VAM vispārēji

Jaunsardze

MIL: projektu
diena 7-9 klase

VAM (pamatskola):
Mērķa auditorija: 5-9 klase
Tēma: Patriotisms
Pasniedzējs: Skolotājs
Atbildīgais: IZM
Laiks: 2018

VAM (vidusskola):
Mērķa auditorija: 10-12 klase
Tēma: JS programma
Pasniedzējs: JSI
Atbildīgais: AM
Laiks: 2019

Jaunsardze

1. VAM = JS;
2. VAM obligātais izvēles – vienā skolā vismaz 10 skolēni;
3. Projektu diena tiek novadīta VAM dienas ietvaros.

VAM apmācību bloki
Valstiskā
audzināšana

Patriotisms – centralizēti: JIC speciālists (nav štatā) vai ārpakalpojums;
Valsts vēsture – kara muzejs (ārpakalpojums) vai centralizēti;
Lokālā vēsture – materiāli: novadpētniecība vai kara muzejs, pasniegšana:
JSI;
Citi pasākumi – ekskursijas, izlases spēles, filmas (atkarīgs no pētījuma).

Dzīves skola

Centralizēti. Pašreiz nav noteikta pasniegšanas metode. Pasniedz: JIC
speciālists.

FIZO

Centralizēti nometnēs. Pasniedz: JSI/speciālists.
Ikdienā: JIC nodrošina FIZO MTL + interaktīvu metodisko materiālu.
Dalības maksa sporta pasākumos: decentralizēti – piesaka JSI vai JS,
centralizēti: gada sporta pasākumu plāns, kuru JIC izsūta un apmaksā.

Militārais
bloks

Pirmā palīdzība + «Samariešu kurss».
Līderība.
Tūrisms un lauka administrācija.
Ierindas mācība.
Lauku kaujas iemaņas.
Sakari.
Darbības ar ieročiem.
Šaušana.
Normatīvie akti.

VAM – vidusskola
Fakti:
1. Mācību gadā ir 31 nedēļa.
2. JS programmas realizācijai nepieciešams:
a) Militāram blokam 150 stundas + 1/3 papildus - 60 stundas. Kopā militāram blokam – 210 stundas.
b) Valstiskajai audzināšanai un Dzīves mācībai nepieciešamas 87 stundas (14 stundas pusgadā).
c) Kļūdu novēršanai nepieciešamas 18 stundas.
Kopā: 315 stundas (175 stundas mācību gada ietvaros)

Pieņēmumi:
1. Divas nodarbības vienā mācību nedēļā.
2. Nodarbību bloks (8 vai 10 nodarbības) vienu reizi mēnesī.

10. klase
➢ 70 mācību stundas
mācību gada ietvaros;
➢ 1 nometne Jūnijā
(7 dienas pa 10 H)
➢ Kopā: 140 h

11. klase
➢ 70 mācību stundas
mācību gada ietvaros;
➢ 1 nometne Jūnijā
(7 dienas pa 10 H)
➢ Kopā: 140 h

JS programmas apguve un tests

12. klase
➢ 35 mācību stundas
mācību pusgada
ietvaros.
➢ Kopā: 35 h

Testā konstatēto kļūdu novēršana

Piezīmes/Priekšlikumi
Piezīmes:
1. Nometņu nedēļās nepieciešama ZS infrastruktūra;
2. Tiek slēgts līgums ar JS vecākiem vai JS (pēc 18. gadu sasniegšanas) ar saistībām, kuri
sasaistīti ar priekšrocību sistēmu:
1. Nav jāiet ZS pamat-apmācības kurss;
2. NAA bez konkursa;
3. Nav jāiet KS 1. līmeņa pamat-apmācība;
4. Robežsardzes koledža bez konkursa;
Nepieciešama koordinācija IeM
5. Policijas koledža bez konkursa;
un IZM
6. Augstskola bez konkursa budžeta grupā.

Priekšlikumi:
1. JSI kvalifikācija: vidējā un pedagoģiskais kurss.
2. Veikt aptauju skolās par VAM.
3. Izveidot priekšrocību sistēmu.

