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1. Visās pilsētās un novados informēt matemātikas skolotājus un pedagoģisko 

sabiedrību par izcilā matemātikas skolotāja, metodiķa un profesora Jāņa Menča 

100 gadu jubilejai veltīto konferenci Liepājā, norādot uz konferences materiālu 

pieejamību LMSA mājas lapā un laikraksta „Izglītība un Kultūra” mājas lapā.  

2. Nosūtīt atbalsta vēstuli LIZDA protesta akcijai par papildu valsts finansējuma 

piešķiršanu efektīvām pārmaiņām izglītībā: nodrošināt valsts finansējumu skolām 

un Valsts izglītības satura centram (VISC), kas tieši ietekmē skolas izglītības 

saturu un eksamināciju; nodrošināt skolotāju algas pirmskrīzes līmenī un 

paaugstināt VISC darbinieku algas, kuras ir neadekvāti mazas, salīdzinot ar IZM 

darbinieku algām.    

3. IZM attīstīt finansēšanas modeli ”nauda seko skolēnam”, veidojot jaunas skolu 

izglītības programmas ar samazinātu skolotāju skaitu skolā, kas nodrošinātu 

sākumskolu un pamatskolu eksistenci arī ar nelielu skolēnu skaitu (kā tas ir 

daudzās Eiropas valstīs). Tad būs iespēja saglabāt ne tikai Latvijas 

kultūrvēsturisko vidi, bet arī apdzīvoto vietu ilgtspējību un uzplauksmi.  

4. IZM veidot un finansēt darba grupu, kas risina problēmu loku, kas saistīts ar 

vidusskolas un augstskolas matemātikas mācīšanas pēctecību. Valsts līmenī 

nepieciešams pētījums par vispārējo intelektuālo prasmju un matemātisko 

kompetenču plānošanu vidusskolā atbilstoši darba tirgus un augstāko mācību 

iestāžu prasībām. Izpētīt konkrētos iemeslus un cēloņus, kāpēc ir tik liels studentu 

atbirums augstskolu pirmajos kursos.  

5. IZM izstrādāt pasūtījumu matemātikas skolotāju sagatavošanai augstākajām 

mācību iestādēm, izpētot tuvākā un tālākā nākotnē nepieciešamo matemātikas 

skolotāju skaitu. Augstskolām veidot atbilstošas matemātikas skolotāju 

sagatavošanas programmas.  

6. VISC kritiski izvērtēt mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu metodisko līdzekļu 

klāstu, lai skolās neienāktu VISC grifēti mācību līdzekļi, kas nenodrošina 

kvalitatīvu matemātikas apguvi no 1. līdz 12.klasei. VISC izpētīt mācību grāmatu 

kvalitāti vidusskolā un to ietekmi uz skolēnu vispārizglītojošo un matemātisko 

prasmju attīstību.  

7. Lai matemātiku varētu mācīt vienkārši un saprotami, VISC izstrādātajos mācību 

priekšmetu programmu paraugos ir jāpublicē prasības skolēnu sagatavotībai 

aprakstošu uzdevumu veidā optimālajam līmenim, kā arī detalizētas pārbaudes 

formas un paņēmienus to sasniegšanas noteikšanai 3., 6., 9. un 12. klases 

nobeigumā.  

8. IZM izbeigt šokēt sabiedrību ar zemajiem matemātiskās izglītības kvalitātes 

rādītājiem vidusskolas nobeiguma centralizētajos eksāmenos. Tas liecina par to 

centralizēto eksāmenu rezultātu neatbilstību reālajai situācijai. Tā vietā VISC 

pārskatīt centralizēto eksāmenu sistēmu. Iesakām diskusijām par vidusskolas 

nobeiguma eksāmenu matemātikā pamatā trīs pieejas: 

a) Vidusskolas nobeigumā plānot obligātu ieskaiti matemātikā un izvēles 

centralizēto eksāmenu, kas saskaņots ar augstskolu prasībām; 

b) Veidot vairākus eksāmenus atbilstoši vispārējās vidējās izglītības 

virzieniem (vispārējais, humanitārais, eksaktais un darba vai sporta 

virziens) un reālajam stundu skaitam matemātikā skolas mācību plānos;  



c) Veidot vienu trīsdaļīgu eksāmenu, izmantojot mācību vielas apguves 

līmeņu diferenciāciju.  

     9. Lai veicinātu darbu ar matemātikā apdāvinātākajiem skolēniem, palielināt valsts 

piešķirto finansējumu LU Neklātienes matemātikas skolai un tās darbiniekiem, 

kas reāli īsteno visa veida valsts matemātikas olimpiāžu un atklāto matemātikas 

olimpiāžu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī skolēnu sagatavošanu 

starptautiskajām matemātikas olimpiādēm.  


