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2017./2018. m.g. MOT apgūst vairāk kā 2000 skolēnu 22 Latvijas 

skolās 53 MOT treneru vadībā. Arī mūsu skola kopš 2018.gada 

8.janvāra ir to skolu skaitā. 2. semestrī  mācības uzsāks  7.a  klases 

(klases audzinātāja Armanda Lasmane) un 7.b klases (klases audzinātāja 

Rita Jakovļeva)  skolēni 12 interaktīvu nodarbību ciklu 3 mācību gadu 

garumā. Šīs nodarbības mūsu skolas skolēniem vadīs aizrautīga, mūsdienīga, radoša un sirsnīga 

trenere Lāsma Pevko.  

Kas ir MOT? MOT ir iedvesmojoša un 

mūsdienīga motivācijas programma Latvijas 

skolu jauniešiem no 7. līdz 9. klasei. 

Programmas saknes meklējamas Norvēģijā. 

Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē 

“drosme”. Norvēģijā šī programma darbojas  20 

gadus. Pētījumi rāda, ka MOT programmas 

absolventi prot mērķtiecīgāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pārliecinātāki, viņiem šķiet 

pašsaprotami rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos  tiek atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt 

cilvēkos labo, izcelt un vairot to. Programmu pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri. 

MOT mērķis ir stipra jaunatne, kas izdara apzinātas izvēles un tic savām spējām. 

MOT vīzija ir sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki. 

MOT filozofija:  drosme dzīvot jeb atļaušanās sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi darboties  

to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam. Drosme rūpēties par līdzcilvēkiem un 

palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti. Drosme pateikt “nē” jeb atteikties no tām izvēlēm, kas 

kaitē pašiem. 

Svarīgākie ieguvumi MOT programmā: 

 mazāk kautiņu, mobinga, konfliktu, 

 mazāk vientuļu jauniešu, kuriem nav neviena drauga, 

 retākas psihiskas saslimšanas, 

 mazāk atkarību. 

Esmu pateicīga biedrības MOT Latvijai vadītājai  Ilzei Paiderei – Staķei par doto iespēju 

mūsu skolai nokļūt to skolu vidū, kas piedalās šajā projektā, skolas direktorei Ilzei Luksai  par to, ka  

atbalstīja manu ieceri skolā realizēt šo programmu, 7.b klases audzinātājai Ritai Jakovļevai  par 

iesaistīšanos šajā programmā ar savu audzināmo klasi,  7.klašu vecākiem, kas ļauj saviem bērniem 



uzdrošināties apgūt jauno , un MOT trenerei Lāsmai Pevko par atsaucību un vēlmi mūsu skolas 

skolēniem vadīt nodarbības. 

 Armanda Lasmane, MOT koordinatore skolā  

 

 


