
Mācību procesa organizācija
2020./2021. mācību gada
otrajā semestrī 

Preses konference
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Preses konferences tēmas

 Mācību norise janvārī

 Skolu aptaujas Covid-19 situācijā 

 Valsts pārbaudes darbu norise

 Atbalsta pasākumi, t.sk. pedagogu 
atalgojums

 Attālināto mācību Ministru kabineta noteikumi



Lēmumi par mācību 
norisi janvārī

(konceptuāla vienošanās valdībā 5. janvārī, lēmuma pieņemšana 7. janvārī)

 1.-4. klasēm ziemas brīvlaiks līdz 25. janvārim

 5.-6. klases sāk mācības attālināti no 11. janvāra

 7.-12. klases

 Profesionālās skolas turpina mācības attālināti

 Augstskolas

 Speciālās izglītības iestādēs mācās klātienē



4

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

 Objektīvs apgūto zināšanu un prasmju novērtējums

 Sekmīgs tālākās izglītības turpinājums

 Vienlīdzīgi nosacījumi attiecībā pret citu gadu 
absolventiem

 Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī

 Detalizētākas pārbaudes darbu programmas 

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-

darbu-programmas-20202021macibu-gads

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-darbu-programmas-20202021macibu-gads
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Mācību satura apjoma samazināšana

Jaunā standarta klasēm – 1., 4., 7., 10. – noteikts stundu skaits trīs gados 
katrā mācību priekšmetā un kursā 

Tas nozīmē nevis stundu skaita samazināšanu kādā priekšmetā vispār, bet gan elastīgu grafiku, kādā katru 
priekšmetu var īstenot. Lai samazinātu noslodzi skolotājam un skolēnam, laba ideja ir samazināt VIENLAIKUS 

īstenoto mācību priekšmetu skaitu

Pašreizējā standarta klasēm – tiek virzītas izmaiņas Ministru kabineta 
noteikumos, lai arī 2.,5., 6.,10. klasēs varētu šo pieeju īstenot vēl šajā mācību gadā

Mācību satura plānošana un īstenošana COVID-19 izplatības laikā:

 Samazināt kopējo apgūstamo sasniedzamo rezultātu apjomu par 10-30%.

 Plānot sasniedzamo rezultātu apguvi trīs gadu izglītības posmam.

 Nostiprināt pašvadītas mācīšanās, digitālās prasmes un informācijpratību.

 Ņemt vērā klātienes un attālināto mācību priekšrocības un ierobežojumus.

 Izmantot pieejamus kvalitatīvus multimediālus tekstus un mācību līdzekļus 

būtisku prasmju apguvei.
Vairāk info: www.skola2030.lv

http://www.skola2030.lv/


Aptaujas un tiešsaistes sarunas par darbu Covid-19 
infekcijas izplatības apstākļos (I)
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Monitorēt kopējo
situāciju izglītības 
iestādēs Covid-19 
pandēmijas 
apstākļos

Apzināt aktuālo 
situāciju mācību 
procesa norises 
organizēšanā 
(tostarp mācību 
līdzekļu un 
tehnisko 
nodrošinājumu, 
vakances u.c. 
jautājumus)

Izzināt 
problēmjautājumus 
un izglītības 
iestādēm 
nepieciešamo 
atbalstu, kā arī 
labās prakses 
piemērus

Galvenie mērķi



Aptaujas un tiešsaistes sarunas par darbu Covid-19 
infekcijas izplatības apstākļos (II)
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25.08.-
2.09.2020.

16.10.-
23.10.2020.

2020.gada 
septembris

10.11.-
26.11.2020.

Aptauja 

vispārējās 

izglītības 

iestādēm 

(izņemot 

pirmsskolas)

par piesardzības 
pasākumu 
īstenošanu un 
plānoto mācību 
procesa 
organizēšanu, 
uzsākot 
2020./2021.m.g.

Aptauja 

vispārizglītojoš

o izglītības 

iestāžu 

direktoriem 

pirms 

2020/2021.

m.g.

izglītojamo 

rudens 

brīvdienām 

Monitorings par 
kompetencēs 
balstīta mācību 
satura 
īstenošanu 
pirmsskolas
izglītības 
programmās, 
aptauja par 
izglītības
iestādes darba
organizāciju
2020./2021.m.g. 
sākumā

Tiešsaistes
sarunas ar 
skolām par 
aktuālo
situāciju 
izglītības 
iestādēs 
Covid-19 
pandēmijas 
apstākļos

Tiešsaistes
sarunas ar
pirmsskolas
izglītības
iestādēm par 
situāciju 
izglītības 
iestādēs 
Covid-19 
pandēmijas 
apstākļos

23.11.-
25.11.2020.

Aptauja par 
drošības 
pasākumu 
nodrošināšanas
iespējām un 
izglītības 
procesa 
organizēšanas 
aktuālo
situāciju skolās 
Covid-19 
apstākļos 

1.12.-
3.12.2020.

6.01.-
11.01.2021
.

Aptauja 

izglītības 

iestāžu 

direktoriem, 

2020./2021.

mācību gada 

2.semestri 

uzsākot (par 

vakcinēšanos

pret Covid-

19,  mācību 

procesa

organizāciju) 

+ vairākas aptaujas tikai speciālās izglītības iestādēm par aktuāliem epidemioloģiskās drošības un mācību 
procesa īstenošanas jautājumiem, kā arī individuāla saziņa ar izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm



Aptaujas un tiešsaistes sarunas par darbu Covid-19 
infekcijas izplatības apstākļos (III)

Būtiskākie problēmjautājumi:

 skolēnu zināšanu kvalitāte attālināto mācību laikā, kā arī pilnveidotā mācību satura un 
pieejas ieviešanas gaita un mācību materiālu trūkums; 

 nepietiekams tehniskais nodrošinājums ģimenēs, arī vairākiem pedagogiem, novecojusi 
datortehnika arī vairākās izglītības iestādēs, nereti problēmas ar piekļuvi internetam;

 darba apjoma palielināšanās gan pedagogiem, gan skolēniem, papildu slodze vecākiem;

 bažas par savu drošību, bailes saslimt, nereti sūdzības par pārslodzi, izdegšanu;

 cilvēkresursi - problēmas saslimušo pedagogu, tehniskā personāla aizvietošanas gadījumā;

 grūtības, īstenojot iekļaujošo izglītību (īpaši skolēniem, kuri apgūst kādu speciālās 
izglītības programmu), skolēni nespēj ilgstoši pašvadīti mācīties;

 grūtības nodrošināt objektīvu vērtēšanu (īpaši summatīvo);

 skolēnu gatavība valsts pārbaudījumiem;

 pedagogu digitālā kompetence – dažviet joprojām ļoti aktuāls jautājums.



Atbalsta pasākumi

• Papildu mācību priekšmetu konsultācijas, emocionālais 
atbalsts (psihologa, sociālā pedagoga konsultācijas) 
skolēniem arī attālināti  

• Ekonomiskais atbalsts (atbilstoši skolēna vajadzībām, 
kas noteiktas Individuālā atbalsta plānā)

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Valsts izglītības satura 

centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu rīko informatīvu 

tiešsaistes semināru par aktualitātēm 2020./2021. mācību gada 

2.semestrī.

- Atbalsta pasākumi 

- Noslēguma pārbaudījumi 

- Mācību satura apjoma samazināšana

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”

8. 

janvārī 

14.00 –

16.00 

Projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai

• Ārkārtas situācijas laikā izskata pašvaldību pieteikumus pedagogu palīgu 
piesaistei ne-projekta skolās un finansē viņu darbu prioritāri attālināto 
mācību nodrošinājumam, šobrīd izskatīti 50 skolu pieteikumi un 
apstiprināti

• Pārdala interešu izglītības finansējumu atbalsta personāla un pedagogu 
palīgu finansēšanai līdz 31.05.



Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa

kopš 2020.gada 20.oktobra strādā trīs virzienos ar mērķi:

 efektīvāk izmantot esošos finanšu resursus, kā arī pārskatīt skolotāju 
slodžu sadalījumu, piedāvā pāreju no skolēna finansējuma modeļa uz 
klases groza finansējuma modeli;

 precīzāk apzināt izglītības tiešās un netiešās izmaksas un spēt 
pārskatāmāk veikt finanšu uzskaiti, piedāvā noteikumu grozījumu un 
vadlīniju priekšlikumus;

 piedāvāt skolu tīkla sakārtošanas vadlīnijas, pārskata arī skolu filiāļu 
piepildījumu.



Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa
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Pirmo divu mērķu jautājumi jau nodoti publiskajai diskusijai un ir 
pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā:

https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-darba-samaksas-pilnveides-
darba-grupas-sanaksmju-materiali

Savukārt 14.janvāra darba grupas sanāksmē 
jāpieņem lēmums par pedagogu slodzes apmēru!

https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogu-darba-samaksas-pilnveides-darba-grupas-sanaksmju-materiali


Ministru kabineta noteikumu projekts “Attālināto mācību 
organizēšanas un īstenošanas kārtība”

14

 Saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā MK noteikumi par attālināto mācību organizēšanas
un īstenošanas kārtību jāizdod līdz 2021.gada 30.janvārim.

 Lai izstrādātu MK noteikumu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 
projektu, izveidota darba grupa, kurā darbojas:
 Izglītības un zinātnes ministrijas un tās patstāvīgo struktūrvienību pārstāvji,
 Rektoru padomes, Kultūras akadēmijas pārstāvis,
 Latvijas nacionālā kultūras centra pārstāvis,
 Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis,
 Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes pārstāvis,
 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvis;
 Izglītības iestāžu pārstāvji,
 biedrības "Vecāki par izglītību" pārstāvis Konsultatīvajā padomē "Izglītība visiem“,
 vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv pārstāvis.
4.01.2021. notikušajā sanāksmē piedalījās arī pieaicinātie eksperti: Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, 
kustības „Vecāku balss” pārstāvis.

Nākāmā darba grupas sanāksme plānota 11.janvārī.



Atbalsts pedagogiem attālinātā mācību procesa organizēšanā
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 Lai izstrādātu pamatojumu piemaksas piešķiršanai pedagogiem attālināto
mācību / studiju nodrošināšanā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi
darba grupu par piemaksu noteikšanu attālinātā mācību procesa
organizēšanā.

 Darba grupā ir pārstāvēti:

 LIVA, LIZDA, LPS, Rektoru padome, Koledžu asociācija, Rīgas dome, Kultūras ministrija, 
pirmsskolas izglītības iestādes;

 Izglītības un zinātnes ministrija.

Pirmā darba grupas sanāksme plānota 8.janvārī.
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XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

2021.gada vasarā

 Svētku notikumi gan Rīgā, gan ārpus Rīgas – neatkarīgi no norises vietas 

visi vienlīdz nozīmīgi;

 Ievēroti epidemioloģiskie nosacījumi, pulcēšanās ierobežojumi;

 Nav noteikta viena konkrēta tradicionālā svētku nedēļa;

 Martā un aprīlī nenotiks iepriekš plānotās skates (tuvāka informācija-

februārī);

 Vienā kalendāra datumā notiek tikai 1 svētku notikums;

 Dalībnieki svētku notikumos uzturas 1 dienu, pēc iespējas nenakšņojot;

 Svētku notikumu 1 dienas plānošana lielākoties ietver tikai kopmēģinājumu 

un koncertu.

Svētki ir tur, kur esam mēs!
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Skolas drošības komplekts
mācībām klātienē

TELPU 
VĒDINĀŠANA

DEZINFEKCIJA UN 
ROKU MAZGĀŠANA

DISTANCES 
IEVĒROŠANA

SEJAS MASKU 
LIETOŠANA

SADARBĪBA



IZM_gov_lv Izglitibas.ministrija

PALDIES


