
Projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002
“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” 



Darbības ZPD jomā
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- Reģionālās konferences (23.03.2018.) un 
valsts konference (20.-21.04.2018.)

- Vasaras skolas – nometnes eksakto (45 
dalībnieki) un humanitāro (25 dalībnieki) 
zinātņu talantīgajiem skolēniem 
(2018.gada vasara). Uzaicinājumi 
laureātiem maijā.

- BETA semināri (24.02.2018. un marts)

- Starptautiskie pasākumi INTEL ISEF, 
Genius Olympiad, MILSET EXPO, Eiropas 
Jauno zinātnieku konkurss



Jauninājumi 2018.gadā
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- Konsultantu no augstskolām piesaiste 
izglītības iestādēm

- Tiešsaistes sistēma sadarbībā ar LU: 
skolas.lu.lv

- Valsts konferences norise (darba dienas)



Darbības mācību priekšmetu 
olimpiāžu jomā
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- Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 
(līdz 2018.gada aprīļa beigām)

- Kalendārs: 
http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/e
sf_8321/20170818_kalendars_olimp_zpd.p
df

- Lauerātu sagatavošana dalībai 
starptautiskajās olimpiādēs 

- Starptautiskās olimpiādes (11) 

http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20170818_kalendars_olimp_zpd.pdf


Jauninājumi 2018.gadā
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- Latviešu valodas olimpiāde tiešsaistē

- Tiešsaistes modernizācija

- Angļu valodas olimpiāde

- Sadarbība ar pedagogiem satura 
jautājumos



Projekta darbību 
finansēšana izglītojamajiem
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- VISC sedz transporta izmaksas 
sab.transporta biļešu, ēdināšanu un 
naktsmītnes (šogad arī ZPD konferencē) 
apmērā dalībniekiem

- rēķini no pašvaldībām par transportu

- ēdināšana un naktsmītnes organizē 
centralizēti 

- Projekts nefinansē pedagogu izmaksas 
šajos pasākumos



Projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 



Projekta īstenošana 
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- Piedalās 337 izglītības iestādes

- Noslēgti 112 līgumi 

- Pārrunu un izvērtēšanas procesā – 2 līgumi

- Visā Latvijā projektā izglītības iestādēs iesaistīti 2696
pedagogi

- Tiek apkopoti dati par iesaistītajiem skolēniem



Aktuālie jautājumi
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- Pedagogu noslodze Latvijā

- Uzraudzības padome – ziņojumi

- VVM (vienas vienības metodikas) ieviešana

- Pierīgas reģions

- Uzņēmumu līgumu ierobežojumi

- Atskaišu sistēmas ieviešana 

(konsolidācija ar SAM 8.3.4.)



Aktualitātes 2018.gadā
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- Pedagogu profesionālā pilnveide

- DIBELS NEXT grupas (no aprīļa) 

- STEM interešu izglītība robotikā (no aprīļa), 
elektronikā un ķīmijā (no augusta)

- Kursi skolas vidē (no vasaras, pēc pieprasījuma)

- Materiāli STEM interešu izglītības programmu īstenošanai

- Gada nogalē – jauno divu gadu plānu izstrādes uzsākšana



Projekta piedāvtās pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmas
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• DIBELS NEXT, LMST, WISC

Specifiskās mācības ar LU

• Interešu izglītības pedagoģiskais darbs robotikā, elektronikā, ķīmijā 
un vidē un datorikā

Vispārējās mācības STEM jomā

• Darbs ar skolēniem ar UT, pedagoģiskais darbs klasē ar dažādiem 
izglītojamajiem,  skolas darba veidošana individuālās pieejas 
attīstībai (programmu nosaukumi tiks precizēti)

Vispārējās mācības skolas vidē



Materiāli APP ietvaros īstenotajām STEM 
interešu izglītības programmām
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Robotika 
mazajiem

• Konstruktoru 
un 
komponenšu 
komplekti

• Piegādes 
maija mēnesī 
pēc kursu 
pabeigšanas

• 300 000 EUR

Robotika 
lielajiem

• Komponentes 
un roboti

• Piegādes uz 
nākamo 
mācību gadu 
(augustā)

• 50 000 EUR

Elektronika

• Komponentes

• Piegādes uz 
nākamo 
mācību gadu 
(augustā)

• 10 000 EUR

Ķīmija

• Reaģenti, 
stikla trauki

• Piegādes uz 
nākamo 
mācību gadu 
(augustā)

• 50 000 EUR


