


Kāpēc mēs pastāvam?

Mēs ticam, ka Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un 
prasmīgi cilvēki.

Mēs ticam, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc 
mēs palīdzam zinošiem un mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem 
kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.

Iespējamā misija pastāv, lai katrs bērns Latvijā saņemtu kvalitatīvu 
izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes 
mācīties mūža garumā.

Iespējamās misijas dibinātāji: 



Ko vēlamies sasniegt?
Vidējā izglītība sagatavo Latvijas patriotus un vienlaicīgi 
atbildīgus pasaules pilsoņus, kas aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē 
un veido pārtikušu, taisnīgu valsti un pasauli, kurā ikvienam ir 
tiesības un iespējas attīstīt savus talantus un uzlabot savu dzīvi. 
Katrs bērns Latvijā var saņemt tādu izglītību, kas viņam paver 
plašu tālāko studiju un profesionālo izvēli nākotnē. Vidējās 
izglītības sistēma nodrošina katram bērnam vienlīdzīgas iespējas 
atklāt, attīstīt un kopt savas spējas un iegūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, kā arī veidot attieksmi pilnvērtīgai un 
cieņpilnai dzīvei gan mācību procesa laikā, gan nākotnē, 
iesaistoties Latvijas sabiedrībā. Mācību darbs skolā attīsta katra 
skolēna potenciālu un patstāvīgu domāšanu, rosina lietot 
zināšanas, tā dodot iespēju skolēniem pašiem radīt jaunas 
zināšanas, pilnveidojot viņu prasmes un sekmējot motivāciju 
mācīties mūža garumā.

Vispārējās izglītības sistēmā strādā prasmīgi skolotāji, kas saprot 
bērnu ikdienas un nākotnes vajadzības, tic katra bērna spējām 
sasniegt augstus mērķus un iedvesmo un atbalsta bērnus šajā 
ceļā. Skolotājs bērniem, vecākiem un kolēģiem prot atklāt 
iespējas, ja tās nav apzinātas, un iedvesmot, ja dažādu iemeslu 
dēļ zudusi ticība iespējām tās izmantot, māk tā virzīt mācību 
procesu, ka bērns var jēgpilni veidot savu nākotni.
Latvijā izglītība ir kļuvusi par pamatvērtību. Sabiedrība saprot 
tās nozīmi un ir gatava mācīties visa mūža garumā. Sabiedrībā 
skolotāju uztver kā līderi, un viņš apzinās savu vadošo lomu tās 
attīstībā. Vidējās izglītības sistēma nodrošina mācībām un ikdienai 
labvēlīgu un atbalstošu vidi, kas ļauj bērnam attīstīties, bet 
skolotājam – brīvi un profesionāli veidot ikdienu un mācību 
procesu. 
Latvijā par skolotājiem kļūst labākie skolu absolventi. 
Pedagogiem pieejamas kvalitatīvas skolotāju sagatavošanas un 
profesionālās pilnveides iespējas. Pedagogu darbs ir atbilstoši 
novērtēts.



Kas mums ir svarīgs?

Mēs ticam, ka ikviens cilvēks var attīstīt un sekmīgi lietot savus 
talantus. Sadarbībā ar citiem, mēs veidojam atbalstošu vidi, kas 
nodrošina katra indivīda, viņa mērķu un dzīves jēgas piepildījumu. 

Mēs veicinām pieredzes apmaiņu un paši esam atvērti jaunām 
idejām un pārmaiņām. 

Mēs neļaujamies aizspriedumiem un augstprātīgai 
pašpietiekamībai.

ATVĒRTĪBA

Katru vasaru Linda līdztekus skolotājas 
darbam organizē IM Vasaras skolu vairāk nekā 
100 pusaudžiem, lai viņiem atjaunotu 
pārliecību, ka mācīšanās var būt aizraujoša un 
iegūtās zināšanas - noderīgas.



IM skolotājas Lienes mērķtiecīgs un 
iedvesmojošs darbs klasē ir mudinājis 
viņas skolnieci Dainu kļūt par IM Sestā 
iesaukuma dalībnieci.

MĒRĶTIECĪBA
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Mēs izvirzām lielus un jēgpilnus mērķus. Mēs nebaidāmies 
izrādīt iniciatīvu, atzīt savas kļūdas un mācīties no tām un ar 
lepnumu svinēt sasniegumus. Mums piemīt aizrautība un 
neatlaidība izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Mēs rosinām dalībniekus un skolēnus izvirzīt augstus 
mērķus un neatlaidīgi tos īstenot.

Mēs nesamierināmies ar nolemtību un nemeklējam vainīgos.
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Mēs vēlamies, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp 
labākajām pasaulē. Tāpēc paši darām visu iespējamo, lai būtu 
starp izcilākajām izglītības programmām un veicinātu 
pozitīvas pārmaiņas izglītībā Latvijā.

Mēs ticam, ka izcili sasniegumi rodas pastāvīgā darbības 
pilnveidošanā. Mēs rūpīgi analizējam savu pieredzi, 
mācāmies no tās un dalāmies ar to. 

Mēs nesamierināmies ar viduvējību.

IZCILĪBA

Mārtiņš, jau būdams dalībnieks, tiecās matemātikas 
stundas veidot katram saprotamas un saistītas ar 
reālo dzīvi.  Tagad kā IM vēstnieks viņš turpina 
strādāt pie šī mērķa, veidojot mācību video 
matemātikā, �zikā un ķīmijā, lai katrs skolēns varētu 
mācīties sev atbilstošā ritmā.



ATBILDĪBA
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akadēmiskās zināšanas paplašina doktoranūrā un 
turpina strādāt skolā, neatlaidīgi un ar aizrautību 
radot izpratni un interesi par �ziku savos skolēnos.

Mēs ticam, ka stipras valsts pamats ir izglītots cilvēks, kas ir 
patstāvīgs savos lēmumos un rīkojas ar atbildību pret sevi 
pašu, līdzcilvēkiem un valsti. 

Rosinot visu sabiedrību iesaistīties izglītības kvalitātes 
nostiprināšanā, mēs aicinām negaidīt, ka problēmas atrisinās 
citi, bet katram pašam uzņemties iniciatīvu un ar atbildību 
par procesu un galarezultātu ietekmēt izglītības sistēmu.

Mūsu darbību pamato ilgtermiņa skatījums.



Atlase

Iespējamā misijā (IM) 
uzņemam zinošus un 

mērķtiecīgus visu 
specialitāšu pēdējā 

kursa studentus, 
augstskolu 

absolventus un 
jaunos profesionāļus. 
Atlases četrās kārtās 

mēs vērtējam 
jaunieša 

sasniegumus, 
komunikācijas un 

sadarbības prasmes, 
motivāciju līdzdalībai 

programmā.

Vasaras 
akadēmija
Sešās intensīvās 
mācību nedēļās 

pieredzējušu 
pedagogu un savas 
jomas profesionāļu 

vadībā dalībnieki 
apgūst darbam skolā 

nepieciešamās 
zināšanas un 

prasmes. IM Vasaras 
skolā tās izmanto, 

strādājot ar 
pamatskolas 
skolēniem, lai 
nostiprinātu 

patstāvīgās mācīšanās 
prasmes un veicinātu 
mācīšanās motivāciju.

Darbs skolā

Dalībnieki 
programmā divus 
gadus strādā skolā 

par pilna laika 
skolotājiem. Šajā 
darbā pašam ir 

iespēja augt katru 
dienu, vienlaikus 

palīdzot augt 
skolēniem. Darbs 

klasē ir atbildīgs, tas 
attīsta prasmes 
risināt dažādas 

problēmas, noteikt 
mērķus un virzīt uz 
tiem skolēnus, un 

būt līdz galam 
atbildīgam par sava 

darba rezultātu.

Līderības 
attīstība

Līdztekus darbam 
skolā IM skolotāji 

divus gadus apgūst 
skolotāja un līdera 
attīstībai svarīgas

prasmes: vadīt sevi, 
mācīšanos un citus.
Būtisks ir dalībnieka 

mērķtiecīgi virzīts 
darbs ar sevi kā 

profesionāli, turklāt 
katrs dalībnieks 

saņem pieredzējušu 
kolēģu individuālu 

atbalstu.

Prakse

Pēc pirmā vai otrā 
skolā pavadītā 
mācību gada 

dalībnieki vasarā var 
doties praksē kādā 

uzņēmumā vai 
organizācijā. Tā ļauj 

iepazīt citas 
organizācijas kultūru 

ārpus skolas, gūt 
priekšstatu par 
dažāda līmeņa 
vadītāju lomu 

organizācijā un tam 
nepieciešamajām 

kompetencēm.

Vēstnieku
kustība
Noslēdzoties 

programmas divu 
gadu ciklam, tās 

absolvents kļūst par 
IM Vēstnieku un 
turpina īstenot 
programmas 

mērķus, darbojoties 
izglītības jomā, 

strādājot ar izglītību 
un mācībām saistītu 

darbu NVO, 
augstskolās, skolās 
vai uzņēmumos un 
ietekmējot izglītībai 
nozīmīgu lēmumu 

pieņemšanu.

Iedvesmo Latviju  mācīties!



Domubiedri

Ir izveidojies spēks, kuru vairs nav iespējams apturēt. Jūs – jaunie 
skolotāji, dalībskolas un programmas atbalstītāji – esat sasnieguši 
tādu kritisko masu, ka ar jums nevar vairs nerēķināties. 
Programmas dibinātājiem jābūt lepniem par to, ko paveikuši. 
Šobrīd Latvijas skolas meklē katra savu ceļu un paldies tām skolām, 
kuras uzņem  jaunos Iespējamās misijas skolotājus, jo ik gadu tas ir 
jauns un spēcīgs papildinājums izglītības sistēmai.
Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents

Iespējamā misija dibināta, apvienojoties pazīstamiem 
biznesa un ideju līderiem Latvijā - Swedbank, 
Lattelecom un Ideju partneru fondam

Rītdienas zināšanu sākums ir jāmeklē vakardien – skolā! Izglītības 
joma izšķirs, cik gudra un mainīties spējīga sabiedrība mēs būsim pēc 
gadiem desmit vai divdesmit, jo vienīgi zināšanas ir tās, kas mums 
katram paliek un var palīdzēt katrā dzīves situācijā. Turklāt – daloties 
zināšanās, tās nevis samazinās, bet divkāršojas.
Katram bērnam ir tiesības mācīties pie laba skolotāja – tas ir tik 
vienkārši, bet arī grūti. Jo skolās vienlīdz svarīgas ir gan zināšanas, 
gan iedvesma. Skolotāji, kas aizrauj skolēnus un mudina mācīties. 
Sabiedrība, kas palīdz skolotājiem sasniegt vairāk. Tieši tādēļ 
Swedbank ir viens no Iespējamās misijas dibinātājiem un 
atbalstītājiem.
Māris Mančinskis, Swedbank valdes priekšsēdētājs

Programmas Iespējamā misija viens no galvenajiem mērķiem ir 
palīdzēt zinošiem un mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem kļūt par 
iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Šī mērķu 
īstenošana sniedz ieguvumu visai tautsaimniecībai kopumā, jo 
iedvesmojošu līderu, it sevišķi biznesa vidē, mums Latvijā pietrūkst. 
Programmas  skolotāji veiksmīgi izmanto informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas savā darbā, tādējādi padarot mācību 
procesu efektīvu un daudzveidīgu. Viņi spēj sasaistīt mācību 
priekšmetu un apgūstamo vielu ar reālo dzīvi, paplašina skolēnu 
redzes loku un aizrauj viņus apgūt eksaktos mācību priekšmetus.
Esmu pārliecināts, ka ieguldījums izglītības procesā šobrīd mums – 
darba devējiem un Latvijas valstij – ar uzviju atmaksāsies nākotnē.
Juris Gulbis, Lattelecom valdes priekšsēdētājs
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Kas ir 
Teach for All?
IM ir starptautiska organizāciju tīkla Teach for All partneris, 
kas apvieno līdzīgas organizācijas visā pasaulē – 
32 valstīs vairākos kontinentos.

Argentīna

ASV

Austrālija

Austrija

Bangladeša

Bulgārija

Čīle

Filipīnas

Igaunija

Indija

Izraēla

Japāna

Jaunzēlande

Kolumbija

Ķīna

Latvija

Lielbritānija

Libāna

Lietuva

Malaizija

Meksika

Nepāla

Pakistāna

Peru

Spānija

Vācija

Zviedrija

Beļģija

Ekvadora

Katara

Dienvidāfrika

Taizeme

Enseñá por Argentina

Teach For Australia

Teach For Austria

Teach For Bangladesh

Teach For Belgium

Teach For Bulgaria

Enseña Chile

Teach For China

Enseña por Colombia

Enseña Ecuador

Noored Kooli

A R G E N T I N A

A U S T R A L I A

A U S T R I A

B A N G L A D E S H

B E L G I U M

B U L G A R I A

C H I L E

C H I N A

C O L O M B I A

E C U A D O R

E S T O N I A

G E R M A N Y

I N D I A

I S R A E L

J A P A N

L A T V I A

L E B A N O N

L I T H U A N I A

M A L A Y S I A

M E X I C O

N E P A L

N E W  Z E A L A N D

Teach First Deutschland

Teach For India

Teach First Israel

Teach For Japan

Iespējamā Misija

Teach For Lebanon

Renkuosi Mokyti!

Teach For Malaysia

Enseña por México

Teach for Nepal

Teach First NZ

Teach For Pakistan

EnseñaPerú

Teach For the Philippines

Teach For Qatar

TEACH South Africa

Empieza por Educar

Teach For Sweden

Teach For Thailand

Teach First

Teach For America

P A K I S T A N

P E R U

P H I L I P P I N E S

Q A T A R

S O U T H  A F R I C A

S P A I N

S W E D E N

T H A I L A N D

U N I T E D  K I N G D O M

U N I T E D  S T A T E S



Vai arī tu tici, ka izglītība Latvijā 
var būt starp labākajām pasaulē?

Pievienojies IM 
domubiedriem

iespejamamisija.lv
info@iespejamamisija.lv
+371 67 294 645
+371 25 634 222


