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Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs
Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001, īstenošanas laiks: 2017. gada 10. marts - 2020. gada 30. decembris

Projekta ietvaros notiek virkne dažādu karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības 
un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem; 
Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras 
atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos; Informatīvo un 
metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai.

◦ Sadarbībā ar Pierīgas izglītības un kultūras pārvaldi, noslēgta vienošanās par projekta realizēšanu pilnā apjomā visā 1.-
9.klašu grupā tiek realizēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta 
numurs: 8.3.5.0/16/I/001, īstenošanas laiks: 2017. gada 10. marts - 2020. gada 30. decembris:

◦ Karjeras pedagogs – Solvita Lauzēja atbildīgā par 3.-9.klašu posmu.

◦ Karjeras pedagogs - Nora Alksne atbildīgā par 1.-2.klašu posmu.

Sadarbībā ar Junior Achievement – Young Enterprise Latvija  skolai ir nodrošināta praktiskās biznesa 
izglītības programmas ietvaros pieeja JA Latvija mācību programmām un metodiskajiem materiāliem, skolai 
ir tiesības praktizēt starptautiski atzītas Junior Achievement Worldwide mācību programmas un mācību 
līdzekļus, iesaistās: karjeras pedagogs – Solvita Lauzēja atbildīgā par 4.-9.klašu posmu.



Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei
9.2.4.2. "Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei 14 pašvaldībās«, Projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/106
Īstenošanas laiks: 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja 
mēroga pasākumus. 
Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

• Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem 1. - 4.klasei.
• Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem 5. - 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām 1.- 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu 5.- 9.klasei.
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību 5.- 9.klasei.
• Veselības veicināšanas nometnes.

Skolā tiek realizēts projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 9.2.4.2. "Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 
pašvaldībās", projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/106,  īstenošanas laiks: 2017. – 2019.gadam, norit otrais realizēšanas gads. Lekcijas 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei notiks visiem skolēniem no 1.-9.klasei 2019.gadā, vasaras nometne plānota no 
2019.gada 3.-7.jūnijam, projektu koordinē DVIJ Ilze Graudiņa.



Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 
balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 
Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 
vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo 
vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai -
ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās 
nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas 
alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, 
konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un 
tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu 
krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
16 skolas pedagogi iesaistījušies un strādā ar projektu “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” SAM 8.3.2. Projekta mērķis palielināt atbalstu 
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 
projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020 
turpinājums jau otro mācību gadu, projektu koordinē DVIJ Laura Buravcova.

Pasākuma nosaukums Joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

matemātikā AS skolēniem
STEM un vides joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

matemātikā VS skolēniem
STEM un vides joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

matemātikā MG skolēniem
STEM un vides joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

dabaszinātnēs (dabaszinības, bioloģija, 

ķīmija, fizika) AS skolēniem

STEM un vides joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

svešvalodā AS skolēniem
Valodas joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

latviešu valodā un svešvalodā VS 

skolēniem

Valodas joma

Individuālās pedagoga konsultācijas 

latviešu valodā MG skolēniem
Valodas joma

Jauna loģiskās domāšanas  un prāta 

asināšanas interešu izglītības programma 
STEM un vides joma

Jaunu kultūru un svešvalodu apguves 

interešu izglītības programma 
Multidisciplinārā joma

Latviešu folkloras interešu izglītības 

programma 

Kultūrizglītības un 

radošās industrijas joma



Kompetenču pieeja mācību saturā
Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās
izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās
izglītības pakāpē. Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks
izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai
pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20
diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c.
Skolas pedagogi kā mācību jomu koordinatori strādā ar “Kompetenču pieeja mācību saturā SAM 8.3.1. "Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu", projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002, īstenošanas laiks: 
17.10.2016. – 16.10.2021. pedagogu dalība Mācību jomu koordinēšanā Pierīgā un Mārupes novadā:
Pierīgas novadu skolu apvienības Mācību jomu koordinatori:

◦ Ilze Graudiņa, Inguna Rakule – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.
◦ Laura Buravcova – Tehnoloģiju (IT) joma.

Mārupes novada Mācību jomu koordinatori’
◦ Daina Mediņa – Valodu (angļu valoda) joma.
◦ Solvita Lauzēja, Mārtiņā Januševskis - Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
◦ Zanda Romanovska – Matemātikas joma.



Redzēt, dzirdēt, 
domāt, radīt...

2018



Darba modelis 
mūsu skolā

Mācību 
priekšmets A

Skolotājs 
B

Skolotājs 
A

Mācību 
priekšmets B

Mācību 
priekšmets C

Skolotājs 
C

Tēma A

Tēma B

Tēma A



Piemērs

• https://docs.google.
com/spreadsheets/
d/1X3VaDE4hRax1Cj
yjRN2ccP8eweVdh2
kwj55eI6QNmvw/edi
t#gid=838724345

• https://calendar.go
ogle.com/calendar
/r?tab=oc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3VaDE4hRax1CjyjRN2ccP8eweVdh2kwj55eI6QNmvw/edit#gid=838724345
https://calendar.google.com/calendar/r?tab=oc


Uzdevums



Skola

Asociācijas – 3 minūtes



Skola +1 

asociācija

Izvēlamies – 2 minūtes



• Saceram stāstu, izmantojot asociācijas 

• Ietērpjam stāstu muzikālā noformējumā

• Piešķiram stāstam vizuālu noformējumu

• Radām emocionālu priekšnesumu

prezentējam 
citiem

• Izvērtējam pārējo grupu darbu, 
balstoties uz kritērijiem

Strādājam – 10 minūtes

Katrai grupai –

3 minūtes



VISC sadarbības projekts "Mācīties Būt"
Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādāja sociāli emocionālās mācīšanās
teorētisko modeli un izveidoja praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās
mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība var
izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instruments 2018./2019. mācību gada laikā
tiek aprobēts piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā
valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Viena no šim divdesmit skolām šajā
mācību gadā ir Jaunmārupes pamatskola. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija)
izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Notiks klašu vecāku informēšana par iesaistīto skolēnu anketēšanu un skolēnu 
anketēšana 3.oktobrī, kā arī skolas vadības apmācība 9. un 10.oktobrī un pārējo 
projektā iesaistīto pedagogu apmācība 17.,18.,24.oktobrī. Projektu koordinē DVIJ 
Laura Buravcova, iesaistās:

Vadības komanda

o Iveta Timule direktore

o Laura Buravcova direktores vietniece

o Ilze Graudiņa direktores vietniece

o Anita Līdaka direktores vietniece

4.de klašu skolotāju komanda

o Inga Melngaile pedagogs

o Simona Neifalte pedagogs

o Solvita Lauzēja pedagogs

o Madara Romanovska pedagogs

7.b un 8.a klašu skolotāju komanda

o Sabīne Ozoliņa pedagogs

o Sarmīte Norenberga pedagogs

o Aija Gavare pedagogs

o Dace Putāne pedagogs

o Zanda Romanovska pedagogs

o Lelde Būmane pedagogs

o Alvis Reinis pedagogs



Iniciatīva "Latvijas skolas 
soma"

Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana 
vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. 
Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, 
starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, 
pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo 
identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 
kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī 
mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam 
skolēnam tiks nodrošināta iespēja vismaz vienu reizi gadā 
izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas 
un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Projektu koordinē 
DVIJ Ilze Graudiņa.



Sadarbības projekts
ar LU Konfūcija Institūtu
LU Konfūcija Institūts tika nodibināts 2011.gada 4.novembrī un ir vienīgā 
Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības 
iestāde Latvijā. Tā ir bezpeļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā 
dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas Pedagoģiskā 
Universitāte. Visi LU Konfūcija institūta ķīniešu valodas skolotāji nāk no 
Ķīnas. LU Konfūcija institūtā ķīniešu valodas apmācības tika uzsāktas 
2012.gada 24. septembrī. 

Sākot ar 2018.gada septembri mūsu skolā ir iespēja skolēniem apgūt ķīniešu 
valodu, kuru mūsu skolā mācīs profesionāla skolotāja no Ķīnas. Ķīniešu 
valodas nodarbību plānā ir ķīniešu valodas apmācības un Ķīnas kultūras 
apgūšana. Ķīniešu valodas pamati sevī ietver ikdienā lietoto leksiku un frāzes, 
kas nodrošina elementāru sazināšanos ķīniešu valodā. Šajās nodarbībās 
uzmanības centrā ir ķīniešu valodas praktiskā pielietošana un runas iemaņu 
attīstīšana. Bez tam šajās nodarbībās skolēni vingrināsies hieroglīfu
rakstīšanā un leksikas nostiprināšanā un paplašināšanā.

Nodarbības notiks divās grupās 3.-4.klašu un 5.-8.klašu grupām, divas reizes 
nedēļā pirmdienās un piektdienās. Projektu koordinē DVIJ Laura Buravcova.



Turpinājumā foto apskats…


