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“Labdien! 

Mani sauc Jēkabs Laizāns, man ir 13 gadi un es vēlos strādāt pie Jums.

Man patīk programmēšana, programmēt es mācos jau 3 gadus. Es vēlos 

būt programmētājs un, lai būtu labs programmētājs, es vēlos darboties lielā 

un nopietnā programmēšanas uzņēmumā kā Jūsu uzņēmums.

Es ļoti gribētu mācīties no Jums un būt izcils programmētājs un kaut 

nedaudz piepelnīt manai krājkasītei.”

Jēkabs

Learn IT skolēns kopš 2016.gada





Lielākā programmēšanas un tehnoloģiju 

skola skolēniem un pedagogiem Latvijā

Kopš 2014.gada apmācīti vairāk nekā 

1000 skolēni un 150 pedagogi

Sadarbība ar 30 Latvijas skolām un 

interešu izglītības centriem

2019./2020. m.g. sadarbība ar 8 

pašvaldībām: Brocēni, Ikšķile, Jelgava, 

Krimulda, Ķekava, Nīca, Rīga, Valmiera

Learn IT



Izglītības standartam 

atbilstoša mācību satura 

izstrāde un īstenošana

Karjeras izglītības 

darbnīcu organizēšana

Pedagogu profesionālās 

pilnveides kursu 

vadīšana

Darbības virzieni



60 mācību plāni Teorija pedagogam Video skolēniem

Mācību metodika 

algoritmu, 

programmēšanas vai 

elektronikas apguvei

Nodarbībā 

īstenojamajiem 

projektiem

Video saturs skolēniem 

pašvadītai

mācīšanās 

Koda paraugi

Katrai nodarbībai 

nepieciešamās 

zināšanas rakstveidā 

un video formātā

Mācību programma





Kursi pedagogiem

Profesionālās pilnveides A programmas 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem 

pašvaldībās

Scratch programmēšanas valodas 

ievadkurss un padziļinātais kurss 

Animāciju veidošana JavaScript 

programmēšanas valodā

3D modelēšanas un drukas pamati



Brocēnu vidusskola

Kopš 2018.gada / 2 programmas

Jelgavas 5.vidusskola

Kopš 2019.gada / 2 programmas

Krimuldas pašvaldība

Kopš 2019.gada / 2 programmas

Ķekavas vidusskola

Kopš 2018.gada / 2 programmas

Nīcas pašvaldība 

Kopš 2017.gada / 3 programmas

Valmieras pašvaldība

Kopš 2018.gada / 2 programmas

Saturu jau īsteno



Sadarbības formāts



Mācību satura iegāde

Skola izvirza pedagogu Learn IT 

programmas īstenošanai 

Learn IT nodrošina apmācības 

pedagogam 20.ak.st. un atbalstu mācību 

gada laikā  

Maksa par vienu programmu: 2700 eur 

jeb 90 eur par vienu nodarbības plānu 

Pašvaldība līdzfinansē mācību materiālu 

pdf formātā, kas paliek skolai 



Ar vecāku 

līdzfinansējumu 

Programmēšanas pulciņš 1.-9.klasēm, 

5 dažādas mācību programmas 

Nodarbības reizi nedēļā 90 minūšu 

garumā, no septembra līdz maijam 

Learn IT nodrošina mācību materiālu, 

apmācības skolotājam 20.ak. st., 

saziņu ar vecākiem

Skola izvirza pedagogu pulciņa 

vadīšanai 



Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, Projekts Nr. 

8.3.2.2./16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

ES fondu finansējums



Piekļuve trīs skolotājiem, 

neierobežots skaits skolēnu

Mācību programma ar 15 

nodarbību plāniem 

Klases reģistrēšana un 

skolēnu pārvaldīšana 

Interaktīvi testi skolēniem

25% atlaide gada 

abonementam 

72* 

€/mēn

Piekļuve vienam skolotājam, 

līdz 30 skolēniem 

Mācību programma ar 15 

nodarbību plāniem 

Klases reģistrēšana un 

skolēnu pārvaldīšana 

Interaktīvi testi skolēniem 

10% atlaide gada 

abonementam 

112* 

€/mēn

0 

€/mēn

Bezmaksas piekļuve 

neierobežotam skaitam 

skolēnu un skolotāju 

Četri nodarbību plāni ar 66 

uzdevumiem programmām 

“Animācijas un spēles”, 

“Mājas lapu veidošana” un 

“Spēles ar JavaScript”

*Mēneša abonements par vienu mācību programmu 



Prioritāšu noteikšana 

pašvaldībā

Cilvēkresursu   

apzināšana  

Inovatīvu risinājumu 

īstenošana sadarbībā ar 

sociālajiem uzņēmumiem 

Turpmākie soļi



Linda Sinka
Learn IT dibinātāja

linda@learnit.lv

26112090

www.learnit.lv

FB: /learnitlv

mailto:linda@gobeyond.lv
http://www.learnit.lv
http://www.facebook.com/learnitlv

