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

izglītojamo talantu attīstībai” 



Valsts skolēnu 44.ZPD 
konferences norise
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- 2020.gada 3.aprīlī Jelgavā (LLU) no 8.00 - 19.00

- Piedalīsies 580 skolēnu no 121 izglītības iestādes

- Vērtēs 180 eksperti no dažādām Latvijas augstskolām 
(piesaistīti mācībspēki no reģionu augstskolām)

- Visvairāk darbu:

• Sociālās zinātnēs - 148

• Dabaszinātnēs - 133

• Humanitārās un mākslas zinātnēs - 110



Valsts olimpiāžu norise (3.posmi)
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- Matemātikas valsts olimpiāde- 12.-13. marts, LU Zinātņu māja;

- Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (8.-9.kl.)- 27. marts, 
LU Humanitāro zinātņu fakultāte;

- Fizikas valsts olimpiāde- 31. marts - 1. aprīlis, LU Zinātņu māja;

- Ķīmijas valsts olimpiāde- 7.-9. aprīlis, LU Ķīmijas fakultāte un 
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte;

- Ģeogrāfijas valsts olimpiāde- 15.-16. aprīlis, LU Dabaszinātņu 
akadēmiskais centrs;

- Informācija par valsts olimpiāžu apbalvošanas pasākumiem tiks 
publicēta tuvākajā laikā visc.gov.lv mājaslapā.

Atbildīgā persona: Sintija Birule, sintija.birule@832.visc.gov.lv



Kursi pedagogiem par talantu 
attīstību
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Norises vietas un datumi:
- Valmiera - 1.modulis 16. un 17.marts, Valmieras Valsts 

ģimnāzija;
- Liepāja - 1.modulis 19. un 20.marts, Liepājas 8.vidusskola;
- Daugavpils - 1.modulis 8.un 9.jūnijs, Daugavpils 3.vidusskola;
- Kuldīga - 1.modulis 11. un 12. Jūnijs, V.Plūdoņa Kuldīgas 

vidusskola;
- Rēzekne - 1.modulis 15. un 16.jūnijs, Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija. 

Pieteikšanās kārtība: Kurss ir veidots no 3 moduļiem (36 stundu 
mācības), pieteikšanās norit uz pirmo moduli.

Atbildīgā persona: Ilze Justamente, ilze.justamente@832.visc.gov.lv



Transporta kompensācijas 
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Starptautiskie pasākumi
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- ZPD jomā

- Intel Isef ASV maijs, Genius ASV jūnijs, MILSET 
Rumānija augusts, EUCYS Spānija septembris

- Olimpiāžu jomā

- Aktualizācija procesā, vairāku olimpiāžu norise 
2020.gadā nav apstiprināta

VISC sedz dalības, transporta un ēdināšanas izmaksas. 
Lūdzam pašvaldības sniegt atbalstu izglītojamiem 

individuālā atbalsta veidā.



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



Projekta īstenošana 
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- 2.plāna periodā piedalās 344 izglītības iestādes

- Noslēgti 116 līgumi (nav Lubānas, Tērvetes un Ropažu 
pašvaldības)

- Visā Latvijā projektā izglītības iestādēs iesaistīti vairāk kā 
7000 pedagogi

- Pagarināts projekta īstenošanas laiks - 3.kārta -
2021./2022.mācību gads (papildu 1 gads, STEM un 
vide, prioritāte - sākumskola)



Vidēja termiņa izvērtēšanas process
(par 2017./2018. m.g. un 2018./2019.m.g.)
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Maijs

VISC apkopo izvērtējumus un 
atbilstoši tiem izstrādā ieteikumus 
izglītības iestādēm

Jūnijs/jūlijs

VISC prezentē secinājumus par 
izvērtējumu Uzraudzības padomē

Marts

Valsts izglītības satura centrs 
(VISC) izstrādājis katrai no 
projektā iesaistītajām izglītības 
iestādēm izvērtējuma anketas, kas 
satur datus no VIIS, VPIS, APP 
plāniem

Aprīlis

Projekta kontaktpersona 
pašvaldībā un izglītības iestādes 
pārstāvis veic projekta pirmā 
posma izvērtējumu



Laborantu (pedagogu palīgu) 
atbalsta programmas ieviešana 
2020./2021.m.g.
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Vēsturiski:

2019.gads Fizikas gads

2020.gads Tehnoloģiju gads

2020./2021.m.g. - Laborantu (pedagogu palīgu) atbalsta programma

Nosacījumi:

- Finansē atalgojumu piesaistītiem speciālistiem - pedagogu palīgiem - STEM mācību 
priekšmetos (fizika, ķīmija, bioloģija, datorika, dabaszinības, matemātika, tehnoloģijas)

- Atbalsta programmas īstenošanas laiks 2020.gada 15.augsts - 2021.gada 31.maijs
- Kopējais pieejamais finansējums Latvijā - 800 000 EUR
- Pašvaldība iesniedz par visām skolām pieteikumus centralizēti līdz 2020.gada 

15.aprīlim, apstiprināšana līdz 2020.gada 31.maijam
- Pieteikumu forma pieejama VISC mājas lapā, pie projekta aktualitātēm



Centralizēti iepirkto mācību 
līdzekļu izdale
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1. Makeblock robotikas komplekti - izdalīti 41 izglītības iestādei
2. Fizikas sensoru izdale - daļēji pabeigta, atsevišķas pašvaldības nav atsūtījušas 

dokumentāciju
3. LEGO (LEGO We Do un LEGO Mindstorms komplekti) materiāli 

a. Projekta dalībskolas iesniedz pieteikumus līdz 2020.gada 15.aprīlim
b. Pieteikumu forma pieejama VISC mājas lapā, pie projekta aktualitātēm
c. Tiks nodrošināta komplektu izdale 30 skolām LEGO We Do un 15 skolām LEGO 

Mindstorms
d. Prioritātes

i. Pedagogu, kas vadīs pulciņu, kvalifkācija un pieredze
ii. Skolas redzējums par pulciņa nepieciešamību un saturu
iii. Esošie (veiktie) pasākumi, pieejamā infrastruktūra un ilgtspējas redzējums



Projekta piedāvātās pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides programmas 2020.gadā

* grupa mācības uzsākusi (nodarbības  līdz 31.maijam

• DIBELS NEXT (1 grupa - 0.-3.kl.; 3 grupas - 4.-6.kl.);
• LMST (1 grupa);
• WISC (1 grupa)*

Specifiskās mācības ar LU

• Programmēšana (5 grupas);
• Robotika (5 grupas- LEGO; 6 grupas - robotika 7.-9.kl.);
• Eksperimenti dabaszinātnēs (9 grupas)

Vispārējās mācības STEM jomā

• ASUMP un starpdisciplinaritāte (pieteikšanās slēgta)
• VIMALA (grupu skaits atkarīgs no pieprasījuma, pieteikšanās jūnijā)
• Augstu sasniegumu sistēmas attīstība (10 grupas, pieteikšanās jūnijā).

Vispārējās mācības skolas vidē


