos
kādā sistēmā. Savukārt S.Beikers un S.Džons (Baker & Jones, 1998) ar integrāciju saprot
procesu, kura laikā atšķirīgi elementi tiek apvienoti vienā kopībā, vienlaikus saglabājot tiem
pamatidentitāti. Savukārt J.Gedrovics (1985) norāda, ka izglītības procesā ar integrāciju ir
jāsaprot problēmu risināšana, apguve, izpēte, praktiski saistot vienā veselumā atsevišķos mācību
priekšmetos apgūstamās vai apgūtās zināšanas un prasmes.
P.Batelāns (Batelaan, 2001) uzsver komunikācijas un sadarbības situāciju radīšanas
nepieciešamību integrācijas īstenošanā. To ir iespējams panākt, VRK studiju procesā integrējot:
-

studiju kursu „Dokumentu tehniskā izpēte” ar studiju kursu „Robežpārbaude”. Mācību
situācija paredzētu viltota ceļošanas dokumenta identificēšanu robežas šķērsošanas vietā,
kur robežsargam būtu jāveic apstākļu noskaidrošana, komunicējot ar aizturēto personu un
noskaidrojot viņu interesējošos jautājumus, tādējādi attīstot dialoga veidošanas prasmi ar
personu.

-

studiju kursu „Ētika” ar studiju kursiem „Psihologija” un „Robežpārbaude”, kas ļautu attīstīt
studējošajiem komunikācijas prasmi personu pārbaudes procesā, sasniedzot robežsargu
profesionālajai kompetencei atbilstošus rezultātus, pārvaldot profesionālo ētiku.
2) „Students – students” sadarbība.
Uz „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību pamata balstītas komunikācijas

prasmes un „students-students” sadarbības veidošana ir viena no būtiskākajām izglītības procesa
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problēmām militarizētā izglītības iestādē, un tam ir būtiska nozīme gan katra indivīda attīstībā,
gan sabiedrībai kopumā (Андреева, 1996), īpaši uzsverot robežsargu profesionālo sagatavošanu.
L.Hubbels un K.Hubbels (Hubbell & Hubbell, 2010) norāda, ka izglītības process ir kaut kas
vairāk par informācijas pārraidīšanu un zināšanu nodošanu. Komunikācijas prasmes līmenis
paaugstinās, ja tiek nodrošināta mērķtiecīga studentu izziņas darbības pedagoģiskā vadība,
divvirzienu un daudzvirzienu komunikācija (Briede, 1996). Viņa arī norāda, ka „subjekts –
subjekts” attiecības un „students – students” sadarbību raksturo tādu partneru mijdarbības, kuri
ciena sevi un viens otru, un tas veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, savstarpēju kontroli un
atbildību, pilnveido komunikatīvās prasmes un pozitīvi ietekmē personības attīstību.
Lai veicinātu studējošo komunikācijas prasmes un „students – students” sadarbības
veidošanos, docētājam ir jāpārvalda mācību didaktika, tai skaitā atbilstošas mācību metodes, jo
viņa pedagoģiskās darbības rezultātā tiek veidotas studējošo zināšanas un iemaņas, attīstīta
komunikācijas prasme un „students – students” sadarbība. Izglītības kvalitāte ir atkarīga no
izglītības iestādes, tajā strādājošo pedagogu darbības un mācību procesa efektivitātes (Hahele,
2006), un lai veicinātu studējošo aktivitāti un viņu komunikācijas prasmes veidošanos,
docētājam studiju procesā ir jāizvēlas atbilstošas mācību metodes, docētājam kļūstot par
padomdevēju, iedrošinātāju, iedvesmotāju un palīgu studenta pašvirzītam mācību procesam
(Lamb, 2008). Savukārt R.Andersone (2007) norāda, ka mācību metožu izvēle būtiski ietekmē
mācību procesa rezultātus, studējošo mācību sasniegumus un viņu attieksmes veidošanos pret
studiju priekšmetu un mācībām vispār, kā arī studējošā personības veidošanos, kas ir vissvarīgāk.
Viņa definē, ka mācību metodes ir studējošo un docētāju sadarbības paņēmienu kopums, ko
izmanto noteiktu mācību programmu mērķu un uzdevumu īstenošanā, un ar to palīdzību tiek
veicināta studējoša personības izaugsme, aktivizēta mācīšanās darbība un sekmētā daudzveidīgu
prasmju, tai skaitā komunikācijas prasmes, attīstība.
S.Mosina (Мосина, 1996) definē šādus nosacījumus veiksmīgai studējošo komunikācijas
prasmes attīstībai studiju procesā:
- pozitīvas

motivācijas

izveidei

teorētiskā

materiāla

apguves

procesā,

kā

arī

pašsagatavošanās un semināru organizēšanai jābalstās uz studējošo iekšējām vajadzībām
un komunikācijas spējām;
- uzdevumiem un vingrinājumiem ir jābalstās uz sistēmu, kuras rezultātā tiek veidotas
komunikācijas prasmes;
- komunikācijas prasme ir jāattīsta ar dialoga palīdzību, pielietojot informācijas sistēmas;
- jāveido lomu spēles, kur komunikācijas prasme tiks veicināta ar sacensības,
profesionālisma vai radošuma palīdzību.
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I.Maslo (2006) norāda, ka studējošie mācās labāk, ja tiek ņemta vērā viņu individualitāte,
viņi ir iesaistīti aktīvā studiju procesā, veic novērojumus, kas apstiprina faktus un teorijas,
darbojas kā sabiedrības pārstāvji un mācību vide ir komfortabla, piemērota studijām. Saskaņā ar
K.Petresa (Petress, 2006) teikto studenti apgūst zināšanas labāk, ja tas ir aktīvs process, kur
studējošie tiek iesaistīti darbībā un savas darbības apdomāšanā (Bonwell & Eison, 1991).
Lai veicinātu studiju procesa mērķu sasniegšanu, studējošo personības, komunikācijas
prasmes un „students – students” sadarības veidošanos specifiskā militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskajā vidē, rodas nepieciešamība apzināt tās studiju procesā izmantojamās mācību
metodes, kas balstītos uz sadarbību un dialogu studiju vidē. Pavickaja (Павицкая, 2003) uzskata,
ka metožu izvēle un to pielietošanas efektivitāte studiju procesā ir atkarīga no:
-

studiju procesa mērķa;

-

apgūstamā materiāla grūtības pakāpes;

-

studējošo sagatavotības un attīstības pakāpes;

-

studējošo personības;

-

materiāli tehniskās bāzes, kas ir docētāja rīcībā;

-

docētāja sagatavotības pakāpes.

L.Nilsens un L.Šunks (2002) norāda, ka militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
mērķu sasniegšanai piemērotākās studiju organizācijas formas ir individuālās mācības, mācības
pa pāriem, mācības grupā, pašmācība apakšvienības tiešvadībā un integrētās mācības, savukārt
par piemērotākajām mācību metodēm viņi atzīst tādas metodes kā lekcija, mācību saruna, treniņu
metode, sacensība, situācijas modeļa metode un uzdevumu metode. Metodes un studiju
organizācijas formas, kas balstās uz pavēlošo un mācošo stilu, ir piemērotas VRK militāro
studiju priekšmetu īstenošanai, kuri atbilstoši izstrādātajai komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa shēmai, izmantojot „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecības, palīdz
attīstīt robežsargam kā dienestā esošai Valsts amatpersonai tās prasmes, kas nepieciešamas
militarizētas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Savukārt studiju procesu var padarīt
efektīvāku, attīstot studējošajiem “subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības un veicinot
„students – students” sadarbību. Atbilstoši L.Lapiņas un V.Rudiņas (1997) uzskatiem to var
panākt, izmantojot tādas interaktīvas mācīšanas metodes kā darbs grupās, situāciju analīze,
diskusijas un lomu spēles. Metodes, kuras uztur „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību
un „students – students” sadarbības integrāciju militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē,
kā arī palīdz studējošajiem veidot humānu komunicēšanas pieredzi, pēc darba autora domām, ir:
-

interaktīvās mācību metodes (balstās uz studējošo komunikāciju un sadarbību);

-

pētnieciskās mācību metodes (iespēja atklāt pretrunas starp dažādiem studējošo
viedokļiem);
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-

CLIL metode (satura un valodas integrētā mācīšana) (skatīt 1.9.attēlu).
METODES
Interaktīvās
mācību
metodes

Pētnieciskās
mācību metodes

Kooperatīvā
mācīšanās

Problēmsituāciju
analīze

Grupu darbs

Gadījuma
analīze

CLIL

Lomu spēles
1.9.attēls. Mācību metodes „students – students” sadarbības un komunikācijas
prasmes attīstības veicināšanai
Interaktivitāte – tā ir apzinātu, mērķtiecīgu un aktīvu visu iesaistīto pušu mijiedarbība,
piemēram, mācību procesā katra indivīda un visu kopā aktīvu līdzdarbošanās un savstarpēja
studējošo mijiedarbība (Bērziņa, 2006). Interaktīvās mācību metodes nodrošina studiju procesā
„students – students” sadarbību zināšanu un prasmju apguvei; studijas notiek darbībā,
studējošajiem ir iespējams izmantot savu pieredzi, un tiek veicināta studējošo patstāvīgā darbība
un komunikācija (Ieteicamās mācību metodes, paņēmieni un organizācijas formas, 2013).
Savukārt B.Mains (Maine, 2015) papildina, ka tādas interaktīvās mācību metodes kā grupu
darbs, studējošo pastāvīgā darbība un citu mācīšana nodrošina lielāko informācijas iegaumēšanas
apguvi.
Atbilstoši promocijas darbā izvirzītajiem komunikācijas prasmes veidošanās kritērijiem un
rādītājiem (skatīt 1.3.1.nodaļu) ar interaktīvo mācību metožu palīdzību var veicināt tādu
komunikācijas prasmes rādītāju attīstību kā dialoga veidošana, vēlmes sadarboties un
komunicēties radīšana, konsensuālu risinājumu rašana un kopīgu viedokļu saskaņošana, dialoga
attīstības veicināšana, kā arī nereglamentētu, tikumiski pamatotu attiecību veidošana, kas norāda
uz „students – students” sadarbības veicināšanas iespējām. Studējošajiem mijiedarbojoties
vienam ar otru, kā arī prezentējot iegūtos rezultātus auditorijā, savstarpējo viedokļu apmaiņas
rezultātā ir iespējams sasniegt profesionālajai darbībai nepieciešamo rezultātu, attīstīt
komunikācijas prasmi un „students – students” sadarbību.
Kooperatīvās mācīšanās laikā, izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecības, studējošie attīsta savas komunikācijas prasmes, sadarbojoties savā starpā un mēģinot
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kolektīvi nonākt pie kopēja rezultāta, tādējādi veicinot „students – students” sadarbību. Šādu
mācīšanos var izmantot gan izglītības programmā definēto mērķu sasniegšanai, gan arī studējošo
komunikācijas prasmes attīstībai un darbībai grupās. Lai to īstenotu, docētājam ir jādod tāds
uzdevums, kur būtu nepieciešams iesaistīties katram grupas dalībniekam un iegūtais rezultāts
būtu atkarīgs no katra grupas dalībnieka ieguldījuma. Grupu sastāvā studējošie, ar „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību palīdzību nostiprinot „students – students” sadarbību, var
attīstīt savu komunikācijas prasmi, aktīvi veidojot dialogu vienam ar otru un apmainoties ar
informāciju, attīstot saskarsmes prasmi, mijiedarbojoties vienam ar otru un veidojot attiecības
kopīgai mērķu sasniegšanai. Grupu darbs ir viena no mācību organizācijas formām, kas
paaugstina studiju procesa efektivitāti, un, raksturojot interaktivitāti mācību procesā, jāņem vērā,
ka tā ir apzināta, mērķtiecīga un aktīva visu iesaistīto pušu mijdarbība, kas mācībās pastāv trīs
saskarsmes līmeņos starp studējošo, docētāju un auditoriju kopumā (Tūbele, Šūmane, Burčaka,
Laganovska, Landra, 2013).
Studējošo komunikācijas prasmes attīstību un „students – students” sadarbību VRK var
veicināt ar pētniecisko mācību metožu palīdzību, piemēram, gadījumu analīzes un
problēmsituācijas analīzes metodi. Tādos profesionālajos studiju kursos kā „Robežuzraudzība”
un „Robežpārbaude” docētājam ir jāizveido konkrētas situācijas apraksts vai jāanalizē kāds reāls
notikums vai situācija, kāda var izveidoties robežas apsardzības vai kontroles laikā, un jāformulē
iespējamais vēlamais situācijas atrisināšanas rezultāts. Studējošajiem, izmantojot savas
teorētiskās zināšanas un sadarbojoties vienam ar otru, ir jāspēj atrast optimālākais risinājums un
jāprezentē tas, tādējādi izkopjot savu profesionālo terminoloģiju, attīstot prasmi formulēt savu
viedokli un rīkoties ar terminiem un „students – students” sadarbību. Tā kā situācijas analīze ir
kāda notikuma detalizēta izpēte, tad to var attēlot ar lomu spēles palīdzību, imitējot konkrētu
situāciju praktisko nodarbību laikā. Lomu spēles īstenošanas laikā nepieciešamības gadījumā ir
jāparedz iespēja atkāpties no atsevišķu normatīvo aktu prasībām, paredzot iespēju konkrētā
nodarbību norises laikā figurantiem (studējošajiem no citām grupām) lietot civilo apģērbu
realitātes tuvināšanas nolūkā, kas analizējot docētāju un studējošo mijiedarbību militarizētas
izglītības iestādes specifiskā vidē, tika atzīts par komunikāciju veicinošo faktoru (skatīt nodaļu
1.2.4).
Studējošo komunikācijas prasmes veidošanos un „students – students” sadarbību studiju
procesā var veicināt ar CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi. L.Danilāne un
V.Ļubkina (2006) norāda, ka integrācijas jēdziens sastopams dažādos literatūras avotos un
definēts dažādi, tomēr tā būtība ir vienāda – integrācija nozīmē sintēzi, savienošanos,
mijiedarbību, sistematizēšanos, savstarpēju bagātināšanos, iespēju paplašināšanos utt. V.Ļubkina
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(2015) uzskata, ka, izmantojot CLIL metodi, ir iespējams sasniegt tādu studiju rezultātu kā
sarunvalodas kompetences pilnveidi. Tādēļ VRK studiju procesā ir nepieciešams:
-

integrēt studiju kursu „Svešvaloda” ar studiju kursiem „Robežpārbaude” un „Profesionālā
terminoloģija”. Integrācijas rezultātā studējošajiem radīsies iespēja

attīstīt savu

komunikācijas prasmi, praktisko nodarbību laikā intervējot svešvalodā robežas šķērsotāju,
kā arī nostiprināt savas profesionālās terminoloģijas zināšanas un pilnveidot praktiskās
pielietošanas iemaņas;
-

integrēt studiju kursu „Svešvaloda” ar studiju kursu „Sakari”, kas radīs iespēju
studējošajiem veidot dialogu un attiecības apgrūtinātos apstākļos, tādējādi palīdzot
pilnveidot savu profesionālo valodas lietošanu, atsakoties no liekvārdības un veidojot
atgriezenisko saikni vidē, kas neveicina komunikācijas procesu, un attīstot „studentsstudents” sadarbību.
Komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu profesionālās

sagatavošanas procesā paredz iespēju gan veicināt to robežsargu profesijas standartos minēto
prasmju attīstību, kas saistītas ar komunikāciju, gan arī „students – students” sadarbības attīstību
studiju procesā, kas balstās uz „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecībām, kas rada
modeļa shēmas ieviešanas nepieciešamību robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
Secinājumi.
1.

Subordinācija, „subjekts – objekts” komunikācija un hierarhiskās attiecības militarizētā
izglītības iestādē kalpo kā iestādes darbības pamats, savukārt studiju process ir jāveido uz
„subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību pamata, tajā apgūstot izpratni par
militarizētas izglītības iestādes hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības
nepieciešamību efektīvai profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības,
līdz ar to praksē dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni.

2.

Militarizētas izglītības iestādes studiju procesā ilgstoši atkārtojot vienu un to pašu darbību,
vienvirziena komunikācijas rezultātā prasmes var kļūt par automātiskām, taču netiek
attīstīta studējošo personība un sasniegti studiju procesa mērķi, jo mācīšanās process
nozīmē ne tikai kāda obligāta materiāla iegaumēšanu, bet arī nepārtrauktas apguves,
pārkārtošanās un izaugsmes procesus mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.

3.

VRK kā militarizētai izglītības iestādei robežsargu profesionālās sagatavošanās procesā ir
nepieciešams orientēties uz robežsarga kā dienestā esošas militāras Valsts amatpersonas
sagatavošanu un dienestam nepieciešamo prasmju attīstību, un robežsargu komunikācijas
prasmes attīstību.

4.

Ar „subjekts – objekts” veidotu komunikāciju un attiecībām ir iespējams attīstīt
studējošajos profesionālās prasmes un rakstura īpašības tādos specifiskos militāros studiju
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priekšmetos kā „Militārā taktika”, „Ieroču un šaušanas mācība”, „Militārā sagatavošana”,
„Militārā topogrāfija”, „Ierindas mācība”, „Dienesta reglamenti”.
5.

Tā kā „subjekts – objekts” komunikācija un attiecības ir nosacījums efektīvai profesionālo
funkciju izpildei, tad dienesta organizācijas jautājumos un militāro studiju priekšmetu
īstenošanā docētājs pilda priekšnieka un komandiera lomu (skatīt 1.2.4.nodaļu), savukārt
studiju procesā vispārizglītojošo un nozares profesijas studiju kursu īstenošanā – lektora –
motivētāja lomu.

6.

Pozitīvas attieksmes veidošanos pret izvēlēto profesiju, hierarhiskās „subjekts – objekts”
komunikācijas un attiecību pieņemšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību,
amatpersonas kā sociālās lomas pilnīgu izpratni un nepieciešamo amatpersonas īpašību
attīstību var veicināt ar valstiskās audzināšanas studiju priekšmeta ieviešanu, personīgo
docētāja piemēru, kā arī radot vidi, kas veicina disciplīnu.

7.

Docētājam ir jāapzinās „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību nepieciešamība kā
studiju procesa komponente studējošā individualitātes attīstīšanai, kas liecina par docētāja
profesionālo kompetenci, jo „subjekts – subjekts” komunikācijas veidotu attiecību rezultātā
studējošais attīstās kā personība, kura vēlāk pilda savus pienākumus hierarhiskā vidē, kam
ir pagaidu raksturs.

8.

VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā robežsardzes virsnieka profesijas standartā
minētās prasmes ir saistītas ar komunikācijas prasmi, savukārt dažu no tām (saskarsmes
veidošana, strādāšana komandā, sadarbības veidošana un pozitīva psiholoģiskā klimata
veidošana kolektīvā) apguve militarizētā izglītības iestādē ir apgrūtināta augstākās
izglītības ieguves specifikas dēļ.

9.

Studējošo komunikācijas prasmes veidošanos militarizētas izglītības iestādes studiju
procesā raksturo to robežsargu profesijas standartos minēto prasmju attīstība, kas saistītas
ar komunikāciju un „students – students” sadarbību, kas balstās uz „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecībām, veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, attieksmju veidošanos
un vērtību izpratni un pozitīvi ietekmē studējošā personības attīstību.

10.

Profesijas standartā minēto prasmju, kas saistītas ar komunikāciju, attīstību var veicināt,
iekļaujot komunikācijas prasmi veicinošas tēmas mācību saturā un savstarpēji integrējot
studiju priekšmetus, savukārt komunikācijas prasmes attīstību un „students – students”
sadarbību militarizētas izglītības iestādes studiju procesā var veicināt, izmantojot
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības, pielietojot interaktīvās mācību metodes,
pētnieciskās mācību metodes un CLIL metodi.
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2. Komunikācijas prasmes veidošanās izpēte

Darba otrajā nodaļā un tās apakšnodaļās sniegts raksturojums empīriskā pētījuma
organizācijai un metodoloģijai, analizēti didaktiskā modeļa pārbaudes, veiktā izmēģinājuma
pētījuma un datu apstrādē iegūtie rezultāti, tika izstrādāts „subjekts – subjekts” un „subjekts –
objekts” komunikāciju un to mijiedarbību raksturojums militarizētā izglītības iestādē, kā arī
apzinātas docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē.
Promocijas darba pētnieciskās daļas struktūra ir šāda:
2.1.apakšnodaļā ir sniegts:
-

pētījuma programmas pamatojums;

-

pētījuma bāzes raksturojums;

-

pētījuma dizains;

-

pētījuma uzdevumu raksturojums;

-

pētījuma metodoloģijas, bāzes un izlases raksturojums;

-

izmēģinājuma pētījuma un tajā iesaistīto respondentu un izmēģinājuma pētījuma aptaujas
anketas jautājumu raksturojums;

-

izmēģinājuma pētījuma datu kodēšanai un analīzei izstrādātās kodu sistēmas
raksturojums;

-

docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarību un nosacījumu
likumsakarību identificēšanai veiktajā aptaujā iesaistīto respondentu raksturojums;

-

pētījumā iegūto datu apstrādē un analīzē izmantoto metožu raksturojums;

-

docētāju strukturētajās intervijās iegūto kvalitatīvo datu kodēšanai un analīzei izstrādātās
kodu sistēmas raksturojums.

2.2.apakšnodaļā tiek analizēti veiktā izmēģinājuma pētījuma rezultāti, apkopoti, analizēti un
interpretēti datu apstrādes rezultāti par komunikācijas prasmes veidošanos Valsts
robežsardzes koledžā, izstrādāti un apkopoti secinājumi par tās veidošanās mijsakarībām,
komunikācijas prasmes veidošanās un „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbības nosacījumu likumsakarībām.
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2.1. Empīriskā pētījuma metodoloģija: pētījuma bāze, izlase, struktūra,
metodes un norise

Pētījuma programmas pamatojums
Pētniecība mācību un zinātniskā izziņā mūsdienās kļūst par noteicošo veidu jaunu zināšanu
ieguvē un jaunu likumsakarību atklāšanā (Špona & Čehlova, 2004). A.Geske un A.Grīnfelds
(2006) norāda, ka pētniecisko procesu dažādās ar izglītību saistītās jomās var attēlot, uzdodot
jautājumus, vācot, apstrādājot un analizējot datus un apspriežot iegūtos rezultātus. Viņi uzsver,
ka zinātniski pētnieciskajā darbībā iegūtie rezultāti, secinājumi un vispārinājumi ir patiešām
noderīgi tikai tādā gadījumā, ja tos var empīriski pārbaudīt un apstiprināt. A.Kroplijs un
M.Raščevska (2004) izdala divas pieejas, ko sociālajās zinātnēs lieto pētniecībā: kvantitatīvā un
kvalitatīvā, kur abām pieejām ir līdzīgi galamērķi, bet atšķirīgs veids, kā to dara. Savukārt
K.Punčs (Punch, 1998) uzskata, ka sekmīgai pedagoģisko pētījumu veikšanai ir nepieciešams
ievērot noteiktu pētījuma plānu atbilstoši šādiem posmiem:
-

pētījuma teorētiskā analīze un jaunu ideju atklāšana;

-

pētījuma plānošana;

-

pētījuma norise;

-

rezultātu analīze un interpretācija.

Zinātnisko rakstīšanu un ar to nesaraujami saistīto pētniecības procesu parasti nosaka kāda
konkrēta mērķa noteikta vajadzība, nevis brīva griba vai iekšējā nepieciešamība (Laiveniece,
2014). Promocijas darba pētījums ietver zinātnisko teoriju izpēti par promocijas darba pētījuma
priekšmetu – docētāju un studējošo komunikācijas prasmi, robežsargu sagatavošanas procesa
specifiku Valsts robežsardzes koledžā, komunikācijas specifiku militarizētā izglītības iestādē, kā
arī empīrisko docētāju un studējošo savstarpējās komunikācijas prasmes izpēti VRK, pielietojot
kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes.
Pētījuma bāze: Valsts robežsardzes koledža Latvijas Republikā un Lietuvas Republikas
M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte.
Pētījuma dizains ir attēlots 2.1.attēlā.
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Zinātniskās
literatūras studijas

Pedagoģiskās vides
izpēte, normatīvo aktu
izpēte

Kritēriju un rādītāju izstrāde komunikācijas
prasmes veidošanās pārbaudei militarizētā
izglītības iestādē

Studējošo aptaujas anketu un
docētāju interviju jautājumu
izstrāde
Pētījuma sekundāro pētījuma datu ieguve
programmas kvantitatīvo datu apstrādei „SPSS”
vidē (Hī-kvadrāta tests, Manna–Vitnija U-tests,
Kruskala–Vollisa H-tests, Kendella korelācijas
analīze) un programmas kvalitatīvo datu apstrādei
AQUAD vidē (frekvenču tabulas, mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības)

Ieteikumu izstrāde robežsargu profesionālas
sagatavošanas sistēmas pilnveidei

2.1.attēls. Pētījuma dizains (autora konstrukcija)
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Docētāji

Studējošie

Izmēģinājuma pētījums par
komunikācijas procesu VRK un
LTU universitātē

Atbilstoši promocijas darba uzdevumiem, tika izvirzīti uzdevumi pētījumam:
1. veikt

izmēģinājuma

pētījumu

esošās

situācijas

komunikācijas

procesa

jomā

noskaidrošanai VRK un LTU M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē;
2. veikt studējošo un docētāju aptauju par komunikācijas prasmes veidošanos un to
veicināšanas iespējām militarizētā izglītības iestādē;
3. veikt docētāju intervēšanu par komunikācijas procesu VRK kā militarizētā izglītības
iestādē un komunikācijas prasmes veidošanās iespējām;
4. noteikt mijsakarības (linkages) starp komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un
komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem, kā arī komunikācijas prasmes veidošanās un
„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības nosacījumu
likumsakarības (implicants);
5. apstrādāt un analizēt iegūtos datus un sagatavot ieteikumus robežsargu profesionālās
sagatavošanas sistēmas pilnveidei.
Pētījuma metodoloģija sevī ietver:
-

pētījumu uzdevumu izvirzīšanu;

-

datu ieguves, apstrādes un iegūto datu analīzes metožu atlasi;

-

iegūto datu būtiskuma noteikšanu, izmantojot datu apstrādes programmas;

-

komunikācijas prasmes kritēriju un rādītāju validitātes noteikšanu piedāvātās
didaktiskā modeļa shēmas tālākai ieviešanai militarizētas izglītības iestādes
specifiskajā vidē, izmantojot promocijas darba ietvaros noteiktos komunikācijas veida
kritērijus;

-

datu interpretāciju;

-

zinātniskās ētikas ievērošanu.

Pētījumā tika izmantota ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas Republikas Robežapsardzības
dienesta amatpersonu pieredze komunikācijas prasmes veidošanās jomā, jo Latvija ir Eiropas
Savienības dalībvalsts un vienlaicīgi tās ārējā robeža, un dažādu Eiropas Savienībā ietilpstošo
valstu robežapsardzības dienestu pienākumi, uzdevumi, funkcijas un problēmas ir līdzīgas.
Pētījuma izlase:
Lai nodrošinātu datu validitāti, pētījumā tika iekļauti docētāji un visās VRK izglītības
programmās studējošie:
–

Profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” studējošie – 38
respondenti;
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–

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”
studējošie – 71 respondents;

–

Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātes
1.kursa studējošie – 11 respondenti;

–

Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras, Militāro un fizisko
priekšmetu katedras un Vispāizglītojošo priekšmetu katedras docētāji – 16
respondenti.

Promocijas darba ietvaros tika sagatavotas anketas:
1. Izmēģinājuma pētījuma anketa studējošajiem par komunikācijas procesu VRK (skatīt
pielikumu Nr.2) un attiecīgi LTU M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības
fakultātē (skatīt pielikumu Nr.3).
2. Anketa studējošajiem par komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā (skatīt
pielikumu Nr.8).
3. Anketa docētājiem par komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā (skatīt
pielikumu Nr.9).
Izmēģinājuma pētījumā piedalījās studējošo grupas, kuru raksturojums ir redzams
2.1.tabulā. Grupu izvēli noteica VRK un M.Romeris Universitātē īstenotās programmas un
studējošo dienesta pieredze. Studējošie novērtēja esošos komunikācijas procesus Valsts
robežsardzē, Valsts robežsardzes koledžā un Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātē. Tika
izvēlēti respondenti dažādā vecumā, jo VRK 54 respondentu vecums bija no 18 līdz 45 gadiem,
savukārt M.Romeris universitātē studējošo vecums – no 18 – 20 gadiem.
2.1.tabula
Izmēģinājuma pētījuma respondentu raksturojums
Studiju programma

Dienesta
pieredze
6 mēn.

Respondentu
skaits
19

Vecums

Sievietes

Vīrieši

18–25

7

12

1.līm.prof.augst.izgl.progr.
„Robežapsardze” (pilna
laika)

1g.6 mēn.

19

21–32

6

13

1.līm.prof.augst.izgl.progr.
„Robežapsardze” (nepilna
laika)

2 gadi

16

35–45

4

12

LTU M.Romeris univer.
Sab.droš.fakult.1.kursa
kadeti

6 mēn.

11

18–20

5

6

Prof. tālākizgl. progr.
„Robežapsardze”
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LTU M.Romeris Universitātē studijas tiek īstenotas piecās fakultātēs: Ekonomikas un
finanšu fakultātē, Politikas un vadības fakultātē, Sociālo tehhnoloģiju fakultātē, Juridiskajā
fakultātē un Sabiedriskās drošības fakultātē. Promocijas darba ietvaros izmēģinājuma pētījumā
tika iesaistīti Sabiedriskās drošības fakultātē studējošie, jo šajā fakultātē notiek Lietuvas
Robežapsardzības dienesta amatpersonu sagatavošanas process. Studiju process fakultātē ir
organizēts atbilstoši universitātes apstiprinātai kārtībai, un tas tiek īstenots saskaņā ar augstāko
izglītību iegūšanas Lietuvas Republikā normatīvo aktu prasībām. Studējošie šajā fakultātē studiju
procesa laikā atrodas formas tērpā, taču sakarā ar to, ka studijas norisinās universitātes
(augstākās izglītības iestādes) vidē, nevis militarizētā izglītības iestādē, studiju process netiek
ietekmēts ar dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, docētāji (izņemot militāro
priekšmetu) neatrodas auditorijā formas tērpā, dienests netiek atzīts par prioritāti atiecībā pret
studiju procesu, un studējošie ikdienā nesastopas ar dienesta organizācijas jautājumiem
Robežapsardzības dienestā. Sakarā ar to, ka docētāji un studējošie neatrodas savstarpējās
dienesta attiecībās, to attiecības un komunikācijas procesu neietekmē militarizētai izglītības
iestādei raksturīgās komunikācijas barjeras, kā tas ir VRK.
Izmēģinājuma pētījuma ietvaros studējošo aptaujas anketa sastāvēja no 7 jautājumiem
(skatīt pielikumu Nr.2), ar kuras palīdzību bija iespējams iegūt šādu informāciju:
1.jautājums – vai studējošais saprot komunikācijas jēdzienu;
2.jautājums – dominējošā komunikācijas veida Valsts robežsardzē un Lietuvas robežapsardzības
dienestā noskaidrošana;
3.jautājums – studējošo uzskatu apzināšanās par nepieciešamo komunikācijas veidu dienesta
organizācijā;
4.jautājums – studējošo uzskati par nepieciešamo komunikācijas veidu un attiecībām studiju
procesā;
5.jautājums – tiek noskaidrota esošā situācija komunikācijas jomā VRK un LTU M.Romeris
universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē;
6. un 7.jautājums – kvalitatīvajam pētījumam nepieciešamā informācija.
Lai iegūtu datus Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības
fakultātē, aptaujas anketa tika tulkota lietuviešu valodā (skatīt pielikumu Nr.3).
Kvantitatīvo datu apstrādei programmas „SPSS 20” vidē tika izveidota kodu sistēma (skatīt
2.2.tabulu).
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2.2.tabula
Kodi datu apstrādei SPSS programmā
NOSAUKUMS
KURSS

APZĪMĒJUMS
K

Termins „Komunikācija”

TK

Kāds komunikācijas veids,
Jūsuprāt, ir dominējošais Valsts
robežsardzē?

KR

Kuram komunikācijas veidam,
Jūsuprāt, no iepriekšminētiem
(1,2,3,4) ir jābūt noteicošam
praktiskajā dienestā Valsts
robežsardzē un Valsts
robežsardzes koledžā?

KD

Kuri komunikācijas veidi ir
nepieciešami sekmīgai studiju
procesa īstenošanai nodarbību
laikā?

KS

Kāda veida komunikācija starp
studējošajiem un docētājiem,
Jūsuprāt, norisinās Valsts
robežsardzes koledžā?

KO

GRADĀCIJA//VĒRTĪBA
1. Kadeti.
2. Virsnieki (pilna laika).
3. Virsnieki (nepilna laika).
1. Instrukciju un rīkojumu saņemšana un
izpilde iestādē starp priekšniekiem un
padotiem.
2. Informācijas un viedokļu apmaiņa starp
personām, izmantojot videokonferenci.
3. Informācijas apmaiņa starp divām un
vairākām personām, kas var izpausties
mutiskā un rakstiskā veidā.
4. Iestādes dokumentu aprites forma.
1. Savstarpējās attiecībās tiek ievērota
etiķete, nelietojot vārdus, žestus un
mājienus, kas var aizskart citu personu
godu un cieņu.
2. Viena amatpersona ir padota citai
amatpersonai un izpaužas kā pavēļu
došana no augstākstāvošu priekšnieku
puses.
3. Abas iepriekšminētās.
4. Komunikācija Robežsardzē nepastāv.
1. Savstarpējās attiecībās tiek ievērota
etiķete, nelietojot vārdus, žestus un
mājienus, kas var aizskart citu personu
godu un cieņu.
2. Viena amatpersona ir padota citai
amatpersonai un izpaužas kā pavēļu
došana no augstākstāvošu priekšnieku
puses.
3. Abas iepriekšminētās.
4. Komunikācija Robežsardzē nepastāv.
1. Tiek nodrošināta studenta un pedagoga
savstarpējā
mijiedarbība,
veicinot
personības attīstību.
2. Valsts
robežsardzes
koledža
ir
militarizēta
mācību
iestāde,
un
nodarbību laikā galvenais ir disciplīnas
ievērošana, tādējādi audzinot un
sagatavojot
jaunos
robežsargus
dienestam.
3. Abi iepriekšminētie.
4. Komunikācija studiju procesā nav
nepieciešama.
1. Savstarpējās attiecībās tiek ievērota
etiķete, nelietojot vārdus, žestus un
mājienus, kas var aizskart citu personu
godu un cieņu.
2. Viena amatpersona ir padota citai
amatpersonai un izpaužas kā pavēļu
došana no augstākstāvošu priekšnieku
puses.
3. Abas iepriekšminētās.
4. Komunikācija Robežsardzē nepastāv.

81

Lai identificētu docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības, tika sastādītas studējošo un docētāju aptaujas anketas. Studējošo
anketēšanā piedalījušos grupu raksturojums ir redzams 2.3.tabulā. No 55 respondentiem 20 bija
sievietes, 35 – vīrieši. Respondenti bija vecumā no 18 līdz 45 gadiem. Pamatojoties uz
Kolmogorova–Smirnova kritērija (Kolmogorov-Smirnov’s test) rezultātiem empīriskā sadalījuma
noteikšanai, kur empīriskais sadalījums neatbilda normālajam (p=0.000), iegūto primāro datu
apstrādei sekundāro datu iegūšanai tika izmantotas neparametriskās datu apstrādes metodes.
2.3.tabula
Studējošo respondentu raksturojums
Studiju programma

Dienesta
pieredze

Respondentu
skaits

Vecums

Sievietes

Vīrieši

Prof. tālākizgl. progr.
„Robežapsardze”
1.līm.prof.augst.izgl.progr.
„Robežapsardze” (pilna
laika)
1.līm.prof.augst.izgl.progr.
„Robežapsardze” (nepilna
laika)

4 mēn.

19

18–25

12

7

1 gads

19

21–32

6

13

3 gadi

17

35–45

2

15

Docētāju anketēšanā un strukturētajā intervijā piedalījās VRK docētāji, kuru dienesta stāžs
amatā bija no 1 līdz 10 gadiem. No Militāro priekšmetu katedras tika anketēti un intervēti 4
docētāji, no Vispārējo priekšmetu katedras – 7 docētāji un no Robežsardzes un imigrācijas
dienestu priekšmetu katedras – 5 docētāji.
Kvalitatīvo datu ieguvei tika veikta VRK docētāju strukturētā intervija pēc sagatavotas
intervijas programmas (skatīt pielikumu Nr.6). Programmas kvalitatīvo datu apstrādei
„AQUAD” vidē tika:
-

veidotas frekvenču (frequencies) tabulas kodu biežuma noteikšanai;

-

veikts Hī-kvadrāta (Chi-Square) tests saiknes (relationship) noteikšanai starp
respondentu grupām;

-

noteiktas mijsakarības (linkages) starp komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un
komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem;

-

komunikācijas prasmes veidošanās un „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbības nosacījumu likumsakarības (implicants).
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Militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā sistēma rada nepieciešamību integrēti ieviest
“subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
attīstībai studiju procesā. Lai noteiktu komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumus un
„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības nosacījumu
likumsakarības, tika izstrādāts „subjekts – subjekts” un „subjekts – objekts” komunikācijas
mijiedarbības raksturojums militarizētā izglītības iestādē (skatīt 2.4.tabulu).
2.4.tabula
„Subjekts – subjekts” un „subjekts – objekts” komunikācijas un to mijiedarbības
raksturojums
Komunikācijas veids
„subjekts – subjekts” komunikācija

„subjekts – objekts” komunikācija

„subjekts – subjekts” un „subjekts – objekts”
komunikācijas mijiedarbība

Raksturojums
- izmanto demokrātisko vadības stilu;
- docētājs ir ieinteresēts studējošo
personības attīstībā, gandarījums no
saskarsmes un komunikācijas ar viņiem;
- ar cieņu izturas pret studējošajiem;
- rada vēlmi komunicēt un mijiedarboties.
- izmanto autoritāro vadības stilu;
- docētājs kā priekšnieks un komandieris ir
ieinteresēts disciplīnas nodrošināšanā;
- dod rīkojumus un pavēles, izmanto
„subjekts – objekts” komunikāciju, īsteno
varu;
- nenodrošina atgriezenisko saikni, veido
monologu.
- integrē „subjekts – subjekts” komunikāciju
un attiecības vertikālajā hierarhijas
sistēmā;
- apvieno docētāja lomas, veido attiecības
neatkarīgi no ieņemamā amata vai pakāpes
- studiju procesā docētājs spēj atteikties no
pastāvošā lejupejošā komunikācijas
modeļa militarizētā izglītības iestādē par
labu dominējošajam „subjekts – subjekts”
komunikācijas modelim;
- atkāpjas no atsevišķām reglamentējošo
aktu prasībām, negraujot tās, mijiedarbības
veicināšanai.

Datu apstrāde un analīze
Datu apstrādē un analīzē tika izmantota jaukto metožu pieeja, kas kombinē vai savieno
kvantitatīvās un kvalitatīvas pētījuma stratēģijas (Mārtinsone, 2011). Pētījuma rezultātu
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ticamības paaugstināšanai tika izmantota datu triangulācija, iegūstot un apstrādājot kvantitatīvos
un kvalitatīvos datus. Izmēģinājuma pētījumā tika veikta Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas
analīze sakarību (correlation) noteikšanai programmas kvantitatīvo datu apstrādei „SPSS” vidē.
Savukārt docētāju un studējošo anketēšanas rezultātā iegūto primāro datu apstrādei tika veikta
krostabulācija, Manna–Vitnija (Mann–Whitney U) un Kruskala–Vollisa H-tests (Kruskal–Walis
H) atšķirību (differences) noteikšanai starp respondentu grupām, Kendella (Kendall’s tau-b)
korelācijas analīze sakarību (correlation) noteikšanai starp rādītājiem un veikta klāsteranalīze
respondentu grupu identificēšanai programmas kvantitatīvo datu apstrādei „SPSS” vidē.
Docētāju interviju rezultāti tika apstrādāti kvalitatīvo datu apstrādes programmas
„AQUAD” vidē, veidojot frekvenču tabulas kodu biežuma noteikšanai, veicot Hī-kvadrāta (ChiSquare) testu saiknes (relationship) noteikšanai, nosakot mijsakarības (linkages) starp
komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem, kā arī
komunikācijas prasmes veidošanās un „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbības nosacījumu likumsakarības (implicants).
Pamatojoties uz teorētiskajām nostādnēm, docētāju strukturētajās intervijās iegūto
kvalitatīvo datu kodēšanai un analīzei tika izstrādāta kodu sistēma, ko veido profilkodi,
respondentu kodi, saturiskie (konceptuālie) kodi (metakodi un multiplie kodi). Profilkodi tika
veidoti, pamatojoties uz respondentu iesaistīšanos VRK katedrās:
-

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docētāji tika iekļauti ar profilkodu „vpk”
apzīmētajā grupā;

-

Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docētāji tika iekļauti ar
profilkodu „ridpk” apzīmētajā grupā;

-

Militāro un fizisko priekšmetu katedras docētāji tika iekļauti ar profilkodu „mfspk”
apzīmētajā grupā.

Saturisko (konceptuālo) kodu sistēmu veido multiplie kodi un metakodi. Multiplo kodu
sistēma tika izstrādāta, iekļaujot tajā komunikācijas prasmes veidošanās rādītājus, komunikācijas
veidu raksturojošos rādītājus un docētāju un studējošo komunikāciju ietekmējošo faktoru
rādītājus (skatīt pielikumu Nr.7).
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2.2. Datu apstrāde, analīze un komunikācijas prasmes veidošanās
specifika Valsts robežsardzes koledžā
2.2.1. Izmēģinājuma pētījums par komunikācijas procesu un
komunikācijas prasmes veidošanos robežsargu profesionālajā
sagatavošanā
Lai apzinātu esošo situāciju un studējošo vajadzības komunikācijas jomā militarizētā
izglītības iestādē, tika veikts izmēģinājuma pētījums, kurā tika noskaidrots studējošo viedoklis
divās militarizētās izglītības iestādēs: VRK un Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātē
(turpmāk tekstā – LTU). Atbilžu analīze uz anketas pirmo jautājumu „Ko Jūs saprotat ar jēdzienu
„komunikācija” iestādē” liecina, ka 52 no 54 VRK studējošajiem un visi (11) LTU studējošie
norādīja uz informācijas apmaiņu starp divām vai vairākām personām (skatīt 2.5.tabulu).
2.5.tabula
Jēdziena „Komunikācija” VRK un M.Romeris universitātē studējošo izpratnē

Apzīmējumi:
1 – Instrukciju un rīkojumu saņemšana un izpilde iestādē starp priekšniekiem un pakļautībā
esošajām amatpersonām.
2 – Informācijas un viedokļu apmaiņa starp personām, izmantojot videokonferenci.
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3 – Informācijas apmaiņa starp divām un vairākām personām, kas var izpausties mutiskā un
rakstiskā veidā.
Iegūtie rezultāti apliecina komunikācijas jēdziena izpratni aptaujas dalībnieku vidū, kas ir
būtiski nepieciešama turpmākās aptaujas sekmīgai norisei.
Anketas otrais jautājums par dominējošo komunikācijas veidu Valsts robežsardzē atklāj, ka
VRK studējošo respondentu vairākums (25 respondenti) uzskata, ka Valsts robežsardzē dominē
„subjekts – objekts” komunikācija, kas apliecina teorētiskā pētījuma validitāti. Analizējot
dažādās izglītības programmās studējošo respondentu atbildes, redzam, ka pilna laika 1.līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā studējošie par dominējošo uzskata „subjekts –
objekts” komunikāciju, savukārt nepilna laika studējošie norāda uz „subjekts – objekts” un
„subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbību. Tas ir saistīts ar apstākli, ka nepilna laika
studējošie uz nodarbībām ierodas atbilstoši nepilna laika studiju grafikam, t.i., militarizētas
izglītības iestādes vidē neatrodas ikdienā, pretēji pilna laika studējošiem, tāpēc viņu atbildēs ir
novērojamas atšķirības. Salīdzinošie rezultāti ir redzami 2.2.attēlā.

Kādai jābūt komunikācijai studiju procesa laikā?
abas

subjekts-objekts

LTU studējošie (11)

1

virsnieki (nepilna laika) (16)

1

subjekts-subjekts

6
4
5
10

virsnieki (pilna laika) (19)

kadeti (19)

4
1

3

6

9
15

2.2.attēls. Komunikācijas raksturojums VRK un LTU studējošo izpratnē
Manna–Vitnija (Mann–Whitney U) U-testa rezultāti par komunikācijas veidiem liecina, ka
pastāv ļoti būtiskas atšķirības (p=0,001; 0,026) dažādu izglītības programmu respondentu
sniegtajās atbildēs (skatīt pielikumu Nr.4). Respondenti ar lielāku izdienu, pieredzi un vecumu
kā dominējošo komunikācijas veidu organizācijā norādīja abu veidu („subjekts – objekts” un
„subjekts – subjekts”) komunikāciju. Salīdzinot VRK studējošo sniegtās atbildes ar LTU
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studējošiem, var secināt, ka dominējošā komunikācija savstarpējās attiecībās ir abu veidu
komunikācija (8 respondenti jeb 72,72%). Sniegtās atbildes liecina, ka LTU studējošo uzskati
sakrīt ar VRK 1.līmeņa nepilna laika studējošo uzskatiem. Tas ir izskaidrojams ar to, ka studiju
procesa organizācija šo respondentu grupām ir līdzīga.
Anketas trešais jautājums parāda studējošo uzskatus par to, kādam komunikācijas veidam,
pēc studējošo domām, ir jābūt noteicošajam dienesta organizācijā Valsts robežsardzē un VRK.
Iegūtie rezultāti liecina, ka 25 respondenti izjūt nepieciešamību pēc „subjekts – subjekts”
komunikācijas, kas balstās uz tādiem humānās izglītības pieejas pamatprincipiem kā savstarpējā
cieņa, gods un ētika, ko var izskaidrot ar tradicionālās izglītības pieejas izmantošanu, kas balstās
uz autoritārismu, vienvadību, disciplīnu, hierarhiju militarizētā izglītības iestādē. Tikai
salīdzinoši neliela daļa no studējošajiem (6 respondenti) apzinās un pieņem hierarhiskās
attiecības un „subjekts – objekts” komunikāciju kā profesionālās darbības nepieciešamību.
Savukārt 23 respondenti kā vēlamo komunikācijas veidu norāda abu veidu komunikāciju. Trešā
jautājuma atbildes liecina, ka vēlamā komunikācija („subjekts – subjekts”) atšķiras no esošās
komunikācijas („subjekts – objekts”). Savukārt LTU studējošie sniedza šādas atbildes: 3
respondenti uzskata, ka ir nepieciešama abu veidu komunikācija, 3 – tikai „subjekts – objekts”
komunikācija, savukārt vairākums (5 respondenti) ir pārliecināti, ka noteicošajai dienestā, tai
skaitā militarizētā izglītības iestādē, ir jābūt „subjekts – subjekts” komunikācijai, kas atklāj
studējošo vēlmi palielināt „subjekts – subjekts” komunikācijas lomu dienesta organizācijas
jautājumu risināšanā. Studējošo uzskatu salīdzinājums ir redzams 2.3.attēlā.

Kādai jābūt komunikācijai dienesta organizācijā?

LTU studējošie (11)

VRK virsnieki (nepilna laika) (16)
VRK virsnieki (pilna laika) (19)
VRK kadeti (19)
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abas
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subjekts-objekts
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8

10

subjekts-subjekts

2.3.attēls. Studējošo uzskatu salīdzinājums par noteicošo komunikācijas veidu
dienestā
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Trešā jautājuma sniegtās atbildes liecina, ka rodas nepieciešamība veicināt studējošajiem
„subjekts – objekts” komunikācijas un hierarhisko attiecību akceptēšanu. Akcepējot un pieņemot
militarizētas izglītības iestādes specifisko vidi kā profesionālās darbības nepieciešamību
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, tiktu veicināta pozitīvas atmosfēras veidošanās, studiju
procesā veicināta attiecību un komunikācijas “subjekts – subjekts” veidošanās, docētāja un
studējošā mijiedarbība un sadarbība, kas norisinās specifiskā hierarhiskas sistēmas vidē, kur
atgriezeniskās saiknes veidošana, vēlme komunicēt, sadarboties, veicinot kopīgu viedokļu
atrašanu un pozitīvas emocionālās vides veidošanu, tiek būtiski ierobežota.
Ar anketas ceturto jautājumu tika noskaidroti studējošo uzskati par komunikācijas veidu,
kas pēc viņu domām, sekmētu studiju procesa īstenošanu militarizētā izglītības iestādē.
Analizējot iegūtos datus, ir jāsecina, ka studējošo uzskati ir atšķirīgi atkarībā no izglītības
programmas, kurā viņi studē. Profesionālās tālākizglītības programmā studējošie norāda, ka
studiju procesā nodarbību laikā ir nepieciešamas abas – gan „subjekts – objekts”, gan „subjekts –
subjekts” komunikācija (15 respondenti), kas norāda uz komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa ieviešanas nepieciešamību, paredzot integrētu “subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību ieviešanu studiju procesā. Savukārt 1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmā studējošie uzskata, ka studiju procesa mērķu īstenošanā noteicošajai jābūt
„subjekts – subjekts” komunikācijai (19 respondenti) (skatīt 2.4.attēlu). LTU studējošo
vairākums (6 respondenti) norādīja gan „subjekts – objekts”, gan „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību pastāvēšanu, kas sakrīt ar VRK profesionālās tālākizglītības
programmā studējošo respondentu atbildēm. VRK studējošo viedokļi apliecina, ka viņi daļēji ir
gatavi darbam izstrādātajā komunikatīvajā modelī, kuru realizējot, šīs īpatnības ir jāņem vērā.
Studējošo uzskati ir redzami 2.4.attēlā.
Kādai jābūt komunikācijai studiju procesa laikā?
abas

subjekts-objekts

LTU studējošie (11)
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kadeti (19)
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2.4.attēls. Studējošo uzskati par vēlamo komunikācijas veidu studiju procesā
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Apstrādājot iegūtos datus ar Kruskala–Vollisa (Kruskal–Wallis H) H-testu, tika iegūti
rezultāti (skatīt pielikumu Nr.5), kas liecina, ka ir konstatētas ļoti būtiskas atšķirības (p=0,005)
starp VRK dažādās izglītības programmās studējošo uzskatiem, ko var izskaidrot:
-

ar pieredzi, kas ir izveidojusies 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā studējošajiem praktiskā dienesta laikā, kā arī ar faktu, ka visi šie
studējošie jau ir apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu;

-

ar vecumposmu un pieredzi, jo profesionālās tālākizglītības programmā studējošajiem
maksimālais vecums ir 27 gadi, bet 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā studējošajiem – 35 gadi;

-

ar to, ka profesionālās tālākizglītības programmā studējošajiem militāro priekšmetu
skaits atšķiras (ir lielāks) no 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
esošo militāro priekšmetu skaita, un ar studējošo apzināšanos, ka šos specifiskos
studiju priekšmetus nav iespējams īstenot bez „subjekts – objekts” komunikācijas un
hierarhisko attiecību palīdzības un docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
studiju procesā.

Analizējot iegūtos datus par anketas piekto jautājumu, kurš atklāj esošo situāciju VRK
komunikācijas jomā starp docētājiem un studējošajiem, ir jāsecina, ka galvenā loma VRK ir
„subjekts – objekts” komunikācijai (25 respondenti). Taču respondentu atbildes uz anketas
iepriekšējo (ceturto) jautājumu liecina, ka vēlamais komunikācijas un attiecību veids studiju
procesā ir „subjekts – subjekts” komunikācija un attiecības (skatīt 2.5.attēlu).

Vēlamās un esošās komunikācijas salīdzinājums
27

26
22

13

12

6

esošā

vēlamā

subjekts-subjekts

subjekts-objekts

abas

2.5.attēls. Vēlamās un esošās komunikācijas salīdzinājums Valsts robežsardzes
koledžā
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Studējošo sniegtās atbildes uz anketas piekto jautājumu norāda uz nepieciešamību veicināt
docētāju un studējošo „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību iekļaušanu VRK kā
militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, lai veicinātu komunikācijas prasmes
veidošanos. Salīdzinot šos datus ar LTU studējošo sniegtajām atbildēm (skatīt 2.6.attēlu), var
secināt, ka „subjekts – subjekts” komunikācija šajā izglītības iestādē tiek praktizēta tikpat bieži
kā „subjekts – objekts” komunikācija (attiecīgi 4 respondentu un 5 respondentu atbildes), kas
norāda, ka docētāju un studējošo „subjekts – subjekts” komunikācija un attiecības veiksmīgi
iekļaujas militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kas atšķiras no esošās situācijas
VRK.

Esošās situācijas salīdzinājums
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kadeti (19)

virsnieki (pilna laika) virsnieki (nepilna LTU studējošie (11)
(19)
laika) (16)

2.6.attēls. Komunikācijas veidu salīdzinājums VRK un LTU
Atbildot uz anketas 6. un 7. atvērto jautājumu, respondentiem tika dota iespēja raksturot
komunikācijas specifiku VRK, lai noskaidrotu, kā studējošie raksturo militarizētās izglītības
iestādes komunikācijas īpatnības un specifiku. Atbilžu kontentanalīze tika veikta ar mērķi
noskaidrot, kā studējošie raksturo komunikācijas procesu VRK, lai varētu izdarīt secinājumus un
apstiprināt teorētiski iegūtos pētījuma rezultātus par esošo situāciju un komunikācijas specifiku
robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
Tādi studējošo aptaujā identificētie jēdzieni kā reglaments, subordinācija, disciplīna,
hierarhija un pavēles ir analizēti darba 1.1.nodaļā, kur tika secināts, ka tie kalpo par pamatu
militarizētas iestādes darbībai. Taču analizējot pedagoģiskās pieejas izglītības iestādē
(1.2.3.nodaļa) un studējošā un docētāja mijiedarbību un attiecības (1.2.4.nodaļa), tika secināts, ka
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tie nav savietojami ar izglītības iestādes būtību, jo tādējādi tiek radītas komunikācijas barjeras,
ko pastiprina tādi studējošo norādītie jēdzieni kā ierobežošana, bijība un bezjūtība, kas padara
studiju procesa mērķus par grūti sasniedzamiem un ierobežo docētāju un studējošo „subjekts –
subjekts” attiecību un komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā. Anketā identificētās
komunikācijas raksturojuma satura vienības, kategorijas un jēdzieni ir apkopoti 2.6.tabulā.
2.6.tabula
Anketēšanas rezultātā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni
Jēdziens

Kategorija

Satura vienības

Disciplīna
Subordinācija

Komunikācija militarizētā izglītības
iestādē
Militarizētas iestādes darbība
Iestādes organizācija

Hierarhija

Komunikācijas virziens

Pavēles

Komunikācijas forma

Ierobežošana

Komunikācijas valoda

Bijība

Saskarsme starp studentiem un
mācībspēkiem (saskarsme starp
augstākstāvošiem un padotiem)
Attieksme starp komunikācijā
iesaistītajām pusēm

Komunikācija notiek, pamatojoties
uz speciāliem normatīviem aktiem
Iestādē valda stingrība un noteiktība
Viena persona pakļauta otrai, dod
pavēles un rīkojumus
Komunikācija notiek pakļautības
kārtībā
Komunikācija viegli saprotama,
lakoniska, tieša
Tiek lietoti konkrēti jēdzieni, vārdi,
teikumi, uzrunas, kuri ir obligāti
jāizmanto
Izglītības procesā nozīmīga pakāpju
un amatu atšķirība

Reglaments

Bezjūtība

Ētikas trūkums

Komunikācijas kultūra

Neviens nerēķinās ar cita cilvēka
pārdzīvojumiem
Jo zemāka pakāpe, jo mazāk to ņem
vērā
Pavēļu un rīkojumu došana,
aizskarot cieņu un godu

Veiktais izmēģinājuma pētījums par esošo situāciju komunikācijas jomā militarizētās
izglītības iestādēs rada nepieciešamību veikt tālākus pētījumus par komunikācijas barjeru
ietekmi uz studiju procesu militarizētā izglītības iestādē, kā arī komunikācijas prasmes
veidošanos militarizētas izglītības iestādes hierarhiskajā sistēmā.
Secinājumi par veikto izmēģinājuma pētījumu
 Salīdzinot studējošo sniegtās atbildes par esošo komunikāciju („subjekts – objekts”) un
vēlamo komunikāciju („subjekts – subjekts”) sekmīgai studiju procesa mērķu
sasniegšanai VRK, tika apzināta studējošo vajadzība pēc „subjekts – subjekts”
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komunikācijas, tādēļ rodas nepieciešamība veicināt docētāju un studējošo „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību iekļaušanu VRK kā militarizētas izglītības iestādes
hierarhijas sistēmā, veicinot komunikācijas prasmes veidošanos.
 Studējošo atbildes liecina, ka ir nepieciešams veicināt studējošajiem „subjekts – objekts”
attiecību, militarizētas izglītības iestādes hierarhiskās vides un „subjekts – objekts”
komunikācijas akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību efektīvai
profesionālo funkciju izpildei, lai tiktu veicināta pozitīvas atmosfēras, attiecību
“subjekts – subjekts”, docētāja un studējošā mijiedarbības un komunikācijas prasmes
veidošanās vidē, kur atgriezeniskās saikne, vēlme komunicēt, sadarboties, veicinot
kopīgu viedokļu atrašanu un pozitīvas emocionālās vides attīstība tiek būtiski ierobežota.
 Iegūto datu analīze par esošās situācijas novērtējumu komunikācijas jomā LTU norāda,
ka docētāju un studējošo „subjekts – subjekts” komunikācija un attiecības veiksmīgi
iekļaujas militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kas atšķiras no esošās
situācijas VRK, ko var skaidrot ar atšķirīgu studiju procesa organizāciju un humānās
izglītības pieejas izmantošanu.
 Tādi studējošo aptaujā identificētie jēdzieni kā reglaments, subordinācija, disciplīna,
hierarhija un pavēles kalpo par pamatu militarizētas iestādes darbībai, taču tie rada
komunikācijas barjeras, ko pastiprina tādi studējošo norādītie jēdzieni kā ierobežošana,
bijība un bezjūtība un ētikas trūkums komunikācijā, kas padara studiju procesa mērķus
par grūti sasniedzamiem un ierobežo docētāju un studējošo „subjekts – subjekts”
komunikācijas, attiecību un komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā.
 Studējošo viedokļi apliecina, ka viņi daļēji ir gatavi darbam izstrādātajā komunikatīvajā
modelī, kuru realizējot, šīs īpatnības ir jāņem vērā.

2.2.2. Studējošo un docētāju aptaujas anketu analīze par komunikācijas
prasmes veidošanos

Promocijas darba ietvaros tika veikta docētāju un studējošo anketēšana, lai iegūtu primāros
datus par komunikācijas prasmes veidošanos VRK studiju procesā. Šim nolūkam tika sastādītas
aptaujas anketas docētājiem un studējošajiem (skatīt pielikumu Nr.8 un pielikumu Nr.9).
Anketas jautājumi tika noformulēti apgalvojumu veidā, un, izmantojot Likerta atbilžu skalu,
docētājiem un studējošiem bija jāizvēlas kāds no atbildes variantiem, kas saturēja informāciju
par komunikācijas prasmi, pedagoģiskās vides novērtējumu komunikācijas procesā un
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komunikāciju ietekmējošiem faktoriem specifiskā vidē (kopā 30 jautājumi). Anketēšanā iegūtie
dati tika apstrādāti programmas kvantitatīvo datu apstrādei SPSS vidē, un tika izstrādāti
secinājumi par iegūtajiem rezultātiem. SPSS vidē tika:
1) noteiktas sakarības (correlation) starp rādītājiem, izmantojot Kendella (Kendall’s tau-b)
korelācijas analīzi;
2) noteiktas atšķirības (differences) starp respondentu grupām, izmantojot Manna–Vitnija
U-testu (Mann-Whitney U) un Kruskala–Vollisa H-testu (Kruskal-Walis H);
3) identificētas respondentu grupas, izmantojot klāsteranalīzi.

Komunikācijas prasmes kritēriju un to rādītāju savstarpējās sakarības
Promocijas darba teorētiskajā daļā tika noteikti komunikācijas prasmes kritēriji
„mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās attiecības” (skatīt 1.3.nodaļu). Nosakot
izvirzīto kritēriju un to rādītāju savstarpējās sakarības, datu apstrādes un analīzes rezultātā tika
noskaidrots, ka starp komunikācijas prasmes kritēriju „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un
„savstarpējās attiecības” zemāk minētājiem rādītājiem pastāv ļoti augsta, augsta un vidēja
pozitīva korelācija.
Analizējot komunikācijas prasmes kritēriju savstarpējo saikni, redzam, ka pastāv ļoti
augsta pozitīva korelācija starp kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „rosina, uztur dialogu
un novērtēt dialogā sasniegto” un kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski
pamatotas attiecības starp personām” (p=0.000; r=0.90).
Augsta pozitīvā korelācija pastāv arī starp komunikācijas prasmes kritērija „informācijas
apmaiņa”:
 rādītāju „rosina, uztur dialogu un novērtēt dialogā sasniegto” un:
- kritērija „mijiedarbība” rādītājiem „rada vēlmi komunicēt un sadarboties”
(p=0.000; r=0.85), „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot
sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu variantu” (p=0.000; r=0.73) un „uztur
sarunā iesaistīto partneru kopīgu viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus”
(p=0.000; r=0.81);
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītājiem „sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot „subjekts – subjekts” attiecības”
(p=0.000; r=0.81) un „ar cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0.000; r=0.81);
 rādītāju „ar personisko empātija nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu” un:
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- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības
starp personām” (p=0.000; r=0.73);
- kritērija „mijiedarbība” rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju
daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu variantu” (p=0.000;
r=0.72);

 rādītāju „pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu” un
-

kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības
starp personām” (p=0.000; r=0.73).

Tāpat

augsta pozitīva korelācija pastāv starp komunikācijas prasmes kritērija

„mijiedarbība”:
 rādītāju „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” un:
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības
starp personām” (p=0.000; r=0.78);
 rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu” un:
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības
starp personām” (p=0.000; r=0.81);
 rādītāju „uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus”
un:
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības
starp personām” (p=0.000; r=0.73).
Iegūto datu analīze arī norāda uz to, ka vidēja pozitīva korelācija pastāv starp
komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa”

 rādītāju „ar personisko empātiju nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu” un
-

komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītājiem „rada vēlmi komunicēt
un sadarboties” (p=0.000; r=0.62) un „uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu
viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus” (p=0.000; r=0.60);

-

komunikācijas prasmes kritērija „savstarpējās attiecības” rādītājiem „sasniedz
robežsargu profesionālajai kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot „subjekts –
subjekts” attiecības” (p=0.000; r=0.60) un „ar cieņu izturas pret studējošajiem”
(p=0.000; r=0.60).

 rādītāja „pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu” un
-

komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītājiem „rada vēlmi komunicēt
un sadarboties” (p=0.000; r=0.69) un „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju
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daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu variantu” (p=0.000;
r=0.61);
Vidēja

pozitīva

korelācija

pastāv

arī

starp

komunikācijas

prasmes

kritērija

„mijiedarbība”:
 rādītāju „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” un:
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītājiem „sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot „subjekts – subjekts” attiecības”
(p=0.000; r=0.69) un „ar cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0.000; r=0.69);
 rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu” un:
- kritērija „savstarpējās attiecības” rādītājiem „sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus veidojot „subjekts – subjekts” attiecības”
(p=0.000; r=0.61) un „ar cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0.000; r=0.61);
Iegūtie rezultāti ļauj konstatēt komunikācijas prasmes kritēriju un to rādītāju sakarības un
secināt, ka izvirzītie komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un
„savstarpējās attiecības” korelē viens ar otru, kas nozīmē, ka militarizētā izglītības iestādē,
pilnveidojot kādu no kritērijiem vai tā rādītājiem, tiek veicināta arī pārējo kritēriju un rādītāju
veidošanās un attīstība. Tādēļ atbilstoši komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēmai, studiju process ir jāveido uz „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību pamata,
izmantojot humāno izglītības pieeju un demokrātisko vadības stilu, kas veicina komunikācijas
prasmes veidošanās kritēriju attīstību.
Sakarības starp komunikācijas prasmi un komunikācijas veidu
Promocijas darba ietvaros tika veikta sakarības noteikšana starp komunikācijas prasmes
kritērijiem un to rādītājiem un komunikācijas veidu un tā rādītājiem docētāju un studējošo
vērtējumā. Izmantojot Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīzi, var secināt, ka starp
komunikācijas prasmes kritēriju „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” zemāk minētājiem rādītājiem un komunikācijas veidu un tā rādītājiem pastāv vidēja
pozitīva un vidēja negatīva korelācija (skatīti pielikumu Nr.10). Analizējot katru komunikācijas
prasmes rādītāju atsevišķi attiecībā pret komunikācijas veidu un tā rādītājiem, redzams, ka pastāv
vidēja pozitīva korelācija starp:
kritērija „savstarpējās attiecības”
 rādītāju „veido tikumiski pamatotas attiecības starp personām” un
-

„subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „izmanto demokrātisko vadības stilu”
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(p=0,000; r=0,67), „docētājs ir ieinteresēts studējošo personības attīstībā,
gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem” (p=0,000; r=0,65), „ar
cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0,000; r=0,65), kā arī „rada vēlmi komunicēt un
sadarboties” (p=0,000; r=0,69);
-

„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības rādītājiem
„apvieno docētāja lomas, veido attiecības neatkarīgi no ieņemamā amata vai
pakāpes” (p=0,000; r=0,50) un „atkāpjas no atsevišķām reglamentējošo aktu
prasībām mijiedarbības veicināšanai” (p=0,000; r=0,53);

 rādītājiem „ar cieņu izturas pret studējošajiem” un „sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus sarunas gaitā, veidojot subjekts – subjekts attiecības” un
-

„subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „docetājs ir ieinteresēts studējošo
personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem”
(p=0,000; r=0,49) un „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” (p=0,000; r=0,51).
kritērija „mijiedarbība”

 rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu” un
-

„subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „izmanto demokrātisko vadības stilu”
(p=0,000; r=0,66), „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” (p=0,000; r=0,69),
„docētājs ir ieinteresēts studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes
un komunikācijas ar viņiem” (p=0,000; r=0,62), kā arī „ar cieņu izturas pret
studējošajiem” (p=0,000; r=0,64);

-

„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības rādītāju
„apvieno docētāja lomas, veido attiecības neatkarīgi no ieņemamā amata vai
pakāpes” (p=0,000; r=0,49).

 rādītāju „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” un „subjekts – subjekts” komunikācijas
rādītājiem „izmanto demokrātisko vadības stilu” (p=0,000; r=0,65), „docētājs ir ieinteresēts
studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem”
(p=0,000; r=0,59), „ar cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0,000; r=0,63), kā arī „rada vēlmi
komunicēt un mijiedarboties” (p=0,000; r=0,59);

 rādītāju „uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus”
un „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības rādītājiem
„docētājs ir ieinteresēts studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un
komunikācijas ar viņiem” (p=0,000; r=0,49) un „rada vēlmi komunicēt un sadarboties”
(p=0,000; r=0,51).
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kritērija „informācijas apmaiņa”
 rādītāju „ar personisko empātiju nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu” un „subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „docētājs ir ieinteresēts
studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem”
(p=0,000; r=0,60), „izmanto demokrātisko vadības stilu” (p=0,000; r=0,53), „ar cieņu izturas
pret studējošajiem” (p=0,000; r=0,62) un „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” (p=0,000;
r=0,65);
 rādītāju „rosina, uztur dialogu un novērtē dialogā sasniegto” un
-

„subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „izmanto demokrātisko vadības stilu”
(p=0,000; r=0,64), „docētājs ir ieinteresēts studējošo personības attīstībā,
gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem” (p=0,000; r=0,64), „ar
cieņu izturas pret studējošajiem” (p=0,000; r=0,63) un „rada vēlmi komunicēt un
sadarboties” (p=0,000; r=0,60);

-

„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības rādītāju
„atkāpjas no atsevišķām reglamentējošo aktu prasībām mijiedarbības veicināšanai”
(p=0,000; r=0,49);

 rādītāju „pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu” un
-

„subjekts – subjekts” komunikācijas rādītājiem „docētājs ir ieinteresēts studējošo
personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un komunikācijas ar viņiem”
(p=0,000; r=0,49) un „rada vēlmi komunicēt un sadarboties” (p=0,000; r=0,51).

Vidēja negatīva korelācija pastāv starp:

 komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „rosina, uztur dialogu un
novērtē dialogā sasniegto” un tādiem „subjekts – objekts” komunikācijas rādītājiem kā
„izmanto autoritāro vadības stilu” (p=0,000; r=-0,61), „docētājs kā priekšnieks un
komandieris ir ieinteresēts disciplīnas nodrošināšanā” (p=0,000; r=-0,58), „dod rīkojumus un
pavēles, izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, īsteno varu” (p=0,000; r=-0,62), kā arī
„nenodrošina atgriezenisko saikni, veido monologu” (p=0,000; r=-0,52).

 komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „ar personisko empātiju
nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu” un tādiem „subjekts –
objekts” komunikācijas rādītājiem kā „izmanto autoritāro vadības stilu” (p=0,000; r=-0,55),
„docētājs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts disciplīnas nodrošināšanā” (p=0,000;
r=-0,53), „dod rīkojumus un pavēles, izmanto„subjekts-objekts” komunikāciju, īsteno varu”
(p=0,000; r=-0,57), kā arī „nenodrošina atgriezenisko saikni, veido monologu” (p=0,000; r=0,49).
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 komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītāju „rada vēlmi komunicēt un
sadarboties” un tādiem „subjekts – objekts” komunikācijas rādītājiem kā „izmanto autoritāro
vadības stilu” (p=0,000; r=-0,55), „docētājs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts
disciplīnas nodrošināšanā” (p=0,000; r=-0,53), kā arī „dod rīkojumus un pavēles, izmanto
„subjekts – objekts” komunikāciju, īsteno varu” (p=0,000; r=-0,55).

 komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot
pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu variantu” un tādiem
„subjekts – objekts” komunikācijas rādītājiem kā „izmanto autoritāro vadības stilu”
(p=0,000; r=-0,54), „docētājs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts disciplīnas
nodrošināšanā” (p=0,000; r=-0,53), „dod rīkojumus un pavēles, izmanto „subjekts – objekts”
komunikāciju, īsteno varu” (p=0,000; r=-0,59), kā arī „nenodrošina atgriezenisko saikni,veido
monologu” (p=0,000; r=-0,50).

 komunikācijas prasmes kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski
pamatotas attiecības starp personām” un tādiem „subjekts – objekts” komunikācijas
rādītājiem kā „izmanto autoritāro vadības stilu” (p=0,000; r=-0,60), „docētājs kā priekšnieks
un komandieris ir ieinteresēts disciplīnas nodrošināšanā” (p=0,000; r=-0,57), „dod rīkojumus
un pavēles, izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, īsteno varu” (p=0,000; r=-0,64), kā
arī „nenodrošina atgriezenisko saikni, veido monologu” (p=0,000; r=-0,54).
Iegūtie rezultāti ļauj konstatēt, ka tādi dienesta organizāciju raksturojošie faktori kā
pavēles, reglaments un disciplīna negatīvi ietekmē komunikācijas prasmes veidošanos, jo
autoritārā vadības stila izmantošana, docētāja kā priekšnieka un komandiera ieinteresētība
disciplīnas nodrošināšanā, rīkojumu un pavēļu došana, „subjekts – objekts” komunikācijas
izmantošana, kā arī docētāju varas īstenošana negatīvi ietekmē mijiedarbības, informācijas
apmaiņas un attiecību veidošanos un attīstību, kas norāda uz nepieciešamību ieviest
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma piedāvāto, tādējādi mazinot
komunikāciju barjeru ietekmi uz komunikācijas prasmes veidošanos starp docētāju un studējošo
studiju procesā.
Promocijas darba ietvaros veiktā teorētiskā pētījuma rezultātā tika secināts, ka
atgriezeniskā saikne ir svarīga mijiedarbības sastāvdaļa docētāja un studējošā komunikācijas
procesā (skatīt 1.2.4.nodaļu), savukārt iegūtie korelācijas rezultāti liecina, ka atgriezeniskās
saites neesamība un monologs negatīvi ietekmē tādu komunikācijas prasmes rādītāju attīstību kā:
-

dialoga rosināšanu, uzturēšanu un dialogā sasniegtā novērtēšanu, kā arī dialoga,
savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņas nodrošināšanu, pateicoties
personīgajai empātijai;
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-

tikumiski pamatotu attiecību starp personām veidošanu;

-

ieinteresēšanu sarunu tematā, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu
variantu.

Veiktā datu analīze ļāva noteikt komunikācijas prasmes kritēriju un to rādītāju sakarības ar
izmantojamās komunikācijas veida kritērijiem un rādītājiem:
1. Demokrātiskā vadības stila un „subjekts – subjekts” komunikācijas izmantošana
veicina savstarpējo attiecību un mijiedarbības veidošanos militarizētas izglītības
iestādes studiju procesā.
2. Docētāja ieinteresētība studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un
komunikācijas ar viņiem ietekmē tikumiski pamatotu attiecību veidošanos starp
personām.
3. Mijiedarbības veidošana studiju procesā auditorijā ietekmē dialoga attīstību, tikumiski
pamatotu attiecību starp personām veidošanos, ieinteresēšanu sarunas tematā, parādot
pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim (studējošajam) apzināti izvēlēties savu
variantu.
4. Pozitīva emocionālā vide ietekmē dialoga rosināšanu un uzturēšanu un dialogā
sasniegtā novērtēšanu, vēlmes komunicēt un sadarboties radīšanu, tikumiski pamatotu
attiecību starp personām veidošanos.
Komunikācijas prasmes kritēriju un to rādītāju sakarības ar izmantojamās komunikācijas
veida kritērijiem un rādītājiem ļauj izdarīt pieņēmumu, ka izstrādātā komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēma veicinās komunikācijas prasmes veidošanos robežsargu
profesionālajā sagatavošanas procesā.
Sakarības starp komunikācijas prasmi un komunikāciju ietekmējošiem faktoriem
Promocijas darba ietvaros veiktā pētījuma rezultātā tika secināts (skatīt 1.2.4.nodaļu), ka
militarizētā izglītības iestādē var rasties specifiskas komunikācijas barjeras studiju procesā starp
docētāju un studējošo, tādēļ rodas nepieciešamība veicināt docētāju un studējošo komunikācijas
prasmes veidošanos, uz ko norāda arī promocijas darba mērķis. To ir iespējams sekmēt ar
komunikāciju veicinošo faktoru palīdzību (skatīt 1.2.4.nodaļu). Lai noteiktu sakarības starp
komunikācijas prasmes kritēriju „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” un komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem, iegūtie dati tika analizēti, izmantojot
Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīzi. Sakarību noteikšana ir nepieciešama
komunikācijas prasmes veidošanās veicināšanas pasākumu apzināšanai un komunikācijas barjeru
mazināšanai studiju procesā starp docētāju un studējošo.
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Iegūtie analīzes rezultāti liecina, ka starp komunikācijas prasmi un komunikāciju
ietekmējošajiem faktoriem pastāv vidēja pozitīva korelācija (skatīt pielikumu Nr.10):
 komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „rosina, uztur dialogu un
novērtēt dialogā sasniegto” un tādiem komunikāciju veicinošiem faktoriem kā „sadarbības
attiecību un mijiedarbības veidošana” (p=0,000; r=0,63), „pozitīvas emocionālās vides
izveide ar humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrācija hierarhiskā sistēmā”
(p=0,000; r=0,63), „docētāja lektora – motivētāja loma” (p=0,000; r=0,62), „docētāja
personība” (p=0,000; r=0,56) un „civilā apģērba lietošana studiju procesā” (p=0,000;
r=0,55);
 komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „personiskā empātija
nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu” un tādiem komunikāciju
veicinošiem faktoriem kā „pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju
studiju procesā un integrācija hierarhiskā sistēmā” (p=0,000; r=0,57), „docētāja lektora –
motivētāja loma” (p=0,000; r=0,61), „docētāja personība” (p=0,000; r=0,54) un „sadarbības
attiecību un mijiedarbības veidošana” (p=0,000; r=0,51);
 komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāju „pārvalda profesionālo
ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu” un tādiem komunikāciju veicinošiem
faktoriem kā „pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju
procesā un integrācija hierarhiskajā sistēmā” (p=0,000; r=0,53), „docētāja lektora –
motivētāja loma” (p=0,000; r=0,50), „docētāja personība” (p=0,000; r=0,49) un „civilā
apģērba lietošana studiju procesā” (p=0,000; r=0,49);

 komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītāju „rada vēlmi komunicēt un
sadarboties” un tādiem komunikāciju veicinošiem faktoriem kā „sadarbības attiecību un
mijiedarbības veidošana” (p=0,000; r=0,60), „pozitīvas emocionālās vides izveide ar
humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrācija hierarhiskajā sistēmā” (p=0,000;
r=0,61), kā arī „docētāja lektora – motivētāja loma” (p=0,000; r=0,59) un „civilā apģērba
lietošana studiju procesā” (p=0,000; r=0,51);

 komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītāju „ieinteresē sarunas tematā, parādot
pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu variantu” un tādiem
komunikāciju veicinošiem faktoriem kā „sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošana”
(p=0,000; r=0,55), „pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju
procesā un integrācija hierarhiskajā sistēmā” (p=0,000; r=0,61), „docētāja lektora –
motivētāja loma” (p=0,000; r=0,60), „docētāja personība” (p=0,000; r=0,53) un „civilā
apģērba lietošana studiju procesā” (p=0,000; r=0,55);

 komunikācijas prasmes kritērija „mijiedarbība” rādītāju „uztur sarunā iesaistīto partneru
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kopīgu viedokli, atrod konsensuālus risinājumus” un tādiem komunikāciju veicinošiem
faktoriem kā „pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju
procesā un integrācija hierarhiskajā sistēmā” (p=0,000; r=0,53), „docētāja lektora –
motivētāja loma” (p=0,000; r=0,50), „docētāja personība” (p=0,000; r=0,49) un „civilā
apģērba lietošana studiju procesā” (p=0,000; r=0,49);

 komunikācijas prasmes kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „veido tikumiski
pamatotas attiecības starp personām” un tādiem komunikāciju veicinošiem faktoriem kā
„sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošana” (p=0,000; r=0,64), „pozitīvas emocionālās
vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrācija hierarhiskajā
sistēmā” (p=0,000; r=0,67), „docētāja lektora – motivētāja loma” (p=0,000; r=0,62), kā arī
„docētāja personība” (p=0,000; r=0,59) un „civilā apģērba lietošana studiju procesā”
(p=0,000; r=0,52);

 komunikācijas prasmes kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „sasniedz robežsargu
profesionālajai kompetencei atbilstošus rezultātus sarunas gaitā” un tādiem komunikāciju
veicinošiem faktoriem kā „pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju
studiju procesā un integrācija hierarhiskajā sistēmā” (p=0,000; r=0,53), „docētāja lektora –
motivētāja loma” (p=0,000; r=0,50), kā arī „docētāja personība” (p=0,000; r=0,49) un „civilā
apģērba lietošana studiju procesā” (p=0,000; r=0,49);

 komunikācijas prasmes kritērija „savstarpējās attiecības” rādītāju „ar cieņu izturas pret
studējošajiem” un tādiem komunikāciju veicinošiem faktoriem kā „pozitīvas emocionālās
vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrācija hierarhiskajā
sistēmā” (p=0,000; r=0,53), „docētāja lektora – motivētāja loma” (p=0,000; r=0,50), kā arī
„docētāja personība” (p=0,000; r=0,49) un „civilā apģērba lietošana studiju procesā”
(p=0,000; r=0,49).
Iegūtie korelācijas rezultāti ļauj secināt, ka:
-

docētāja loma (skatīt 1.2.4.nodaļu) ietekmē dialoga rosināšanu un uzturēšanu un
dialogā sasniegtā novērtēšanu, tikumiski pamatotu attiecību starp personām
veidošanu, kā arī dialoga nodrošināšanu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu, kas pamato komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
ieviešanas nepieciešamību robežsargu profesionālajā sagatavošanā.

-

docētāja personība ir nozīmīgs faktors komunikācijas prasmes veidošanai
studējošos un veiksmīgai komunikācijas norisei, jo rezultāti rāda, ka docētāja
personība ietekmē tikumiski pamatotu attiecību starp personām veidošanu,
savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu. Vienlaicīgi docētājs ar savu
personīgo piemēru var veicināt hierarhiskās sistēmas un „subjekts-objekts”
101

komunikācijas un attiecību pieņemšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību,
ko paredz izstrādātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma;
-

civilā apģērba lietošana studiju procesā pozitīvi ietekmē dialoga nodrošināšanu,
savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu, tos veicinot un pilnveidojot, kas
apstiprina teorētiskās analīzes rezultātā izstrādāto komunikāciju veicinošo faktoru
validitāti un ļauj izstrādāt ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas
procesa pilnveidei.
Manna-Vitnija U-testa un Kruskala-Vollisa H-testu rezultāti

Promocijas darba ietvaros iegūtie docētāju un studējošo anketēšanas rezultātā iegūtie
primārie dati tika apstrādāti, izmantojot Manna–Vitnija U-testu un Kruskala–Vollisa H-testu, kas
ļāva noteikt respondentu uzskatu atšķirības par komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un
komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem atkarībā no respondentu statusa un profila.
Manna–Vitnija U-testa (Mann-Whitney U) testa rezultāti liecina, ka atkarībā no
respondentu statusa (docētājs, students) pastāv statistiski maksimāli nozīmīgas atšķirības
(p=0,000) visu komunikāciju veicinošo faktoru vērtējumā; statistiski ļoti nozīmīgas atšķirības
pastāv tādu komunikācijas barjeru kā „formas tērps kā docētāja varas īstenošanas atribūts”,
„dienesta attiecības” (p=0,007) un „docētāja personība” (p=0,033), kā arī „subjekts – objekts”
un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbības rādītāja „integrē „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības vertikālajā hierarhijas sistēmā” (p=0,007) vērtējumā (skatīt
pielikumu Nr.11). Studējošie iepriekšminētās komunikācijas barjeras studiju procesā
identificējuši biežāk, salīdzinot ar docētājiem.
Atkarībā no respondentu dzimuma (vīrietis, sieviete) pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības
komunikācijas barjeru „formas tērps kā docētāja varas īstenošanas atribūts” (p=0,031),
„docētāja priekšnieka un komandiera loma” (p=0,019) un „dienesta attiecības” (p=0,021)
vērtējumā. Sievietes tās identificējušas biežāk.
Atkarībā no respondentu studiju ilguma pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības
komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāja „personiskā empātija
nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu” (p=0,026), „subjekts –
objekts” komunikācijas rādītāja „izmanto autoritāro vadības stilu” (p=0,019), „dod rīkojumus un
pavēles, izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, īsteno varu” (p=0,020), „nenodrošina
atgriezenisko saikni, veido monologu” (p=0,018), komunikācijas barjeru rādītāja „dienesta
attiecības” (p=0,024), kā arī „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas
mijiedarbības rādītāja „apvieno docētāja lomas, veido attiecības neatkarīgi no ieņemamā amata
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vai pakāpes” (p=0,048) vērtējumā. Tāpat maksimāli nozīmīga atšķirība pastāv „subjekts –
objekts” komunikācijas rādītāja „docētājs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts
disciplīnas nodrošināšanā” (p=0,009) (skatīt pielikumu Nr.12).
Testa rezultāti liecina, ka studējošajiem ir tendence kritiskāk vērtēt studiju procesu VRK
nekā docētājiem. Studējošie biežāk identificējuši tādas komunikācijas barjeras kā docētāja
formas tērps, dienesta attiecības un docētāja personība, bet retāk – komunikāciju veicinošos
faktorus. Iegūtie dati par komunikācijas barjeru ietekmi uz komunikācijas prasmes veidošanos
norāda uz piedāvātās didaktiskā modeļa shēmas ieviešanas nepieciešamību, tādējādi mazinot
komunikācijas barjeru ietekmi uz studiju procesu un radot komunikācijas prasmes attīstībai
nepieciešamos priekšnosacījumus. 1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības programmā
studējošajiem ir tendence dialogu vērtēt augstāk, salīdzinot ar profesionālās tālākizglītības
programmā studējošajiem. Savukārt profesionālās tālākizglītības programmā studējošie
autoritārā stila izmantošanu, rīkojumu un pavēļu došanu, „subjekts – objekts” komunikācijas
izmantošanu (kas sakrīt ar izmēģinājuma pētījumā iegūtajiem rezultātiem – skatīt 2.2.1.nodaļu),
varas īstenošanu, monologu bez atgriezeniskās saiknes un docētāja kā priekšnieka un
komandiera ieinteresētību disciplīnas nodrošināšanā kā „subjekts – objekts” komunikācijas
rādītājus, kā arī dienesta attiecības kā komunikācijas barjeru ir identificējuši biežāk, salīdzinot ar
1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības nepilna laika programmā studējošajiem.
Kruskala–Vollisa H-testa (Kruskal-Walis H) rezultāti liecina, ka atkarībā no studējošo
grupas (izglītības programmas) pastāv statistiski nozīmīga atšķirība „subjekts – objekts”
komunikācijas rādītāja „docētājs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts disciplīnas
nodrošināšanā” (p=0,033) un komunikācijas barjeras „dienesta attiecības” (p=0,016) vērtējumā.
Profesionālās tālākizglītības programmā studējošie un pilna laika 1.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmā studējošie uzskata, ka disciplīnas nodrošināšana kā „subjekts –
objekts” komunikācijas rādītājs sastopams biežāk, salīdzinot ar nepilna laika 1.līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā studējošiem. Pilna laika programmā studējošie
dienesta attiecības kā komunikācijas barjeru identificējuši biežāk, salīdzinot ar 3.kursa nepilna
laika programmā studējošajiem (skatīt pielikumu Nr.13).
Uzskatu atšķirības var izskaidrot ar to, ka profesionālās tālākizglītības programmā
studējošie un pilna laika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā studējošie
pastāvīgi atrodas VRK, līdz ar to uz viņiem tiek pilnā mērā attiecināts jebkuras militāras
izglītības iestādes speciālais režīms (dienas sadale, izvades, rotu komandieru īstenotais
audzināšanas darbs, dzīvošana dienesta viesnīcā ar reglamentētiem noteikumiem u.c.). Savukārt
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika programmā studējošie VRK atrodas
tikai uz studiju laiku, līdz ar to viņi ikdienā nesaskaras ar „subjekts – objekts” komunikāciju
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specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē.
Promocijas darba ietvaros tika analizētas docētāju anketas, un iegūtie testa rezultāti liecina,
ka atkarībā no katedras, kuras darbā docētāji iesaistījušies un darbojas, pastāv statistiski
nozīmīgas atšķirības komunikācijas prasmes kritērija „informācijas apmaiņa” rādītāja „rosina,
uztur dialogu un novērtēt dialogā sasniegto” (p=0,048), kritērija „mijiedarbība” rādītāja „rada
vēlmi komunicēties un sadarboties” (p=0,050), komunikāciju veicinošo faktoru „sadarbības
attiecību un mijiedarbības veidošana” (p=0,042) un „docētāja personība” (p=0,042), kā arī
komunikācijas barjeru „formas tērps kā docētāja varas īstenošanas atribūts” (p=0,040),
„specifisks militarizētas izglītības iestādes komunikācijas modelis” (p=0,050) un „dienesta
attiecības” (p=0,050) (skatīt pielikumu Nr.14) vērtējumā.
Dialoga rosināšanu un dialogā sasniegtā novērtēšanu ir tendence augstāk vērtēt
Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docētājiem, kuri galvenokārt ir
specifisko priekšmetu docētāji, savukārt vēlmes komunicēt un sadarboties radīšanu – Vispārējo
priekšmetu katedras docētājiem (kuri ir humanitāro studiju priekšmetu docētāji), salīdzinot ar
Militāro un fizisko priekšmetu katedras docētājiem. Savukārt docētāja formas tērpu un specifisku
militarizētas izglītības iestādes komunikācijas modeli kā komunikācijas barjeras ir tendence
kritiskāk vērtēt Vispārējo priekšmetu katedras docētājiem.
Sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošanu, kā arī docētāja personības lomu biežāk
identificējuši Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docētāji, salīdzinot ar
Militāro un fizisko priekšmetu katedras docētājiem.
Veicot iegūto rezultātu apstrādi, klāsteranalīzes rezultātā tika konstatēts, ka VRK veidojas
2 docētāju grupas (skatīt pielikumu Nr.15):


Pirmo grupu veido docētāji, kuri izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, un viņu
nodarbībās dominē komunikācijas barjeras, kas norāda uz komunikācijas prasmes
nepietiekamību;



Otro grupu veido docētāji, kuriem ir labāk attīstītas komunikācijas prasmes, viņi izmanto
„subjekts – subjekts” komunikāciju, un viņu nodarbībās dominē komunikāciju veicinošie
faktori, salīdzinot ar komunikācijas barjerām.
Iegūtie klāsternanalīzes rezultāti norāda uz nepieciešamību veicināt docētāju izglītības

pilnveidi ar mērķi attīstīt viņos komunikācijas prasmes, tādējādi pilnveidojot studiju procesā
notiekošo komunikācijas procesu un robežsargu sagatavošanas procesu kopumā.
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Secinājumi par studējošo un docētāju aptaujas anketu rezultātiem


Iegūtie rezultāti ļauj konstatēt komunikācijas prasmes kritēriju un to rādītāju sakarības un
secināt, ka izvirzītie komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas
apmaiņa” un „savstarpējās attiecības” korelē viens ar otru, kas nozīmē, ka militarizētā
izglītības iestādē, pilnveidojot kādu no kritērijiem vai tā rādītājiem, tiek veicināta arī
pārējo kritēriju un rādītāju veidošanās un attīstība. Tādēļ atbilstoši komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai studiju process ir jāveido uz „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību pamata, izmantojot humāno izglītības pieeju un
demokrātisko vadības stilu, kas veicina komunikācijas prasmes veidošanas kritēriju
attīstību.



Komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” attīstās, docētājam izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un
demokrātisko vadības stilu, kas norāda uz piedāvātās komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa shēmas ieviešanas nepieciešamību.



Docētāja un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos veicina tādi komunikāciju
ietekmējošie faktori kā pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju
studiju procesā un integrācija hierarhiskā sistēmā, civilā apģērba lietošana studiju
procesā, docētāja personība un docētāja lektora – motivētāja loma, tādējādi apstiprinot
promocijas darba 1.2.4.nodaļā izvirzītos komunikācijas veicinošos faktorus.



Sakarība starp tādiem militarizētu izglītības iestādi raksturojošiem faktoriem kā
autoritārais stils, disciplīnas nodrošināšana, rīkojumi, pavēles un monologs, kā arī
komunikācijas prasmes kritērijiem un rādītājiem ļauj secināt, ka tie negatīvi ietekmē
komunikācijas prasmes attīstību un veidošanos komunikācijas un studiju procesā, tādēļ
rodas nepieciešamība ieviest komunikācijas prasmes veidošanās didaktisko modeli,
paredzot orientēties studiju procesā uz „subjekts – subjekts” komunikāciju ar
demokrātisko vadības stilu, veidojot pozitīvu emocionālo vidi.



Studējošo respondentu atbilžu analīzes rezultātā var secināt, ka Valsts robežsardzes
koledžā studiju procesā tiek izmantota „subjekts – objekts” komunikācija un starp
studējošo un docētāju pastāv tādas komunikācijas barjeras kā formas tērps, docētāja kā
priekšnieka un komandiera loma un dienesta attiecības, docētāja varas īstenošana un
hierarhiskā sistēma ar tradicionālo izglītības pieeju un specifiskais komunikācijas
modelis, kas apstiprina izmēģinājuma pētījumā (skatīt 2.2.1.nodaļu) iegūtos rezultātus.



Iegūtie rezultāti par komunikācijas barjeru ietekmi uz komunikācijas prasmes veidošanos
norāda uz piedāvātās komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmas
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ieviešanas nepieciešamību, tādējādi mazinot komunikācijas barjeru ietekmi uz studiju
procesu un radot komunikācijas prasmes attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus.


Dialoga rosināšana, uzturēšana un sasniegtā novērtēšana, tikumiski pamatotu attiecību
veidošana starp personām, vēlmes komunicēties un sadarboties radīšana, ieinteresēšana
sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties
savu variantu, cita cilvēka emociju atklāšana un izjušana, nodrošinot dialogu un
savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņa, kā arī demokrātiskā vadības stila
izmantošana un labvēlīgas emocionālās vides radīšana auditorijā saskaņā ar iepriekš
veiktajām atziņām ir grūti īstenojama militarizētā izglītības iestādē hierarhijas dienesta
attiecību un „subjekts – objekts” komunikācijas dēļ.



Iegūtie klāsternanalīzes rezultāti norāda uz nepieciešamību veicināt docētāju izglītības
pilnveidi ar mērķi attīstīt viņu komunikācijas prasmi, tādējādi pilnveidojot studiju
procesā notiekošo komunikācijas procesu un robežsargu sagatavošanas procesu kopumā.



Studējošie, salīdzinot ar docētājiem, ir atklātāki, un viņiem ir tendence kritiskāk vērtēt
studiju procesu VRK. Studējošie biežāk par docētājiem ir identificējuši tādas
komunikācijas barjeras kā docētāja formas tērps, dienesta attiecības un docētāja
personība, bet retāk – komunikāciju veicinošos faktorus.



Uzskatu atšķirības atkarībā no studiju ilguma var izskaidrot ar to, ka profesionālās
tālākizglītības programmā studējošie un pilna laika 1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmā studējošie pastāvīgi atrodas Valsts robežsardzes koledžā, līdz ar to
ikdienā sastopas ar „subjekts – objekts” komunikāciju, savukārt 1.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības nepilna laika programmā studējošie Valsts robežsardzes koledžā
atrodas tikai uz studiju laiku, līdz ar to viņi ikdienā nesaskaras ar „subjekts – objekts”
komunikāciju militarizētas izglītības iestādes vidē.
Iegūtie rezultāti dod pamatu veikt detalizētāku pētījumu par komunikācijas prasmes

veidošanos un attīstību VRK docētājiem, veicot strukturēto intervēšanu.

2.2.3. Docētāju strukturēto interviju rezultāti

Kvalitatīvo datu ieguvei tika veikta VRK docētāju strukturētā intervija pēc sagatavotas
intervijas programmas (skatīt pielikumu Nr.6). Intervijā VRK docētājiem tika uzdoti jautājumi
par komunikāciju ar studējošajiem nodarbību laikā savā studiju priekšmetā, komunikācijas norisi
studiju procesā VRK kā militarizētā izglītības iestādē, par iespējām veicināt komunikācijas
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prasmes veidošanās procesu militarizētās izglītības iestādes specifiskā vidē un pastāvošajām
komunikācijas barjerām studiju procesa laikā.
Apstrādājot iegūtos datus ar Hī- kvadrāta (Chi-Square) testu, tika iegūti rezultāti, kas
liecina, ka pastāv statistiski ļoti nozīmīga saikne komunikācijas prasmes identificēšanā
respondentu strukturētajās intervijās atkarībā no katedras, kurā darbojas docētāji (χ²=12,516;
p=0,001): tiem docētājiem, kuri darbojas Militāro un fizisko priekšmetu katedrā, nepiemīt
teorētiskās literatūras analīzes rezultātā identificētās komunikācijas prasme, ko raksturo
mijiedarbība, informācijas apmaiņa un savstarpējās attiecības, salīdzinot ar docētājiem, kuri
darbojas Vispārējo priekšmetu katedrā un Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu
katedrā (skatīt pielikumu Nr.19).
Iegūtie rezultāti atklāj mijsakarību starp komunikācijas veidu un komunikācijas prasmi,
kas ļauj secināt, ka docētājiem, kuri izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, nepiemīt
teorētiskās literatūras analīzē identificētā komunikācijas prasme, salīdzinot ar tiem docētājiem,
kuri izmanto „subjekts – subjekts” vai abu („subjekts – subjekts”, „subjekts – objekts”)
komunikācijas veidu mijiedarbību. Rezultāti sakrīt ar klāsteranalīzes rezultātiem (skatīt
2.2.2.nodaļu) – docētāji, kuriem anketēšanas atbilžu analīzes rezultātā atklājās vājāk attīstītas
komunikācijas prasmes, izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, un viņu nodarbībās dominē
komunikācijas barjeras, savukārt docētāji, kuriem anketēšanas atbilžu analīzes rezultātā atklājās
attīstītas komunikācijas prasmes, izmanto „subjekts – subjekts” komunikāciju, un viņu
nodarbībās dominē komunikāciju veicinošie faktori, salīdzinot ar komunikācijas barjerām. Tas
norāda uz nepieciešamību

veicināt docētāju kvalifikācijas pilnveidi, iesakot docētājiem

izvēlēties studiju procesa īstenošanas laikā sadarbības formas starp izglītības procesā
iesaistītajām pusēm, atsakoties no administrēšanas, uzraudzības un studējošo kā pasīvas
mijiedarbības subjektu uztveršanas, tādējādi veicinot komunikācijas prasmes veidošanos.
Veicot rezultātu analīzi, varam secināt, ka Vispārējo priekšmetu katedras docētājiem
dominē prasme ieinteresēt sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu, robežsargu profesionālajai kompetencei atbilstošu rezultātu
sasniegšana sarunas gaitā un tikumiski pamatotu attiecību veidošana starp personām. Savukārt
Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docētājiem dominē tikumiski
pamatotu attiecību veidošana starp personām. To var redzēt multiplo kodu biežuma frekvenču
2.7.tabulā.
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2.7.tabula
Komunikācijas prasmes rādītājus apzīmējošo multiplo kodu biežuma (frekvenču) tabula

A
1
1
1
2

kpm_istppdlspaisv
kpia_rudnds
kpsa_srpkarvssa
kpsa_vtpasp

B
2
1
2
2

A: /ridpk
B: /vpk

kp – komunikācijas prasmes kritērijs (skatīt pielikumu Nr.7)
ridpk – Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedra
vpk – Vispārējo priekšmetu katedra
A, B – attiecīgo katedru apzīmējošais kods

Analizējot iegūtos datus par noteicošo komunikācijas veidu, ko docētāji izmanto studiju
procesa īstenošanas gaitā, var secināt, ka Valsts robežsardzes koledžas studiju kursu specifika
ietekmē docētāju komunikācijas veidu (skatīt 2.8.tabulu).
2.8.tabula
Komunikācijas veidu apzīmējošo metakodu biežuma (frekvenču) tabula

A
0
0
4

kvssk
kvm
kvsok

B
3
2
0

C
3
2
2

A: /mfspk
B: /ridpk
C: /vpk
Komunikācijas veidu apzīmējošie kodi (skatīt pielikumu nr.7):
kvssk – „subjekts – subjekts” komunikācija;
kvm – „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbība;
kvsok – „subjekts – objekts” komunikācija;
mfspk – Militāro un fizisko priekšmetu katedra;
ridpk – Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedra;
vpk – Vispārējo priekšmetu katedra;
A,B,C – attiecīgo katedru apzīmējošais kods.
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Docētāju atbildes liecina, ka docētāji, kuri darbojas Militāro un fizisko priekšmetu katedrā,
izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju (Manās nodarbībās viņiem ir jāizpilda tās pavēles,
kuras es dodu. Tāpēc jau tās skaitās militārās nodarbības, kurus es vadu. Ja es saku kā ir jābūt,
tad kadetiem tas ir jāpilda, un tā tas notiek. Var teikt tā, ka es runāju, viņi klausās un pieraksta –
viss notiek).
Docētāji, kuri darbojas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā, izmanto
„subjekts – subjekts” komunikāciju, kā arī „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbību. (Tas ir tā, ka it kā tu centies aizmirst, ka mums ir virsū formas tērps
un ka pastāv dienesta gaitas likums. Cenšos balansēt uz robežas, bet ne vienmēr tas sanāk, jo
sanāk, ka jāpārkāpj reglamentu prasības).
Docētāji, kuri darbojas Vispārējo priekšmetu katedrā, izmanto dažādu veidu komunikāciju.
(Nodarbībās cenšos pielietot humāno pedagoģiju, taču autoritārisma apstākļos tas ir diezgan
grūti izdarāms, jo koledžā komunikācija ir vertikāla, viennozīmīgi. Tā kā pedagogs ir autoritāte,
tad tāpēc pārsvarā pedagogi atbilstoši arī vada nodarbības kā autoritātes).
Iegūtie rezultāti apstiprina komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmas
konceptu, paredzot „subjekts – objekts” komunikācijas un attiecību veidošanu militāro studiu
kursu īstenošanā, savukārt vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā paredzot „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību veidošanu komunikācijas prasmes attīstības veicināšanai
studiju procesā.
Promocijas darba teorētiskā pētījuma 1.2.4.nodaļā tika apzināti komunikāciju ietekmējošie
faktori. Analizējot docētāju intervijās sniegtās atbildes par komunikācijas ietekmējošo faktoru
lomu komunikācijas prasmes veidošanās veicināšanā VRK, tika iegūti šādi rezultāti (skatīt
2.9.tabulu).
2.9.tabula
Komunikāciju veicinošos faktorus apzīmējošo multiplo kodu biežuma (frekvenču) tabula

kpvifkvf_samv
kpvifkvf_dp
kpvifkvf_pevihipspihs
kpvifkvf_calsp
kpvifkvf_dlml

A

B

1
1
1
2
0

1
2
0
1
2

A: /ridpk
B: /vpk
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2.9.tabulas turpinājums
kvfvt – komunikāciju veicinošo faktoru kodi (skatīt pielikumu Nr7):
ridpk – Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedra;
vpk – Vispārējo priekšmetu katedra;
A,B – attiecīgo katedru apzīmējošais kods.

No iegūtajiem datiem varam secināt, ka galvenie komunikāciju veicinošie faktori pēc VRK
docētāju uzskatiem ir:


Docētāja personība.
Docētāji uzskata, ka ar savu personību un komunikācijas prasmi viņi var veicināt
pozitīvas attieksmes pret izvēlēto profesiju veidošanu, studējošajiem apzinoties Valsts
amatpersonas lomu un akceptējot jauno vidi ar hierarhiskām attiecībām kā profesionālās
darbības nepieciešamību, ko atbilstoši izstrādātajam komunikācijas prasmes veidošanās
modelim paredz studiju procesa audzinošā komponente.



Civilā apģērba lietošana studiju procesā.
VRK docētāji apstiprina darba teorētiskajā daļā konstatēto, ka VRK izglītības procesā
tiek īstenota tradicionālā izglītības pieeja ar autoritāro vadības stilu, kas neveicina
komunikācijas prasmes veidošanos. Pēc viņu uzskatiem, civilā apģērba lietošana var
veicināt pozitīvas emocionālās vides radīšanu un mazināt komunikācijas barjeras, jo
studējošajam ir vieglāk uztvert docētāju kā palīgu mācību vielas apguvē, atkāpties no
obligātās vecākās pēc ieņemamā amata un dienesta pakāpes amatpersonas uzrunas formas
lietošanas un veicināt komunikācijas prasmes un atgriezeniskās saiknes veidošanos
studiju procesa laikā, ko atbilstoši izstrādātajai komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa shēmai ir iespējams īstenot vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā.

 Docētāja lektora – motivētāja loma.
Docētāji uzskata, ka starp studējošo un docētāju rodas komunikācijas barjeras, jo docētājs
studiju procesā tiek uztverts kā komandieris un priekšnieks, nevis kā palīgs. Tā kā
„subjekts – objekts” komunikācija ir militarizētas iestādes darbības pamats, tad ar tās
palīdzību ir nepieciešams un iespējams attīstīt robežsargam kā Valsts amatpersonai
nepieciešamās dienestam specifiskās prasmes un personas īpašības, savukārt studiju
procesā, docētājam pildot lektora – motivētāja lomu, ar demokrātisko vadības stilu un
humāno pieeju, ir iespējams veidot „subjekts – subjekts” attiecības, ar kuru palīdzību
veicināt komunikācijas prasmes veidošanos, kas sekmēs vispusīgas personības attīstību
un dienestam nepieciešamo prasmju sekmīgu apguvi, ko paredz izstrādātā komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma.
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Docētāju intervijas programmas 4.jautājums saistījās ar militarizētā izglītības iestādē
pastāvošajām komunikācijas barjerām kā komunikāciju ietekmējošiem faktoriem. Promocijas
darba teorētiskās literatūras analīzes rezultatā tika konstatēts, ka militarizētā izglītības iestādē var
veidoties barjeras, kas izriet no šādu iestāžu darbības organizācijas specifikas un pastāvošā
komunikācijas modeļa (skatīt 1.2.4.nodaļu). Analizējot iegūtos rezultātus, var izdalīt galvenās
barjeras, kas, pēc docētāju domām, veidojas šādā iestādē, un to biežuma frekvences ir redzamas
2.10.tabulā.
2.10.tabula
Komunikācijas barjeras apzīmējošo multiplo kodu biežuma (frekvenču) tabula

kpvifkb_da
kpvifkb_ftkdvia
kpvifkb_dpkl
kpvifkb_dp

A
1
1
1
1

B
0
1
0
0

A: /mfspk
B: /vpk

kifkb – komunikācijas barjeru apzīmējušie kodi (skatīt pielikumu Nr.7)
mfspk – Militāro un fizisko priekšmetu katedra;
vpk – Vispārējo priekšmetu katedra;
A,B – attiecīgo katedru apzīmējošais kods.

Iegūtie docētāju interviju rezultāti norāda uz komunikācijas procesa barjerām specifiskā
militarizētās izglītības iestādes vidē, kas ietekmē docētāja komunikācijas prasmes veidošanos
studiju procesa īstenošanas laikā:
 Formas tērps kā komunikācijas barjera.
Docētājs studiju procesa laikā tiek uztverts kā amatpersona ar dienesta pakāpi. To var
skaidrot ar to, ka starp docētājiem un studējošajiem pastāv ieņemamo amatu un pakāpju
atšķirība. Docētājiem VRK dienesta pakāpes ir teritoriālo pārvalžu priekšnieku un viņu
vietnieku līmenī, kas robežsargiem, kuri ieradušies uz profesionālās pilnveides kursiem,
rada asociācijas ar viņu tiešajiem priekšniekiem, līdz ar to studējošajiem ir psiholoģiski
grūti uztvert docētāju kā palīgu mācību satura apguvē. Tādēļ komunikācijas prasmes
veidošanās nolūkā atbilstoši izstrādātajai komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā
modeļa shēmai, atsevišķu studiju kursu īstenošanā ir iespējams atteikties no formas tērpa
obligātas izmantošanas, veicot normatīvajos aktos izmaiņas, kas to paredzētu.
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Dienesta attiecības kā komunikācijas barjera.
Augšupejošo (objekts – subjekts) komunikāciju praktiski nav iespējams īstenot tieši, jo to
neparedz pastāvošā hierarhijas sistēma un reglamentējošie normatīvie akti (tā noris tikai
ar tiešo priekšnieku starpniecību), līdz ar to studiju procesā jau pašos pamatos tiek
traucēts komunikācijas process un komunikācijas prasmes veidošanās. Dienesta attiecību
dēļ studējošajam nav iespējas atkāpties no normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē,
piemēram, jautājumu uzdošanas formu un kārtību. Līdz ar to tiek būtiski apgrūtināta
atgriezeniskās saiknes nodibināšana, realizēšana un īstenošana veiksmīgas komunikācijas
radīšanai, kas saskaņā ar promocijas darba ietvaros veikto pētījumu ir būtiska
komunikācijas procesa un studiju procesa sastāvdaļa, bez kuras nav iespējama
komunikācijas prasmes veidošanās (skatīt 1.2.3. un 1.2.4.nodaļas).



Docētāja priekšnieka un komandiera loma.
Tādas docētāja kā priekšnieks un komandieris ir būtiska barjera komunikācijas prasmes
veidošanās procesā (skatīt 1.2.4.nodaļu), jo priekšniekiem ir tiesības realizēt varu pār
studējošajiem un viņa rīcībā ir reāli instrumenti un ietekmēšanas līdzekļi (sankcijas)
disciplīnas nodrošināšanai studiju procesa laikā. Līdz ar to ir apgrūtināta gan
mijiedarbība un sadarbība starp studējošajiem un docētāju, kā arī tādu robežsargu
profesijas standartā minēto prasmju apgūšana kā pozitīvas saskarsmes veidošana, darbs
komandā vai lietišķa un pozitīva psiholoģiskā klimata veidošana kolektīvā.

 Docētāja personība kā komunikācijas barjera.

Docētājs var radīt personības un psiholoģiskās barjeras ar savu uzvedību un rīcību,
īstenojot savu varu, nonākot konfliktsituācijās ar studējošajiem. Šādos gadījumos docētājs
kā Robežsardzes amatpersona nekalpo kā profesionālās identifikācijas modelis, ko
studējošais var pārņemt. Tas rada studējošā vēlmi norobežoties no docētāja, kas padara
par neiespējamu sadarbības, komunikācijas un līdz ar to komunikācijas prasmes attīstību
studiju procesā.
Iegūtie rezultāti apliecina promocijas darba ietvaros veiktajā teorētiskajā pētījumā
konstatēto, ka militarizētā izglītības iestādē veidojas specifiskas barjeras (skatīt 1.2.4.nodaļu), kā
arī izmēģinājuma pētījuma rezutātus (skatīt 2.2.1.nodaļu) un docētāju un studējošo anketēšanas
rezultātus, kas norādīja uz „subjekts – objekts” komunikācijas dominanti militarizētas izglītības
iestādes studiju procesā, kā arī uz komunikācijas barjeru pastāvēšanu, tādēļ izstrādātais
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskais modelis paredz integrētu „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību ieviešanu militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
komunikācijas prasmes veidošanās veicināšanai robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
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Promocijas darba ietvaros veiktā docētāju anketēšana un rezultātu apstrāde ar datu
apstrādes programmu „SPSS” apstiprināja sakarību starp komunikācijas prasmes kritērijiem un
komunikācijas veidu (skatīt secinājumus par docētāju un studējošo anketēšanas rezultātiem).
Apstrādājot intervijas rezultātā iegūtos kvalitatīvos datus (skatīt pielikumu Nr.16) programmas
AQUAD vidē, tika konstatēta mijsakarība (linkages) starp docētāja komunikācijas prasmi un
komunikācijas veidu (četros gadījumos). 2.7.attēlā ir attēlota minētā mijsakarība intervijas
fragmentā.

Preconstructed linkage structure:
Distance 3
|kp
|kvm
======================================================================
162185: kp AND 162185: kvm
A12: Cenšos iespēju robežās, kur tas
iespējams, izveidot tādas kā neformālas
attiecības ar kadetiem, lai labāk varētu
sadarboties.
Pedagogi pārsvarā jūtas kā
priekšnieki attiecībā pret kadetiem,
tāpēc galvenais priekš viņiem ir kārtība
klasē un nevis kaut kādas personības
attīstība mācību procesa rezultātā. Tāpēc
svarīgi ir mēģināt nodarbību laikā
aizmirst to, ka esi priekšnieks un tā
vietā būt labāk kā palīgs, lai viņi labāk
varētu iemācīties.
To ir iespējams izdarīt, dažados
priekšmetos pielietojot dažādu
komunikācijas veidu. Piemēram VPK varētu
atļaut nenēsāt formu nodarbību laikā,
taču militāristi to lai valkā katru
dienu. Manā priekšmetā es arī varētu
mierīgi atļauties valkāt civilo apģērbu,
taču dienests mums neparedz tādu
privilēģiju. Būtu pat labāk, vasarā
nebūtu tik karsts, varētu staigāk
normālās drēbēs un nesvīst.

2.7.attēls. Mijsakarība starp komunikācijas prasmi un komunikācijas veidu
Attēlā redzamais intervijas fragments parāda, ka, apvienojot promocijas darba teorētiskajā
daļā raksturotās docētāja lomas (skatīt 1.2.4.nodaļu) un veidojot savstarpējās attiecības neatkarīgi
no ieņemamā amata vai pakāpes, docētājs veicina tikumiski pamatotu attiecību veidošanu starp
personām, ko atbilstoši komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai ir
iespējams īstenot, izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības ar atbalstošo
mācīšanas stilu, kas sekmētu sadarbību „students – docētājs” un „students – students”.
Analizējot iegūtos intervijas rezultātus, varam secināt, ka tika konstatēta mijsakarība
(linkages) starp docētāja komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un komunikāciju
veicinošajiem faktoriem (četri gadījumi) (skatīt pielikumu Nr.17). 2.8.attēlā ir redzamais
intervijas fragments norāda uz iepriekš minēto mijsakarību.
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Preconstructed linkage structure:
kp

AND kpvifkvf

Distance 1/2 3
AND kvm
Distance 2/3 3
|kp

|kpvifkvf

|kvm

======================================================================
160-

187: kp
/.../ AND
160187: kvm
A7: Kā kad sanāk. No teorijās zinu,
ka vajadzētu izveidot tā teikt attiecības
bez robežas, ta teikt tuvākas sadarbības
attiecības, bet neviemēr tas sanāk, jo
reizēm nav garastāvokļa, reizēm grupa
nepatīk utt.
Ja ņemam kopumā, tad protams, nevar
salīdzināt to, kas notiek šeit ar mācībām
parastā soklā, jo šeit viss pastāv un ir
sakārtots pa vertikālu līniju, kur
pasniedzejs ir drīzāk priekšnieks nekā
palīgs zināšanu apguvē. Tāpēc es savās
nodarbībās cenšos līdzināties parastai
skolai, lai viņi uz brīdi aizmirst
hierarhiju, lai sasniegtu labākus
rezultātus.
Varētu izdarīt tā, ka kadetus
audzināt un apmācīt viņu sākuma posmā
varētu, izmantojot stingras disciplīnas
paņemienus, un kā tu saki, vertikālo
komunkāciju, bet kaut kādus robežsargus
no kursiem, piem, no robežas, kas atnāk,
varētu tiem jau pielietot šīs sadarbības
attiecības un horizontālo komunikāciju
vairāk, jo tiem ir vairāk vajadzīgas
zināšanas un nekā militārisms. Piem. kā
virsniekiem vispār varētu atcelt kaut
kādus militāros priekšmetus vispār.

2.8.attēls. Mijsakarība starp docētāja komunikācijas prasmi, komunikācijas veidu un
komunikāciju veicinošajiem faktoriem
Attēlā ievietotais intervijas fragments ilustrē, ka komunikācijas prasmes veidošanos
ietekmē tāds komunikāciju veicinošs faktors kā „docētāja lektora – motivētāja loma”, un
komunikācijas prasmes attīstību ir iespējams veicināt, docētājam integrējot studiju procesā
„subjekts – subjekts” attiecības militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, ko atbilstoši
izstrādātajai komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, ir iespējams īstenot
vispārizglītojošo un profesionālo studiju kursu īstenošanas laikā, veicinot komunikācijas prasmes
veidošanos robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
Datu apstrādes rezultātā (skatīt pielikumu Nr.18) tika konstatēts, ka pastāv mijsakarība
(linkages) starp komunikācijas prasmi, „subjekts – objekts” komunikāciju un komunikācijas
barjerām (četri gadījumi) (skatīt 2.9.attēlu).
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Preconstructed linkage structure:
nav_kp

AND kpvifkb

Distance 1/2 3
AND kvsok
Distance 2/3 3
|nav_kp

|kpvifkb

|kvsok

=====================================================================
47-

81: nav_kp
/.../ AND
47A14: Manās nodarbībās viss ir ok. Es
saku kas ir jādara, viņi dara. Ja kādam
ir kādi jautājumi, tad viņi var pajautāt,
es atbildēšu. Nav jau tā, ka es tikai
bļauju uz viņiem, kas es kāds zvērs, nē.
Visam ir jānotiek un viss notiek
saskaņā ar pavēlēm. Un pie tam, es
domāju, ka koledžā kadeti jau tā pat
reizēm uzvedas kā skolnieki, tāpēc vajag
viņus vēl stingrāk dresēt, lai saprot
robežsargu dienestu, lai saprot kur ir
nonākuši. Jo savādāk vēlāk aiziet uz
robežu un tur visi brīnās, kāds ir kadets
- neko darīt negrib, priekšnieki nevar
tikti ar viņu galā. Bet es arī nevaru
iedomāties manā priekšmetā kaut ko
citādi. Es taču nevaru palūgt rakt
ierakumus vai palūgt stāvēt
kontrolpostenī. Kā man palūgt negrozīt
automātu vai pistoli pa sāniem vai uz
aizmuguri? Tad jau piemēram, nedarbosies
drošības tehnikas noteikumi, kuros tas
starp citu ir kategoriski aizliegts.
Man uz formas uzpleči ir lielāki
nekā viņiem un es domāju, ka tas ir
galvenais iemesls, kāpēc viņi sēž un
klusē. Protams no apmācību viedokļa tas
nav tas labākais variants, toties pašam
problēmu mazāk. Vēl ļoti svarīgi ir, ka
mums plānošana ir nekāda un līdz ar to
rodas, tā teikt barjeras. Ja kadeti ir
pēc baseina, tad tu vari kaut dejot dejas
nodarbībā, vienalga viņi gulēs. Vai ja
viņi ir pēc dežūras. Tad aktivitātes un
līdz ar to arī komunikācijas nav nekādas.

81: kvsok

2.9.attēls. Mijsakarība starp komunikācijas prasmi, „subjekts– objekts”
komunikāciju un komunikācijas barjerām
Iegūtie rezultāti liecina, ka, īstenojot „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecības,
docētājam dodot rīkojumus un pavēles, īstenojot varu un atrodoties auditorijā formas tērpā,
neveidojas teorētiskās literatūras analīzes rezultātā identificētā komunikācijas prasme, kas
norāda uz piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa ieviešanas
nepieciešamību, paredzot profesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā izmantot
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības, un demokrātisko vadības stilu, humāno
izglītības pieeju un atbalstošo vadības stilu.
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Promocijas darba ietvaros veiktais teorētiskais pētījums un izstrādātie komunikācijas
prasmes kritēriji un rādītāji ļāva noteikt komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības
militarizētā izglītības iestādē.
Apstrādājot kvalitatīvos datus programmas AQUAD vidē, tika identificēta komunikācijas
prasmes veidošanās likumsakarība specifiskā militarizētās izglītības iestādes vidē (implicants)
(divi gadījumi) – komunikācijas prasmes veidošanos ietekmē „subjekts – subjekts”
komunikācija, „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbība un
komunikāciju veicinošie faktori (skatīt 2.10.attēlu).
Boolean minimization - file: komunikac.att
Criterion: Condition 3 / TRUE
Abbreviation for analysis of implicants
A = kvssk
B = kpvifkb
C = kp
D = kpvifkvf
E = kvm
F = kvsok

___________________________________________________

Implicant/s
AbDE
CASES:
1 Implicant/s
---> 1. implicant: AbDE - cases:
3 4
___________________________________________________________
Implicant AbDE: 2 cases
___________________________________________________________
|||========== Frequency of codes

_________________________________

2.10.attēls. Komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumu likumsakarība
Iegūtie rezultāti atklāj likumsakarību, ka, izmantojot studiju procesā „subjekts – subjekts”
komunikāciju militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kļūst iespējama docētāju un
studējošo komunikācijas prasmes attīstība un pilnveide, ko paredz izstrādātā komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma. Tā kā pilnīga „subjekts – subjekts” komunikācijas
un attiecību integrācija nav iespējama dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasību,
subordinācijas, „subjekts – objekts” komunikācijas un hierarhisko attiecību dēļ, tad ar izstrādāto
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komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu tiek piedāvāts profesionālās
komunikācijas veids ar integrētu „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību ieviešanu
robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
Rezultātu izpētē un analīzē tika identificēta „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbības nosacījumu likumsakarība (implicants) (divi gadījumi) –
„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikāciju mijiedarbību ietekmē komunikācijas
prasme, „subjekts – subjekts” komunikācija un komunikāciju veicinošie faktori (skatīt
2.11.attēlu).
Boolean minimization - file: komunikac.att
Criterion: Condition 5 / TRUE
Abbreviation for analysis of implicants
A = kvssk
B = kpvifkb
C = kp
D = kpvifkvf
E = kvm
F = kvsok
___________________________________________________________
Implicant/s
AbCD
CASES:
1 Implicant/s
---> 1. implicant: AbCD - cases:
3 4
___________________________________________________________
Implicant AbCD: 2 cases
___________________________________________________________
|||========== Frequency of codes
_________________________________

2.11.attēls. „Subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas
mijiedarbības nosacījumu likumsakarība
Iegūtie rezultāti liecina, ka „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas
mijiedarbība ir atkarīga no komunikācijas prasmes, „subjekts – subjekts” komunikācijas
pastāvēšanas un komunikāciju veicinošajiem faktoriem, kas parāda, ka ar komunikāciju
veicinošo faktoru palīdzību sekmējot docētāja un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos,
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kļūst iespējama komunikācijas un attiecību „subjekts – subjekts” attīstība militarizētas izglītības
iestādes studiju procesā.
Secinājumi par docētāju interviju rezultātiem
Promocijas darba ietvaros veiktais teorētiskais pētījums un izstrādātie komunikācijas
prasmes kritēriji un to rādītāji ļāva noteikt sakarības starp komunikācijas prasmi un tās
rādītājiem, komunikācijas veidu un tā rādītājiem un komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem un
to rādītājiem militarizētā izglītības iestādē, tādējādi paaugstinot iegūto datu validitāti,
triangulācijas rezultātā apstiprinot docētāju un studējošo anketēšanā iegūtos rezultātus.
1. Analizējot iegūtos datus par dominējošo komunikācijas veidu, ko docētāji izmanto studiju
procesa īstenošanas gaitā Valsts robežsardzes koledžā, var secināt, ka studiju priekšmetu
specifika ietekmē docētāju komunikācijas veidu, jo atsevišķi īstenotie studiju priekšmeti
militarizētā izglītības iestādē nav iespējami bez „subjekts – objekts” komunikācijas
izmantošanas („Militārā taktika”, „Ieroču un šaušanas mācība”, „Militārā sagatavošana”,
„Militārā topogrāfija”, „Ierindas mācība”, „Dienesta reglamenti”), savukārt dažu studiju
priekšmetu īstenošanā docētājiem ir iespējams izmantot „subjekts – subjekts”
komunikāciju (vispārizglītojošie un profesionālie priekšmeti).
2. „Subjekts – objekts” komunikācija, kas dominē militarizētā izglītības iestādē studiju
procesa laikā, padara par neiespējamu komunikācijas prasmes veidošanos un attīstību. To
apstiprina arī interviju analīzes rezultāti, ka docētājiem, kuri izmanto „subjekts – objekts”
komunikāciju, nepiemīt teorētiskās literatūras analīzē identificētā komunikācijas prasme,
salīdzinot ar tiem docētājiem, kuri izmanto „subjekts – subjekts” vai abu komunikāciju
mijiedarbību, tādējādi apstiprinot anketēšanas rezultātā iegūtos datus.
3. Galvenās barjeras, kas atstāj ietekmi uz izglītības procesu Valsts robežsardzes koledžā un
traucē komunikācijas prasmes veidošanās procesam, ir formas tērps, dienesta attiecības,
docētāja specifiskā loma – priekšnieks, kā arī docētāja personība.
4. Pētījuma rezultāti liecina, ka ir novērojama mijsakarība starp komunikāciju veicinošiem
faktoriem, „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbību un
komunikācijas prasmi, kas ļauj secināt, ka komunikācijas prasme var veidoties, ja tam ir
tādi nepieciešamie priekšnoteikumi kā uz uzticību balstītas attiecības neatkarīgi no
ieņemamā amata vai pakāpes, „subjekts – subjekts” komunikācijas izmantošana studiju
procesā, docētāja spēja ieinteresēt sarunas tematā un dažādu izglītības pieeju
izmantošana, kas norāda uz „subjekts – subjekts” komunikācijas integrācijas
nepieciešamību militarizētas izglītības iestādes hierarhiskajā vidē.
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5. Kvalitatīvo datu apstrādes rezultātā tika identificēta komunikācijas prasmes nosacījumu
likumsakarība, kas atklāj, ka komunikācijas prasmes veidošanās ir atkarīga no „subjekts –
subjekts” komunikācijas izmantošanas, tādēļ ir nepieciešams studiju procesā profesionālo
un vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā

izmantot

„subjekts – subjekts”

komunikāciju, taču dienestā efektīvu profesionālo funkciju izpildei, amatpersonai
nepieciešamo īpašību attīstībai un militāro priekšmetu īstenošanā – „subjekts – objekts”
komunikāciju un attiecības, kas ir militarizētās izglītības iestādes darbības pamats un ko
paredz izstrādātais komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma.
6. „Subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikāciju mijiedarbība ir atkarīga no
„subjekts – subjekts” komunikācijas, komunikācijas prasmes un komunikāciju
veicinošajiem faktoriem. Noteicošie komunikāciju veicinošie faktori ir docētāja
personība, civilā apgērba lietošana studiju procesā un docētāja lektora – motivētāja loma.
7. Apstrādājot iegūtos datus, tika pierādīts, ka „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikāciju mijiedarbība ietekmē docētāja komunikācijas prasmes veidošanos, kas ļauj
secināt, ka, integrējot „subjekts – subjekts” komunikāciju un veidojot „subjekts-subjekts”
attiecības studiju procesā militarizētas iestādes hierarhijas sistēmā atbilstoši izstrādātajai
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, kļūst iespējama docētāju
komunikācijas prasmes veidošanās un pilnveide militarizētā izglītības iestādē.
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Ieteikumi robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidei

Pētījuma rezultātā tika secināts, ka Valsts robežsardzes koledžā kā militarizētā izglītības
iestādē subordinācija, „subjekts – objekts” komunikācija un hierarhiskās attiecības kalpo kā
iestādes darbības pamats, savukārt studiju process ir jāveido uz „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību pamata, tajā apgūstot izpratību par militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību efektīvai profesionālo
funkciju izpildei, bet saglabājot humānas attiecības. Tādēļ VRK kā militarizētai izglītības
iestādei robežsargu profesionālās sagatavošanās procesā ir nepieciešams orientēties gan uz
robežsarga kā dienestā esošas militāras Valsts amatpersonas sagatavošanu un dienestam
nepieciešamo specifisko prasmju attīstību, gan arī uz robežsargu komunikācijas prasmes
attīstību, uz ko norāda izstrādātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma.
Pamatojoties uz teorētiskās literatūras analīzi un empīriskā pētījuma rezultātiem, darba autors
piedāvā šādus ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās)
pedagoģijas procesa pilnveidei Valsts robežsardzes koledžā:
1. Ieteikumi normatīvo aktu izmaiņām.


Veikt izmaiņas Valsts robežsardzes iekšējā normatīvajā aktā „Par civilā tērpa lietošanas
nosacījumiem”, paredzot iespēju docētājiem noteiktu studiju priekšmetu īstenošanas laikā
formas tērpa vietā lietot civilo apģērbu.



Veikt izmaiņas Iekšlietu ministrijas noteikumos „Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo
iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā izskata un savstarpējo dienesta
attiecību noteikumi”, nosakot, ka studējošajiem studiju procesa laikā katrreiz nav jālieto
obligātās vecāko pēc pakāpes uzrunas formas, tādējādi veicinot atgriezeniskās saiknes un
„subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību veidošanos studiju procesa laikā.
2. Ieteikumi profesijas standarta pilnveidei.



Nodrošināt studējošajiem iespēju tādu profesijas standartā minēto prasmju kā „Pārvaldīt
vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī” apgūšanu citās mācību iestādēs sakarā ar to, ka
VRK šādu prasmju apguvi neparedz īstenojamās izglītības programmas.



Pilnveidot VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā virsnieka profesijas standartus, jo
dažas VRS inspektora standartā paredzētas prasmes, kas ir cieši saistītas ar komunikācijas
prasmi („Izskaidrot patvēruma piešķiršanas procesu”, „Izskaidrot pieņemto lēmumu
izpildes,

apstrīdēšanas

un pārsūdzēšanas
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kārtību”,

„Veikt

ārzemnieka

piespiedu

izraidīšanu”) ir jaunāko un vecāko inspektoru, nevis inspektoru kompetence, ko paredz
vadošie Robežsardzes dienestu regulējošie normatīvie akti. Tas attiecas arī uz standartā
minētām prasmēm, kas nav saistītas ar komunikāciju.
3. Ieteikumi docētāju profesionālajai pilnveidei.


Veicināt docētāju kvalifikācijas pilnveidi, lai VRK docētājiem attīstītu pētījuma rezultātā
identificēto komunikācijas prasmi.



Motivēt un atbalstīt docētājus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei pedagoģijas izglītības
maģistra un doktora izglītības programmās, kā arī ieviest normatīvajos aktos izmaiņas, kas
paredzētu papildus piemaksas pie amatalgas atkarībā no docētāja izglītības.



Ieteikt docētājiem izvēlēties studiju procesa īstenošanas laikā sadarbības formas starp
izglītības procesā iesaistītajām pusēm, docētājiem atsakoties no administrēšanas,
uzraudzības un studējošo kā pasīvas mijiedarbības subjektu uztveršanas, veicinot
komunikācijas prasmes veidošanos.
4. Ieteikumi studiju procesa organizācijai.



VRK ieviest valstiskās audzināšanas nodarbības kā iespēju padziļinātai profesijas būtības
apzināšanai un „subjekts – objekts” komunikācijas un attiecību akceptēšanai, kas sekmēs
pozitīvas attieksmes pret profesiju attīstību un līdz ar to studējošo un docētāju
komunikācijas prasmes veidošanos.



Noteikt prioritāti izglītības procesam attiecībā pret dienesta organizācijas jautājumiem, lai
mazinātu dienesta organizācijas ietekmi uz izglītības procesu (studējošā personāla
iesaistīšana iekšējos norīkojumos, pasākumu nodrošināšanā, iekšējās kārtības uzturēšanas
pasākumos studiju procesa laikā u.c.).
5. Ieteikumi komunikācijas prasmes veicināšanai studiju procesā.



Studējošo „students – students” sadarbības un komunikācijas prasmes attīstībai profesionālo
un vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā izmantot tādas mācību metodes kā praktiskais
darbs grupās, semināri ar situācijas un praktiskā darba laikā iegūto rezultātu analīzi,
diskusijas par pētāmo jautājumu un prezentācijas.



Izmantot humānās izglītības pieeju ar demokrātisko vadības stilu un atbalstošo mācīšanas
stilu un veidot „subjekts – subjekts” attiecības VRK vispārizglītojošo un nozares profesijas
studiju kursu īstenošanā, tradicionālās izglītības pieeju un „subjekts – objekts” attiecības
saglabājot militāro priekšmetu īstenošanā un dienestā esošas amatpersonas specifisko
prasmju un īpašību attīstībai.
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Veikt pētījuma rezultātā piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēmas ieviešanas iespējas robežsargu profesionālajā sagatavošanā, sagatavoto ieteikumu
ieviešanu VRK darbībā un citās militarizētās izglītības iestādēs Latvijā, kā arī „students –
students” komunikācijas prasmes veidošanās detalizētu izpēti.



Pilnveidot

profesionālās

profesionālās

augstākās

tālākizglītības
izglītības

programmu

programmu

„Robežapsardze”

„Robežapsardze”,

un 1.līmeņa
iekļaujot

tajās

komunikācijas prasmes attīstību veicinošas tēmas nozaru profesionālajos studiju kursos
(skatīt tabulu).
Komunikācijas prasmes attīstībai ieteicamās tēmas
Studiju kurss
Robežuzraudzība
Robežpārbaudes
Dokumentu tehniskā izpēte
Imigrācijas kontrole

Iekļaujamā tēma
Robežsargu norīkojuma darbība personas
identitātes noskaidrošanā.
Saskarsme ar robežsķērsojošajām personām,
komunikācijas veidi un barjeras.
Personas intervēšana viltoto dokumentu
konstatēšanas gadījumos.
Dažādi saskarsmes stili un veidi personas
identifikācijas procesā.

Īstenojot šos studiju kursus, iekļaujamajās tēmās ir jābūt gan teorētiskām, gan
praktiskajām, kuru laikā robežsargiem būtu jānoskaidro personas identitāte, izmantojot lomu
spēles. Lomu spēles īstenošanas laikā ir nepieciešams atkāpties no atsevišķu normatīvo aktu
prasībām, paredzot iespēju konkrētā nodarbību norises laikā dalībniekiem (studējošajiem no
citām mācību grupām) lietot civilo apģērbu realitātes tuvināšanas nolūkā.


Integrēt nozares profesionālos studiju kursus ar vispārizglītojošajiem studiju kursiem:
a) studiju kursu „Robežpārbaude” ar studiju kursiem „Svešvaloda” un „Profesionālā

terminoloģija”. Studējošajiem radīsies iespēja pielietot savu komunikācijas prasmi, praktisko
nodarbību laikā intervējot svešvalodā robežas šķērsotāju (dalībnieku), kā arī nostiprināt savas
profesionālās terminoloģijas zināšanas un pilnveidot praktiskās pielietošanas iemaņas.
b) studiju kursu „Dokumentu tehniskā izpēte” ar studiju kursu „Robežpārbaude”. Mācību
situācija paredzētu viltota ceļošanas dokumenta aizturēšanu robežas šķērsošanas vietā, un tā
rezultātā robežsargam būtu jāveic apstākļu noskaidrošana, komunicējot ar aizturēto personu un
noskaidrojot viņu interesējošos jautājumus, tādējādi attīstot komunikācijas, tai skaitā dialoga,
veidošanas prasmi ar personu.
c) studiju kursu „Sakari” ar studiju kursu „Svešvaloda”, kas radīs iespēju veidot dialogu un
attiecības apgrūtinātos apstākļos, tādējādi palīdzot pilnveidot savu profesionālo valodas
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lietošanu, atsakoties no liekvārdības un veidojot atgriezenisko saikni vidē, kas neveicina
komunikācijas procesu.
d) studiju kursu „Ētika” ar studiju kursiem „Psihologija” un „Robežpārbaude”, kas ļautu
attīstīt studējošajiem komunikācijas prasmi personu pārbaudes procesā, sasniedzot robežsargu
profesionālajai kompetencei atbilstošus rezultātus, pārvaldot profesionālo ētiku, tādējādi radot
pirmo iespaidu ne tikai par sevi vai Robežsardzi, bet gan par visu valsti kopumā, jo robežsargs ir
pirmais, kas sagaida, un pēdējais, kas pavada personu uz Latvijas Republikas robežas.
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Nobeigums
Atbilstoši promocijas darba mērķim un uzdevumiem, teorētiskā pētījuma gaitā tika
analizēta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra par humānās pedagoģijas idejām, izglītības
pieejām, personības attīstības modeļiem, veiksmīgas komunikācijas modeļiem, docētāja un
studējošo mijiedarbību, studiju procesa norisi specifiskā vidē, docētāja un studējošā sociālo lomu
nozīmi studiju procesā, studiju procesa organizācijas specifiku militarizētā izglītības iestādē,
docētāju un studējošo komunikācijas prasmi studiju procesā, robežsargu profesijas standarta
saikni ar komunikācijas prasmi, tika veikta VRK stipro un vājo pušu, draudu un iespēju analīze,
kā arī analizēta komunikācijas prasmes veidošanās specifiskā militarizētas izglītības iestādes
vidē un noteikti tās veidošanās kritēriji un rādītāji. Tika analizēta esošā situācija komunikācijas
jomā militarizētā izglītības iestādē, noteiktas komunikācijas barjeras un komunikāciju veicinošie
faktori, kā arī izstrādāta komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma robežsargu
profesionālajā sagatavošanā. Teorētiski tika pamatota komunikācijas procesa specifika un
noteikti komunikācijas veidu un „subjekts – subjekts” un „subjekts – objekts” komunikāciju
mijiedarbības raksturojošie rādītāji.
Pētījuma teorētiskie un empīriskie dati un secinājumi aprobēti 7 starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs, īstenojot studiju kursus Valsts robežsardzes koledžā, Igaunijas
Republikas Robežsardzes koledžā, Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās
drošības fakultātē, Baltkrievijas Republikas un Ukrainas Republikas robežapsardzības spēku
amatpersonām un 7 zinātniskajās publikācijās.
Aizstāvēšanai formulētas teorētiskās tēzes:
1. Militarizētas izglītības iestādes komunikācijas procesa specifikas būtību atklāj teorētiski
pamatota „subjekts – objekts” komunikācijas definīcija: tas ir komunikācijas veids, kas
norisinās militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs un
studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo termini
„pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”, atgriezeniskās saiknes trūkums, komunikācijas
barjeras un informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība tiek vērsta uz
komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī nosaka turpmāko
sarunas saturu un komunikācijas veidu.
2. Militarizētas izglītības iestādē ar dominējošo „subjekts – objekts” komunikāciju un
hierarhiskajām attiecībām, nosakot komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai, ir
nepieciešams un iespējams integrēt “subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības.
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Teorētiskās analīzes rezultātā veiktie galvenie secinājumi
 Militarizētas izglītības iestādes darbību nosaka un reglamentē divu veidu normatīvie akti
(dienesta gaitu un augstāko izglītību reglamentējošie normatīvie akti), kuru prasības patlaban
realizējamā studiju procesā ir grūti savienojamas bez atbilstošas šī procesa pilnveidošanas.
 Militarizētas izglītības iestādes darbības specifika izpaužas tādējādi, ka personāls, kurš īsteno
studiju procesu (docētājs), un personāls, kurš to apgūst (studējošais), savstarpēji atrodas
dienesta attiecībās, un militarizētas izglītības iestādes specifisko vidi raksturo nozarē
lietojamie termini „pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”. Vienlaicīgi docētāji un studenti ir
cilvēki, kuri veido mūsdienu augstskolas pedagoģisko procesu indivīdu efektīvai attīstībai.
 Augstākās izglītības ieguves specifika militarizētā izglītības iestādē izpaužas apstāklī, ka
dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti ir primāri, tāpēc dienesta pienākumu izpilde
ieņem centrālo lomu militarizētas izglītības iestādes darbībā attiecībā pret studiju procesu.
 „Subjekts – objekts” komunikācija militarizētā izglītības iestādē ir komunikācijas veids, kas
norisinās militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs un
studējošais savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, tās specifisko vidi raksturo termini
„pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”, ko raksturo atgriezeniskās saiknes trūkums, barjeras
un informācijas dekodēšanas problēmas, un tā tiek vērsta uz komunikācijas partnera pakāpi un
ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
 Militarizētā izglītības iestādē ar augšupejošu „objekts – subjekts” komunikāciju ir jāsaprot arī
studējošā komunikācija ar docētāju studiju procesa laikā, taču tā ir ierobežota.
 „Subjekts – subjekts” komunikācija amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
militarizētā izglītības iestādē tiek noteikta ar reglamentējošu aktu palīdzību, un tā ir atkarīga
no komunikācijas partnera pakāpes un ieņemamā amata.
 „Subjekts – subjekts” komunikācijas integrācija militarizētas izglītības iestādes hierarhiskās
sistēmas vidē nav iespējama, ja to neapgūst un nepieļauj docētāji un to ietekmē nepietiekama
atgriezeniskā saikne un augšupejošā (objekts – subjekts) komunikācija.
 Izglītības procesā iesaistīto dalībnieku savstarpējo attiecību un komunikācijas specifika ir
cieši saistīta ar iestādē izmantojamo vadības stilu – demokrātisko vai autoritāro.
 Militarizētā izglītības iestādē galvenokārt tiek pielietota tradicionālā izglītības pieeja,
pielietojot „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecības studiju procesā starp docētāju un
studējošo, kas tiek īstenota galvenokārt pavēļu formā.
 Humāno pedagoģiju raksturo ne tikai studiju priekšmeta saturs, bet arī veids, kā jaunās
zināšanas tiek nodotas. Tādēļ to ir iespējams īstenot, izmantojot „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības, kas balstās uz dialogu mijiedarbības procesā.
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 Humānā pedagoģija un pozitīvas emocionālās vides radīšana auditorijā militarizētās izglītības
iestādēs studiju procesa mērķu īstenošanas laikā tiek ierobežota autoritārisma, pastāvošās
hierarhijas un speciālo normatīvu aktu prasību dēļ.
 Mūsdienās militarizētā izglītības iestādē ir iespējams integrēt „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības specifiskā vidē. Šo iespēju realizē pedagoģiskā procesa subjekti
katrs savā specifiskajā darbībā, paužot attieksmi starppersonu komunikācijā – docētāja
gatavība integrēt „subjekts – subjekts” attiecības studiju procesā un studējošā prasmei
sadarboties.
 Militarizētas izglītības iestādes specifika nosaka komunikācijas partneru sociālās lomas –
docētājs – amatpersona (komandieris – priekšnieks) un lektors (motivētājs) un studējošais, kur
komunikācijas partnerus raksturo dienesta pakāpe, atbildība un pienākumi. Lomas ir
savstarpēji saistītas un izriet no militarizētas izglītības iestādes specifikas, un no lomas
darbības rakstura ir atkarīgs, vai un kā docētāja darbība un attieksme veicina studiju procesa
mērķu sasniegšanu.
 Docētājs militarizētā izglītības iestādē ar personīgo piemēru kalpo kā profesionālās
identifikācijas modelis, kas var tikt pārņemts no studējošo puses, tādējādi veidojot savu
uzvedību un izpratni par dienestu.
 Militarizētās izglītības iestādēs pastāv specifiskas komunikācijas barjeras – hierarhiskā
sistēma ar tradicionālo izglītības pieeju un specifisku komunikācijas modeli, docētāja
priekšnieka un komandiera loma, docētāju varas īstenošana, dienesta attiecības, docētāja
formas tērps un tāda docētāja personība, kas nerada vēlmi komunicēt, – kuras izriet no šādu
iestāžu darbības organizācijas specifikas.
 Varas pielietošana ir agresīvas rīcības modelis, kas negatīvi ietekmē savstarpējās attiecības un
komunikāciju, tādēļ docētājam militarizētā izglītības iestādē ir jācenšas mazināt arī
neagresīvas varas īstenošanu pār studējošajiem, tādējādi sekmējot komunikāciju un
komunikācijas prasmes veidošanos.
 Kā komunikāciju veicinošie faktori tika identificēti pozitīvas emocionālās vides izveide ar
humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrāciju hierarhiskā sistēmā, docētāja lektora –
motivētāja loma, sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošana, civilā apģērba lietošana
studiju procesā un tāda docētāja personība, kas rada vēlmi komunicēt.
 Par komunikācijas prasmes veidošanās kritērijiem militarizētā izglītības iestādē tika noteikti
mijiedarbība, ko raksturo docētāja un studējošā sadarbība, informācijas apmaiņa, kas kalpo kā
pamats dialoga un komunikācijas atgriezeniskās saiknes nodibināšanai un attiecības, ko
raksturo docētāja attieksme pret studējošo.
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 Militarizētas izglītības iestādes studiju procesā ilgstoši atkārtojot vienu un to pašu darbību,
vienvirziena komunikācijas rezultātā prasmes var kļūt automātiskas, taču netiek attīstīta
studējošo personība un sasniegti studiju procesa mērķi, jo mācīšanās process nozīmē ne tikai
kāda obligāta materiāla iegaumēšanu, bet arī nepārtrauktas apguves, pārkārtošanās un
izaugsmes procesus mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.
 Komunikācijas prasmes līmenis paaugstinās, ja tiek nodrošināta mērķtiecīga studentu izziņas
darbības pedagoģiskā vadība un divvirzienu un daudzvirzienu komunikācija.
 VRK kā militarizētai izglītības iestādei robežsargu profesionālās sagatavošanās procesā ir
nepieciešams orientēties uz robežsarga kā dienestā esošas militāras Valsts amatpersonas
sagatavošanu un dienestam nepieciešamo prasmju attīstību, un robežsargu komunikācijas
prasmes attīstību.
 Subordinācija, „subjekts – objekts” komunikācija un hierarhiskās attiecības militarizētā
izglītības iestādē ir iestādes darbības pamats, savukārt studiju process ir jāveido uz „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību pamata, tajā apgūstot izpratni par militarizētas izglītības
iestādes hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību efektīvai
profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības, līdz ar to praksē dominējot
subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni.
 Ar „subjekts – objekts” komunikāciju un veidotām attiecībām ir nepieciešams un iespējams
attīstīt studējošajos profesionālās prasmes un īpašības tādos specifiskos militāros studiju
priekšmetos kā „Militārā taktika”, „Ieroču un šaušanas mācība”, „Militārā sagatavošana”,
„Militārā topogrāfija”, „Ierindas mācība”, „Dienesta reglamenti”.
 Tā kā „subjekts – objekts” komunikācija un attiecības ir nosacījums efektīvai profesionālo
funkciju izpildei, tad dienesta organizācijas jautājumos un militāro studiju priekšmetu
īstenošanā docētājs pilda priekšnieka un komandiera lomu, savukārt studiju procesā
vispārizglītojošo un nozares profesijas studiju kursu īstenošanā lektora – motivētāja lomu.
 Pozitīvas attieksmes veidošanos pret izvēlēto profesiju, hierarhisko „subjekts – objekts”
attiecību pieņemšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību, amatpersonas kā sociālās
lomas pilnīgu izpratni un nepieciešamo amatpersonas īpašību attīstību var veicināt ar
valstiskās audzināšanas studiju priekšmeta ieviešanu, personīgo docētāja piemēru, kā arī radot
vidi, kas attīsta disciplīnu.
 Docētājam, ieejot auditorijā, ir jāapzinās „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību
nepieciešamība kā studiju procesa komponente studējošā individualitātes attīstīšanai, kas
liecina par docētāja profesionālo kompetenci, jo šo attiecību rezultātā studējošais attīstās kā
personība, kura vēlāk pilda savus pienākumus hierarhiskā vidē, kurai ir pagaidu raksturs.
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 VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā robežsardzes virsnieka profesijas standartā
minētās prasmes ir saistītas ar komunikācijas prasmi, savukārt dažu no tām (saskarsmes
veidošana, darbs komandā, sadarbības veidošana un pozitīva psiholoģiskā klimata veidošana
kolektīvā) apguve ir apgrūtināta augstākās izglītības ieguves specifikas dēļ militarizētā
izglītības iestādē.
 Studējošo komunikācijas prasmes veidošanos militarizētas izglītības iestādes studiju procesā
raksturo to robežsargu profesijas standartos minēto prasmju attīstība, kas saistītas ar
komunikāciju, un „students – students” sadarbība, kas balstās uz „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecībām, veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, attieksmju veidošanos un
vērtību izpratni un pozitīvi ietekmē studējošā personības attīstību.
 Profesijas standartā minēto prasmju, kas saistītas ar komunikāciju, attīstību var veicināt,
iekļaujot komunikācijas prasmi veicinošas tēmas mācību saturā un savstarpēji integrējot
studiju priekšmetus, savukārt „students – students” komunikācijas prasmes attīstību un
sadarbību militarizētas izglītības iestādes studiju procesā var veicināt, izmantojot „subjekts –
subjekts” komunikāciju un attiecības, pielietojot interaktīvās mācību metodes, pētnieciskās
mācību metodes un CLIL metodi.
Secinājumi par veikto Stipro un Vājo pušu, Iespēju un Draudu (SVID) analīzi:
- Tā kā VRK ir izglītības iestāde, tad prioritāte ir jānosaka izglītības procesam attiecībā pret
dienesta organizācijas jautājumiem.
- Izglītības procesa īstenošanā, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus, ir jāpāriet no
tradicionālās izglītības pieejas ar „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecībām uz humānās
pedagoģijas izglītības pieeju ar demokrātisko vadības stilu, veidojot studiju procesā
„subjekts – subjekts” attiecības, tādējādi veicinot komunikācijas prasmes veidošanos.
- Militarizētā izglītības iestādē nepieciešams veicināt docētāju vēlmi uzlabot un pilnveidot savu
pedagoģiskā darba kvalitāti un attīstīt komunikācijas prasmi, kā arī motivēt personālu
pedagoģiskās izglītības iegūšanai.
- Studiju procesā nepieciešams mazināt komunikācijas barjeras (skatīt 1.2.4.nodaļu), tādējādi
veicinot komunikācijas prasmes attīstību militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē.
- Ir nepieciešams izstrādāt un iekļaut VRK īstenojamajos studiju kursos tēmas, to apguves
formas un metodes, kas veicinās docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos.
Promocijas darba teorētiskās daļas ietvaros tika definēta „subjekts – objekts”
komunikācija militarizētā izglītības iestādē, docētāja komunikācijas prasme un studējošā
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komunikācijas prasme specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē, kas ir promocijas draba
novitātes:
1. „Subjekts – objekts” komunikācija ir komunikācijas veids, kas norisinās militarizētas
izglītības iestādes hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs un studējošais savstarpēji
atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo termini „pavēle”, „reglaments” un
„disciplīna”, atgriezeniskās saiknes trūkums, barjeras un informācijas dekodēšanas problēmas,
kur galvenā uzmanība tiek vērsta uz komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas
lielā mērā arī nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
2. Docētāja komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādes vidē ir spēja panākt pavēļu un
rīkojumu bezierunu izpildi dienesta organizācijas jautājumos atbilstoši dienesta gaitu
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, vienlaikus veidojot studiju procesā „subjekts –
subjekts” komunikāciju un

attiecības hierarhiskā sistēmā, pamatojoties uz sadarbību un

dialogu docētāja un studējošā mijiedarbībā.
3. Studējošā komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādē ir spēja uztvert docētāju kā
komandieri priekšnieku, apzinoties un pieņemot „subjekts – objekts” komunikāciju un
attiecības kā profesionālās darbības nepieciešamību, savukārt studiju procesā sadarboties un
mijiedarboties ar docētāju un citiem studējošiem, izmantojot „subjekts – subjekts”
komunikāciju un veidojot attiecības profesionālās ētikas ietvaros.
Promocijas darbā veiktā teorētiskā literatūras un dokumentu analīze un veiktais
empīriskais pētījums ļāva identificēt un pamatot:


docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās kritērijus un rādītājus:
-

kritērijs „mijiedarbība” (rādītāji: rada vēlmi komunicēt un sadarboties; ieinteresē
sarunas tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti
izvēlēties savu variantu; uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu viedokli, atrodot
konsensuālus risinājumus);

-

kritērijs „informācijas apmaiņa” (rādītāji: rosina, uztur dialogu un novērtē dialogā
sasniegto; pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina korektu dialoga uzturēšanu; ar
personīgo empātiju nodrošina dialogu, savstarpējo viedokļu un citu vērtību apmaiņu);

-

kritērijs „savstarpējās attiecības” (rādītāji: sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot „subjekts – subjekts” attiecības; veido
tikumiski pamatotas attiecības starp personām, ar cieņu izturas pret studējošajiem).



Komunikācijas raksturojumu:
-

„subjekts – subjekts” komunikācija (rādītāji: izmanto demokrātisko vadības stilu;
pedagogs ir ieinteresēts studējošo personības attīstībā, gandarījums no saskarsmes un
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komunikācijas ar viņiem; ar cieņu izturas pret studējošajiem; rada vēlmi komunicēt
un mijiedarboties);
-

„subjekts – objekts” komunikācija (rādītāji: izmanto autoritāro vadības stilu;
pedagogs kā priekšnieks un komandieris ir ieinteresēts disciplīnas nodrošināšanā;
dod rīkojumus un pavēles, izmanto lejupejošu komunikāciju, īsteno varu;
nenodrošina atgriezenisko saikni, izmanto monologu);

-

„subjekts – subjekts” un „subjekts – objekts” komunikācijas mijiedarbība (rādītāji:
integrē „subjekts – subjekts” attiecības hierarhiskā sistēmā; apvieno docētāja lomas,
veido attiecības neatkarīgi no ieņemamā amata vai pakāpes; studiju procesā atsakās
no pastāvošā komunikācijas modeļa militarizētā izglītības iestādē; atkāpjas no
atsevišķām reglamentējošo aktu prasībām mijiedarbības veicināšanai);



docētāju un studējošo komunikāciju veicinošos faktorus militarizētā izglītības iestādē
(pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju procesā un
integrācija hierarhiskajā sistēmā, sadarbības attiecību un mijiedarbības veidošana, docētāja
lektora – motivētāja loma, civilā apģērba lietošana studiju procesā, docētāja personība);



robežsargu profesijas standartos minēto prasmju saikni ar komunikācijas prasmi:
-

prasme

veicot

dienesta

pienākumus,

sadarboties

ar

kompetento

iestāžu

amatpersonām;
-

prasme sazināties ar personām, prasme veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām;

-

prasme veikt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm, prasme komunicēt,
publiski uzstāties, paust un aizstāvēt savu viedokli;

-

prasme veidot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā;

-

prasme veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu, prasme dot
uzdevumus robežsargu norīkojumiem, prasme veikt robežsargu norīkojuma
instruktāžu, prasme izskaidrot patvēruma piešķiršanas procesu, prasme izskaidrot
pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, prasme motivēt
padoto personālu un panākt noteiktu uzdevumu izpildi;

-

prasme veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas, prasme
organizēt profesionālās ētikas un uzvedības normu ievērošanu;



prasme strādāt komandā.

komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā
sagatavošanā militarizētā izglītības iestādē;



ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās)
pedagoģijas procesa un komunikācijas prasmes veidošanās pilnveidei Valsts robežsardzes
koledžā, pamatojoties uz teorētiskās literatūras analīzi un empīriskā pētījuma rezultātiem.
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Empīriskās analīzes rezultātā veiktie galvenie secinājumi
Secinājumi par veikto izmēģinājuma pētījumu
 Salīdzinot studējošo sniegtās atbildes par esošo komunikāciju („subjekts – objekts”) un
vēlamo komunikāciju („subjekts – subjekts”) sekmīgai studiju procesa mērķu sasniegšanai
VRK, tika apzināta studējošo vajadzība pēc „subjekts – subjekts” komunikācijas, tādēļ rodas
nepieciešamība veicināt docētāju un studentu „subjekts – subjekts” attiecību iekļaušanu VRK
kā militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, veicinot komunikācijas prasmes
veidošanos.
 Studējošo atbildes liecina, ka ir nepieciešams veicināt studējošajiem „subjekts – objekts”
komunikācijas, attiecību un militarizētas izglītības iestādes hierarhiskās vides akceptēšanu kā
profesionālās darbības nepieciešamību efektīvai profesionālo funkciju izpildei, lai tiktu
veicināta pozitīvas atmosfēras veidošanās,
 Iegūto datu analīze par esošās situācijas novērtējumu komunikācijas jomā LTU norāda, ka
docētāju un studējošo „subjekts – subjekts” attiecības veiksmīgi iekļaujas militarizētas
izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kas atšķiras no esošās situācijas VRK, ko var skaidrot
ar atšķirīgu studiju procesa organizāciju un humānās izglītības pieejas izmantošanu.
 Tādi studējošo aptaujā identificētie jēdzieni kā reglaments, subordinācija, disciplīna,
hierarhija un pavēles kalpo par pamatu militarizētas iestādes darbībai, taču tie rada
komunikācijas barjeras, ko pastiprina tādi studējošo norādītie jēdzieni kā ierobežošana, bijība,
bezjūtība un ētikas trūkums komunikācijā, kas padara studiju procesa mērķus par grūti
sasniedzamiem un ierobežo docētāju un studējošo „subjekts – subjekts” attiecību un
komunikācijas prasmes veidošanos studiju procesā.
Secinājumi par studējošo un docētāju aptaujas anketu rezultātiem:
 Datu analīzes rezultātā iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka teorētiskās analīzes rezultātā noteiktie
komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” korelē viens ar otru, kas nozīmē, ka, attīstoties kādam no kritērijiem vai tā
rādītājiem, tiek attīstītas arī pārējās komunikācijas prasmes un veicināta to veidošanās. Līdz ar
to var secināt, ka studiju procesā, nepārkāpjot specifisko normatīvo aktu prasības, ir
nepieciešams veicināt kāda no komunikācijas prasmes kritērijiem vai rādītājiem attīstību, ko
ir iespējams īstenot, ieviešot komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu
robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
 Komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” attīstās, docētājam izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un demokrātisko
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vadības stilu, kas norāda uz piedāvātās komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēmas ieviešanas nepieciešamību.
 Docētāja un studējošo komunikācijas prasmes veidošanos veicina tādi komunikāciju
ietekmējošie faktori kā pozitīvas emocionālās vides izveide ar humānās izglītības pieeju
studiju procesā un integrācija hierarhiskā sistēmā, civilā apģērba lietošana studiju procesā,
docētāja personība un docētāja lektora – motivētāja loma, tādējādi apstiprinot promocijas
darba 1.2.4.nodaļā izvirzītos komunikācijas veicinošos faktorus.
 Sakarība starp tādiem militarizētu izglītības iestādi raksturojošiem faktoriem kā autoritārais
stils, disciplīnas nodrošināšana, rīkojumi, pavēles un monologs un komunikācijas prasmes
kritērijiem un rādītājiem ļauj secināt, ka tie negatīvi ietekmē komunikācijas prasmes attīstību
un veidošanos komunikācijas un studiju procesā, tādēļ rodas nepieciešamība ieviest
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā
sagatavošanā, paredzot orientēties studiju procesā uz „subjekts – subjekts” komunikāciju ar
demokrātisko vadības stilu, veidojot pozitīvu emocionālo vidi.
 Studējošo respondentu atbilžu analīzes rezultātā var secināt, ka Valsts robežsardzes koledžā
studiju procesā tiek izmantota „subjekts – objekts” komunikācija un pastāv tādas
komunikācijas barjeras starp studējošajiem un docētājiem kā formas tērps, docētāja kā
priekšnieka un komandiera loma, dienesta attiecības, docētāja varas īstenošana, hierarhiskā
sistēma ar tradicionālo izglītības pieeju un specifiskais komunikācijas modelis, kas apstiprina
izmēģinājuma pētījumā (skatīt 2.2.1.nodaļu) iegūtos rezultātus.
 Iegūtie rezultāti par komunikācijas barjeru ietekmi uz komunikācijas prasmes veidošanos
norāda uz piedāvātās komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmas ieviešanas
nepieciešamību, tādējādi mazinot komunikācijas barjeru ietekmi uz studiju procesu un radot
komunikācijas prasmes attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus.
 Dialoga rosināšana, uzturēšana un sasniegtā novērtēšana, tikumiski pamatotu attiecību
veidošana starp personām, vēlmes komunicēt un sadarboties radīšana, ieinteresēšana sarunas
tematā, parādot pieeju daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim apzināti izvēlēties savu
variantu, cita cilvēka emociju atklāšana un izjušana, nodrošinot dialogu un savstarpējo
viedokļu un citu vērtību apmaiņa, kā arī demokrātiskā vadības stila izmantošana un labvēlīgas
emocionālās vides radīšana auditorijā saskaņā ar iepriekš veiktajām atziņām ir grūti
īstenojama militarizētā izglītības iestādē hierarhijas dienesta attiecību un „subjekts – objekts”
komunikācijas dēļ.
 Iegūtie klāsteranalīzes rezultāti norāda uz nepieciešamību veicināt docētāju izglītības
pilnveidi ar mērķi attīstīt viņu komunikācijas prasmi, tādējādi pilnveidojot studiju procesā
notiekošo komunikācijas procesu un robežsargu sagatavošanas procesu kopumā.
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 Studējošie, salīdzinot ar docētājiem, ir atklātāki, un viņiem ir tendence kritiskāk vērtēt studiju
procesu VRK. Studējošie biežāk par docētājiem ir identificējuši tādas komunikācijas barjeras
kā docētāja formas tērps, dienesta attiecības un docētāja personība, bet retāk – komunikāciju
veicinošos faktorus.
 Uzskatu atšķirības atkarībā no studiju ilguma var izskaidrot ar to, ka profesionālās
tālākizglītības programmā studējošie un pilna laika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā studējošie pastāvīgi atrodas Valsts robežsardzes koledžā, līdz ar to ikdienā
sastopas ar „subjekts – objekts” komunikāciju, savukārt 1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības nepilna laika programmā studējošie Valsts robežsardzes koledžā atrodas tikai uz
nodarbību laiku, līdz ar to viņi ikdienā nesaskaras ar komunikācijas īpatnībām specifiskā
militarizētas izglītības iestādes vidē.
Secinājumi par docētāju interviju rezultātiem:
 Analizējot iegūtos datus par dominējošo komunikācijas veidu, ko docētāji izmanto studiju
procesa īstenošanas gaitā Valsts robežsardzes koledžā, var secināt, ka studiju priekšmetu
specifika ietekmē docētāju komunikācijas veidu, jo atsevišķi īstenotie studiju priekšmeti
militarizētā izglītības iestādē nav iespējami bez „subjekts – objekts” komunikācijas
izmantošanas („Militārā taktika”, „Ieroču un šaušanas mācība”, „Militārā sagatavošana”,
„Militārā topogrāfija”, „Ierindas mācība”, „Dienesta reglamenti”), savukārt dažos studiju
priekšmetos docētājiem ir iespējams izmantot „subjekts – subjekts” komunikāciju
(vispārizglītojošie priekšmeti).
 „Subjekts – objekts” komunikācija, kas dominē militarizētā izglītības iestādē studiju procesa
laikā, padara par neiespējamu komunikācijas prasmes veidošanos un attīstību. To apstiprina
arī interviju analīzes rezultāti, ka docētājiem, kuri izmanto „subjekts – objekts” komunikāciju,
nepiemīt teorētiskās literatūras analīzē identificētā komunikācijas prasme, salīdzinot ar tiem
docētājiem, kuri izmanto „subjekts – subjekts”, tādējādi apstiprinot anketēšanas rezultātā
iegūtos datus.
 Galvenās barjeras, kas atstāj ietekmi uz izglītības procesu Valsts robežsardzes koledžā un
traucē komunikācijas prasmes veidošanās procesam, ir formas tērps, dienesta attiecības,
docētāja specifiskā loma – priekšnieks, kā arī docētāja personība, apstiprinot anketēšanas
rezultātā iegūtos datus.
 Pētījuma rezultāti liecina, ka ir novērojama mijsakarība starp komunikāciju veicinošiem
faktoriem, „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbību un
komunikācijas prasmi, kas ļauj secināt, ka komunikācijas prasme var veidoties, ja tam ir tādi
nepieciešamie priekšnoteikumi kā uz uzticēšanos balstītas attiecības neatkarīgi no ieņemamā
133

amata vai pakāpes, „subjekts – subjekts” komunikācijas izmantošana studiju procesā, docētāja
spēja ieinteresēt sarunas tematā un dažādu izglītības pieeju izmantošana, kas norāda uz
„subjekts – subjekts” komunikācijas un atiecību integrācijas nepieciešamību militarizētas
izglītības iestādes hierarhiskajā vidē.
 Kvalitatīvo datu apstrādes rezultātā tika identificēta komunikācijas prasmes nosacījumu
likumsakarība, kas atklāj, ka komunikācijas prasmes veidošanās ir atkarīga no „subjekts –
subjekts” komunikācijas izmantošanas, tādēļ to ir nepieciešams īstenot studiju procesā, taču
dienestā efektīvu profesionālo funkciju izpildei un amatpersonai nepieciešamo īpašību
attīstībai ir jāizmanto „subjekts – objekts” komunikāciju, kas ir militarizētās izglītības iestādes
darbības pamats,un ko paredz izstrādātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēma.
 „Subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbība ir atkarīga no
„subjekts – subjekts” komunikācijas, komunikācijas prasmes un komunikāciju veicinošajiem
faktoriem. Noteicošie komunikāciju veicinošie faktori ir docētāja personība, civilā apģērba
lietošana studiju procesā un docētāja lektora – motivētāja loma.
 Apstrādājot iegūtos datus, tika pierādīts, ka „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts”
komunikācijas mijiedarbība ietekmē docētāja komunikācijas prasmes veidošanos, kas ļauj
secināt, ka, integrējot „subjekts – subjekts” komunikāciju un veidojot attiecības studiju
procesā militarizētas iestādes hierarhijas sistēmā atbilstoši izstrādātajai komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, kļūst iespējama docētāju komunikācijas
prasmes veidošanās un pilnveide militarizētā izglītības iestādē.
 Docētāju atbilžu klāsteranalīzes rezultātā tika identificētas VRK šādas docētāju grupas:
- docētāji ar nepietiekami attīstītu komunikācijas prasmi, kuru nodarbībās tiek izmantota
„subjekts – objekts” komunikācija un dominē komunikācijas barjeras;
- docētāji ar attīstītu komunikācijas prasmi, kuru nodarbībās tiek izmantota „subjekts –
subjekts” komunikācija un dominē komunikāciju veicinošie faktori, salīdzinot ar
komunikācijas barjerām.
 Iegūtie klāsteranalīzes rezultāti norāda uz nepieciešamību veicināt docētāju izglītības
pilnveidi ar mērķi attīstīt viņu komunikācijas prasmi, tādējādi pilnveidojot komunikāciju
studiju procesā un robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās)
pedagoģijas procesu kopumā.
Lai formulētu komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības, rezultātu validitātes paaugstināšanai tika apkopotas tās komunikācijas prasmes
veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības, kas, apstrādājot kvantitatīvos un
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kvalitatīvos datus, apstiprinājās jaukto pētījuma metožu pieejas izmantošanas un datu ieguves un
apstrādes triangulācijas rezultātā:
- komunikācijas

prasmes

kritēriji

„mijiedarbība”,

„informācijas

apmaiņa”

un

„savstarpējās attiecības” var attīstīties, docētājam izmantojot „subjekts – subjekts”
komunikāciju un demokrātisko vadības stilu, uz tā pamata veidojot attiecības studiju
procesā, kas norāda uz izstrādātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
ieviešanas nepieciešamību robežsargu profesionālajā sagatavošanā;
- attīstoties kādam no komunikācijas prasmes kritērijiem „mijiedarbība”, „informācijas
apmaiņa” un „savstarpējās attiecības” vai to rādītājiem, tiek veicinātā arī pārējo
kritēriju un rādītāju veidošanās un attīstība, ko atbilstoši komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, ir iespējams veicināt, studiju procesā izmantojot
interaktīvās un pētnieciskās mācību metodes, savstarpējo priekšmetu integrāciju un speciālu
tēmu iekļaušanu profesionālajos studiju kursos;
- tādi militarizētu izglītības iestādi un „subjekts – objekts” komunikācijas raksturojošie
faktori kā autoritārais stils, disciplīnas nodrošināšana, monologs, rīkojumi un pavēles
negatīvi ietekmē visu komunikācijas prasmes kritēriju veidošanos un attīstību
komunikācijas un studiju procesā, tādēļ atbilstoši komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa shēmai, tradicionālā izglītības pieeja, autoritārais (pavēlošais, mācošais)
vadības stils, docētājam pildot komandiera lomu un pielietojot „subjekts – objekts”
komunikāciju un attiecības, ir pielietojamas militāro studiju kursu īstenošanā;
- docētājam, īstenojot „subjekts – objekts” komunikāciju, dodot rīkojumus un pavēles,
īstenojot varu un atrodoties auditorijā formas tērpā, neveidojas teorētiskās literatūras
analīzes rezultātā identificētā komunikācijas prasme, taču atbilstoši komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, šāds komunikācijas veids ir piemērots
disciplīnas attīstībai, militāro studiju kursu īstenošanā un dienestā esošas amatpersonas
īpašību attīstībā;
- docētājs, veidojot savstarpējās attiecības neatkarīgi no ieņemamā amata vai pakāpes,
var veicināt tikumiski pamatotu attiecību veidošanu starp personām studiju procesā, kas
atbilstoši izstrādātajai komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, ir
iespējams un nepieciešams vispārizglītojošo un atsevišķu profesionālo studiju kursu
īstenošanā;
- integrējot studiju procesā „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības militarizētas
izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kļūst iespējama docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes attīstība un pilnveide, tai skaitā to robežsargu profesijas standartos
minēto prasmju attīstība, kas saistītas ar komunikāciju un „students – students” sadarbība, kas
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balstās uz „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecībām, veicina abpusēju garīgu
bagātināšanos, attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, un pozitīvi ietekmē studējošā
personības attīstību;
- „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas mijiedarbība ir atkarīga
no „subjekts – subjekts” komunikācijas pastāvēšanas, komunikācijas prasmes un
komunikāciju veicinošiem faktoriem, kas apliecina izstrādātā komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmā paredzēto, ka studiju process ir jāveido uz „subjekts –
subjekts” komunikācijas un attiecību pamata, tajā apgūstot izpratību par militarizētas
izglītības iestādes hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības, līdz ar to praksē
dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni.
Izvēlētais kvalitatīvi kvantitatīvais pētījuma veids atbilst risināmai pētījuma problēmai,
nodrošina pētījuma mērķu sasniegšanu un sniedz atbildes uz izvirzītajiem pētījuma jautājumiem,
ko apstiprina teorētiskā un empīriskā pētījumā iegūtie rezultāti un veiktie secinājumi, ka
militarizētas izglītības iestādē ir nepieciešams un ir iespējams studiju procesā integrēt “subjektssubjekts” komunikāciju un attiecības docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai.
Pētījuma izvēlētais virziens ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, jo tā mērķis ir
robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveide. Pētījumu ir nepieciešams turpināt, lai
noskaidrotu šī pētījuma rezultātā piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēmas ieviešanas iespējas robežsargu profesionālajā sagatavošanā, sagatavoto ieteikumu
ieviešanu VRK darbībā un citās militarizētās izglītības iestādēs Latvijā, kā arī „students –
students” komunikācijas prasmes veidošanās detalizētu izpēti. Tā kā Latvija ir Eiropas
Savienības dalībvalsts, tad robežsargi tiek sagatavoti ne tikai Latvijas robežas apsardzībai, bet arī
Eiropas Savienībās ārējās robežas uzraudzībai. Pilnveidojot sagatavošanas kvalitāti, ir iespējams
arī pilnveidot robežu apsardzības kvalitāti. Empīriskā pētījuma daļa un ieteikumi sniedz
priekšlikumus, kā var īstenot robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidi
komunikācijas prasmes veidošanās aspektā vienā no Latvijas Republikas militarizētām izglītības
iestādēm – Valsts robežsardzes koledžā.
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