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Rīgas Lietuviešu vidusskola 

  

 

 
 

 

Rīgas Lietuviešu vidusskola  ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde un Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, 

kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.  

Rīgas Lietuviešu vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības 

iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti, Rīgas Lietuviešu vidusskolas nolikums un skolas 

Iekšējās kārtības noteikumi. 

Šī ir vienīgā skola Latvijā, kas māca lietuviešu valodu, etnokultūru un Lietuvas 
vēsturi. Pārējie priekšmeti tiek mācīti latviešu valodā. Skolā pašreiz mācās 435 skolnieki un 
mācību programmas realizē 51 skolotāji. Skolniekiem ir iespēja atpūsties bezmaksas 
vasaras nometnēs Lietuvā. Skolu absolventiem ir iespēja studēt bez maksas Lietuvas 
universitātēs. Skola piedalās starptautiskos projektos, kas vērsti uz skolnieku trenēšanu 
komunikācijās, valodas un citās kompetencēs.  

Skolā ir Izglītības centrs, kurā skolniekiem ir iespēja pilnveidoties un attīstīties 
dažādās interešu grupā brīvajā laikā. Mākslas un hobiju grupas darbojas augstā līmenī. 
Skolas dziedātāji, dejotāji un aktieri uzstājas gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos, kas 
notiek Lietuvā un Latvijā tautas tradīciju garā, kā arī citās valstīs. Studenti pielieto praksē 
iegūtās iemaņas mākslās un sportā. Viņiem ir ievērojami panākumi mūzikā un sportā. 
Skolnieki piedalās olimpiādēs, projektos un sacensībās visos novirzienos Latvijā un Lietuvā. 
Skolai ir sadarbības projekti ar Lietuvas skolām un vidusskolām citās valstīs. 

PISA aptauja, kas notika arī Rīgas Lietuviešu vidusskolā, parādīja lasīšanas prasmes 
paaugstināšanos, bet skola atbilstoši statistikas rādītājiem ir vidū no kopējiem 
dalībniekiem. Skola strādā ar dažādām nozarēm, autoriem, skolotājiem un vecākiem lai 
popularizētu lasīšanu ģimenēs un gatavību lasīt kopumā. Pamatskolas skolotāji jau pašā 
sākumā atklāj katra bērna lasīšanas un rakstīšanas vajadzības, un atbilstoši tam ar 
dažādiem paņēmieniem un individuālu pieeju strādā, lai uzlabotu lasīšanas iemaņas. 

Pamatskolas izglītības laiks ir  periods, kad var identificēt specifiskas lasīšanas 
grūtības. Mēs nevaram šajā sakarā būt vienaldzīgi, un pirmkārt mums jāatrod iespējas kā 
palīdzēt mūsu bērniem. Skolotāji, sadarbojoties ar citiem pedagogiem, atbalsta personālu, 
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logopēdu, speciālo pedagogu strādā lai īstenotu šos uzdevumu. Gan pamatskolā, gan 
vidusskolā katra priekšmeta skolotāji ir atbildīgi par lasītprasmi. 

 
Lasītprasmes tiek sekmētas ar izglītības satura integrāciju un sadarbību starp 

dažādu priekšmetu skolotājiem un skolas vadību. Priekšmetu skolotāji un pamatskolas 
skolotāji piedalās lasītprasmes veicināšanas aktivitātēs, mudinot skolēnus uz dažādām 
lasītpratības un teksta izpratnes veidošanas uzdevumiem un dalās ar citiem kolēģiem labajā 
praksē. 

Katram skolotājam ir svarīgi zināt un pielietot pedagoģiskos paņēmienus un 
metodoloģiju lai sekmētu dažādu lasīšanas un rakstīšanas formu attīstīšanu kopumā. Līdz 
ar to dalīšanos ar pozitīvu piemēru metodoloģisko pieredzi un lasītprasmes sekmēšanu 
skolā ir jāatbalsta. 

Skolotāju literārā gaume, zināšanas par jaunāko literatūrā, personīgās intereses, 
pedagoģiskā sapratne un izjūtas ietekmē skolnieku attīstību. Ir ļoti svarīgi atrast tekstus, 
kas interesētu meitenes un zēnus visos vecumos.  Skolotāji izvērtē tekstus atbilstoši savai 
pieredzei un prot to aplūkot ar skolēna acīm, veicinot dažādu uzskatu paušanu un izpratni 
par lasāmvielu. 

 
 


