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Videokonference “Datos balstīta lēmumu pieņemšana izglītībā pašvaldībās 
sadarbībā ar “Edurio”.  
 
  

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) informē, ka 2017. gada 
9. februārī plkst. 14 LPS 4. stāva zālē tiek organizēta videokonference 
“Datos balstīta lēmumu pieņemšana izglītībā pašvaldībās sadarbībā ar 
“Edurio” (turpmāk – EDURIO) piedāvājumu pašvaldībām”. 

Informācija par EDURIO: 
EDURIO ir izglītības tehnoloģiju uzņēmums, kas tika radīts, lai 

palīdzētu uzlabot izglītības kvalitāti Latvijā un pasaulē, dodot iespēju skolu 
tīklu un skolu vadītājiem, skolotājiem ērti iegūt skolēnu, skolotāju, vecāku 
atgriezenisko saiti un nekavējoties redzēt datu analīzi, lai to izmantotu rīcībai.  
EDURIO sniedz iespēju lēmumu pieņemšanā iesaistīt visas ieinteresētās 
puses un pieņemt datos balstītus lēmumus.  

EDURIO šobrīd izmanto vairāk nekā 300 skolas Latvijā. Skolas 
izmanto gan EDURIO sagatavotās aptaujas anketas, gan veido paši savas. 
Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) ir izstrādātas skolas 
pašnovērtējuma aptaujas, kas būtiski ietaupa laiku, gatavojoties akreditācijai. 

Pašvaldībām kā skolu dibinātājiem EDURIO var palīdzēt labāk saprast 
skolās notiekošo, lai pieņemtu pamatotus un līdzsvarotus lēmumus par 
skolotāju profesionālās pilnveides vajadzībām, materiāltehniskajiem 
ieguldījumiem, attīstības projektu virzību, to ietekmes izvērtēšanu u.c. 

Galvenie ieguvumi izglītības politikas veidotājiem pašvaldībās, 
izmantojot EDURIO iespējas, ir: 

• Iespēja ērti sastādīt aptaujas skolēniem, vecākiem un skolotājiem un 
apskatīt to rezultātus vizuāli viegli uztveramā un savstarpēji 
salīdzināmā formātā. 

• Ietaupīt laiku un resursus skolu vadītājiem aptaujas anketu sastādīšanā, 
izplatīšanā, savākšanā un rezultātu apkopošanā. 
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• Ērti veidot rezultātu pārskatu, kas ļauj salīdzināt rezultātus starp skolām 
novadā, ļaujot ātri identificēt skolu stiprās puses un attīstības 
vajadzības, kā arī analizēt attīstību gadu no gada. 

• Ļauj vieglāk iesaistīt bērnus, vecākus, skolotājus, sabiedrību, 
izstrādājot pašvaldības izglītības attīstības stratēģiju. 

 
EDURIO izmanto pašvaldības, skolu tīkli, skolas arī Lielbritānijā, Somijā, 

Lietuvā, Dienvidāfrikā, Krievijā u.c. 2016. gada vasarā EDURIO saņēma 
prestižo Eiropas Komisijas “Horizon 2020” programmas atbalstu, tāpēc 
vismaz līdz 2018. gada 1. septembrim EDURIO Latvijā piedāvā izmantot 
platformu par brīvu. 
 

Videokonferences laikā jums būs iespēja: 
• iepazīties ar EDURIO piedāvājumu, 
• dzirdēt pašvaldību pieredzi par to, kā viņi izmanto EDURIO, 
• uzdot savus jautājumus gan EDURIO, gan pašvaldību pārstāvjiem. 

 
Ar EDURIO demo versiju var iepazīties: 
https://edurio.com/demo/skolasrezultati. Rezultātu skatīšanai vēlams izmantot 
Chrome pārlūku. 
 
Aicinām pievienoties diskusijai klātienē vai vērot diskusiju LPS tiešraidē: 
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. 
 
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: 
tiesraide@lps.lv.  
 
Jautājumus var uzdot arī iepriekš, līdz 9. februārim tos nosūtot uz e-pasta 
adresi: zane.zvaigzne@lps.lv 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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