
Diasporas izglītības jautājumi: latviešu
valoda un nedēļas nogales skolas, atbalsts
reemigrējušiem skolēniem, tālmācība
Demogrāfisko lietu padomes sēde,
16.11.



Pamatojums
• 2011. gada 14. septembra Kultūras ministrijas (KM),

Ārlietu ministrijas (ĀM) un IZM sadarbības memorands.
• Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.-2014.

gadam (LR MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137); Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam. (LR MK
27.09.2006. rīk. Nr. 742); Nacionālās identitātes,
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes 2012.–2018.gadam (LR MK 20.10.2011.
MK rīk. Nr.542).

• Diasporas skolu un skolotāju metodisks atbalsts un
kultūrsensitīvs atbalsts repatriantu ģimenēm un
skolēniem iekļauts IZM Rīcības plānā sabiedrības
saliedētības sekmēšanai 2012 – 2014. gadam ( 2012.
gada marts).



Galvenie virzieni

• Labvēlīgs un ātrs skolā uzņemšanas process
repatriantu bērniem

• Latviešu valodas un kultūras apguve: nedēļas
nogales skolas un citi risinājumi

• Tālmācības iespējas



Labvēlīgs un ātrs skolā uzņemšanas
process repatriantu bērniem
• IZM izstrādātajos Ministru kabineta noteikumos

„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām,
un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo
klasi”, kas apstiprināti Ministru kabineta
2012.gada 28.februāra sēdē, būtiski ir
papildināts punkts, kurš nosaka izglītības
iestādes rīcību gadījumos, kad skolēns ir
atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas
turpināt mācības Latvijas izglītības iestādē.



Atbalsta pasākumi
• Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam lēmumu par

ārvalstīs izsniegta izglītības dokumenta atzīšanu,
pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra
izziņu, izglītības turpināšanai pamatizglītības vai
vidējās izglītības pakāpē pieņem IZM.

• Noteikumi paredz, ka šādos gadījumos izglītības
iestādes direktors ar rīkojumu nosaka bērnam
nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena
semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras
Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības
programmā.



Latviešu valodas un kultūras apguve:
nedēļas nogales skolas un citi risinājumi
• Izglītības nodrošināšanai diasporā  apvienība

„Eiropas skola” nodrošina visu dalībvalstu
skolēniem dzimtās valodas apguvi (pirmsskolai
un pamatskolai no (2012.gada), vidusskolai).

• Atbalsts tieši (pedagogu algas vai algu
piemaksas) vai pastarpināti (skolas
apdrošināšanas izdevumu segšana) kopā sniegts
10 mācību vietām/skolām, kurās darbojas 13
pedagogi.



Sadarbība un tiešsaistes risinājumi

• Atzinības raksti diasporas izglītības darbiniekiem;
• Saikne ar diasporas organizācijām un kopīgs darbs (

ELA, PBLA, ĪLNP) latviešu valodas metodikas
pielāgošanā skolēnu vajadzībām;

• www.valoda.lv sadaļa „Latviešu valoda ārzemēs” ar
diasporas skolotāju pieredzes materiāliem.

• Latviešu valodas apguves materiāli, kas par brīvu
pieejami tiešsaistē (www.sazinastilts.lv,
http://epupa.valoda.lv).



Tālmācība
• Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase)

programmas
• Vispārējās vidējās izglītības (humanitārā un

sociālā, vispārizglītojošā, profesionāli orientēta,
mazākumtautību) virziena programmas;

• Top 5. – 6. klases un saistīta 7-9. programma
Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar Kentas skolu
Lielbritānijā.

• Trīs privātas izglītības iestādes un trīs valsts
skolas



2013. gadā iecerētie pasākumi
• Atbalsts latviešu “nedēļu nogales skolas” izveidei un

darbībai lielākajos diasporas centros ( 2013. – 94 000 ( +
pieprasīts 50 000 2. las.), 2014.-94 500, 2015.- 100 000).

• - mācību satura izstrāde valodai, literatūrai, folklorai, kultūras
apguvei: galvenokārt e-risinājumi;

• mācību metodiskie līdzekļi, izmantojot tiešsaistes iespējas;
• diasporas skolotāju un reemigrējušo diasporas bērnu skolotāju

tālākizglītība;
• diasporas vecāku izglītošana;
• valodas apguves nometnes;
• pasākumi latviešu valodas apguves, lietojuma veicināšanai diasporā.
• Portāla „Māci un mācies latviešu valodu” izveide ( 2013.-

2015.- 50 000 LVL),



Politikas iniciatīvu un attīstības
departaments
Liesma.Ose@izm.gov.lv


