
Mācību priekšmeta Datorika programmu paraugi pamatskolai 
 

 Mācību programma paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas 
īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu; 

 Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas 
jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei; 

 Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei; 
 Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei; 
 Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 

9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu 
un algoritmiem). 

Mācību priekšmeta Datorika programmu vērtēšanas eksperti 

 
 Latvijas Universitātes prof., dr. paed. Zanda Rubene 

 LIKTA prezidente Signe Bāliņa  

 Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare  

 Venstpils izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Zane Matesoviča 

 

Mācību priekšmeta Datorika programmu izstrādes eksperti 

 
 Kristīne Bārdule – Liepājas sākumskolas direktore, sākumskolas skolotāja; 

 Aleksejs Beloglazovs – Lattelecom Technology Programmatūras risinājumu 

realizācijas dienesta vadītājs (deleģēja Latvijas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija); 

 Ilona Bloka – Māteru Jura Kazdangas pamatskolas informātikas, matemātikas 

un fizikas skolotāja; 

 Iveta Gultniece – Latvijas Universitātes lektore un kursu pasniedzēja; 

 Raivis Ieviņš – Privātās sākumskolas „Vinnijs” un „Namiņš” informātikas 

skolotājs un Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” un Bērnu un jauniešu centrs 

„IK Auseklis” pulciņu datorikā vadītājs; 

 Maksims Jegorovs – Accenture Latvia vadītājs (deleģēja Latvijas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācija); 

 Pēteris Krastiņš – AS Exigen Services Latvia Programmatūras izstrādes direktors, 

(deleģēja Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija); 

 Ojārs Krūmiņš – Rīgas 22.vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu 

skolotājs; 

 Maiga Pigita – Ķekavas vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu 

skolotāja (deleģēja Latvijas informātikas skolotāju asociācija); 



 Ēriks Sīka – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments vecākais 

eksperts; 

 Artūrs Skrastiņš – Valmieras sākumskolas direktors; 

 Normunds Svētiņš – Druvas vidusskolas direktora vietnieks informātikas 

jautājumos, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs; 

 Santa Tinkusa – Zvejniekciema vidusskola informātikas un programmēšanas 

pamatu skolotāja; 

 Dace Tomsone – Grobiņas ģimnāzija informātikas un programmēšanas pamatu 

skolotāja, Grobiņas novada informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja; 

 Leo Trukšāns – Datorzinātņu doktors, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas 

eksperts (deleģē Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija); 

 Imants Vasmanis – VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vadītājs; 

 Viesturs Vēzis – VISC vecākais referents. 

 
 


