
 

Turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Rugāju novada vispārizglītojošajās izglītības 

iestādēs. 

Ir noslēdzies 2017./2018. un 2018./2019. mācību gadu izglītojamo individuālo kompetenču 

atbalsta pasākumu periods.  

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Šajā periodā apgūts finansējums EUR 20 612 apmērā. 

Projektā iesaistījās kopumā 11 Rugāju novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri 

projekta ietvaros īstenoja aktivitātes STEM (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas) un vides 

jomā, pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai, skolēnu intereses veicināšanai un individuālam 

atbalstam mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas un talantus, strādājot gan grupās, gan 

nodrošinot individuālu atbalstu. 

Mūsu izglītības iestāžu skolēniem bija iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās 

bioloģijas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetos 8. un 9. klašu skolēnu grupai, kurās viņi arī gūst 

iemaņas iekļauties pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanā un uzturēšanā.  

1. – 9. klašu skolēniem ar augtiem sasniegumiem ir pieejamas nodarbības (konsultācijas) 

grupās individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomā, kurā skolēni apgūst tēmu izpētes, 

analīzes, iepazīšanas un interpretācijas prasmes. 

Tika nodrošināts pedagoga palīgs matemātikas stundās 2. – 8. klašu skolēniem, lai sniegtu 

individuālu atbalstu vielas apguvē.  

2018./2019. mācību gads tika pasludināts par “Fizikas gadu”, apgūstot papildu 

finansējumu, no 2018. gada 1. decembra novada vispārējās izglītības iestāžu skolēni piedalījās 

interešu izglītības pulciņā “Robotika 1. – 6. klasei”, ar mērķi radīt skolēniem interesi un nodrošināt 

iespēju gūt robotikas jomā inovatīvas zināšanas. 

Noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, aktīvs darbs noritēja pie nākošo 2019./2020. un 

2020./2021. mācību gadu izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādes, 

balstoties uz piešķirto – maksimāli pieejamo finansējumu EUR 14 174,00. Izvērtējot nepieciešamo 

papildu atbalstu izglītības iestādēs, šo mācību gadu periodā Rugāju novada vispārizglītojošo skolu 

1. - 9. klašu skolēni saņems pedagoga palīga konsultācijas matemātikas stundās, kurās tiks 

nodrošināts individuāls atbalsts atbilstoši izglītojamo vajadzībām un ņemot vērā skolēnu 



individuālās īpatnības, kā arī tiks nodrošināta individuāla pieeja mācību sasniegumu 

paaugstināšanai un atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai, lai veicinātu ikviena 

skolēna izaugsmi. Lai nodrošinātu pasākuma īstenošanu, projekta ietvaros tiks piesaistīti 3 

pedagogi. 

Augusta nogalē Izglītības un zinātnes ministrija nākamo mācību gadu izsludināja par 

Tehnoloģiju gadu. Ņemot vērā, ka projektā STEM attīstība ir viena no prioritātēm, pašvaldībām 

nosacījumu izpildes rezultātā bija iespēja pieteikties uz papildu finansējumu. 

Oktobra sākumā saņēmām labas ziņas un Rugāju novada vidusskolas 5. – 9. klašu 

skolēniem tagad un līdz 2019./2020. mācību gada beigām ir iespēja apmeklēt interešu izglītības 

programmu “3D printēšana un modelēšana” un 1. – 6. klašu skolēniem Robotiku, kas ir 

turpinājums “Fizikas gadam”, kopumā apgūstot finansējumu EUR 1 212,18 apmērā. 
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