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DROŠAS SKOLAS

ELASTĪGS MĀCĪBU 
PROCESS

DIREKTORA UN 
DIBINĀTĀJA 
ATBILDĪBA UN 
PATSTĀVĪBA

ATGRIEŽAMIES 
KLĀTIENĒ!
Izstrādāti grozījumi noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”:

- saskaņošana ar VeM un partneriem (09.08.-16.08),  

- apstiprināšana 17.08. MK sēdē.



c. d.

a. b.

Kārtība drošības 
principu ievērošanai

- Iepazīstina izglītojamos, viņu 
likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos, 

pakalpojumu sniedzējus

- Publisko mājas lapā

Atbildīgie par drošības 
prasību ievērošanu

Drošības pasākumi

- Distancēšanās, higiēna, veselības 
stāvokļa uzraudzība, t.sk. plūsmu 
organizēšana un kontrole, 
koplietošanas telpu izmantošana

- Vēdināšana, maskas nevakcinētajiem

Iknedēļas testēšana

Izglītojamo (izņemot pirmsskolā) un 
nodarbināto testēšana, izņemot 

vakcinētos vai pārslimojušos

“DROŠA SKOLA”

23.08.-30.08.
izglītojamo testēšana skolā 
pirms mācību gada sākuma   Līdz 23.08.

Piedāvājumu iesniegšana CO2 
mērierīču iegādei skolām



Līdz 
12.08.

Līdz 12.08. izglītības iestāžu darbinieku pieteikšanās 
izbraukuma vakcinācijai. 

Izglītības iestādēs vakcinēti 64% strādājošo (09.08):

- Pirmsskolas – 53%
- Skolas – 65%
- Augstskolas – 81%

Skolu 
darbinieku 
PIETEIKŠANĀS 
VAKCINĀCIJAI
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VIIS DATU 
AKTUALIZĒŠANA 
(ATR IETEKME)

• Skola reģistrā aktualizē 
informāciju par iestādes 
vadītāju, izglītības 
programmas īstenošanas 
vietu, pievieno nolikumu

• Ja mainās skolas 

nosaukums, juridiskā 

adrese, dibinātājs –

iestāde sazinās ar IKVD, 

kas aktualizē informāciju 

reģistrā

04

SKOLU 
PAŠVĒRTĒŠANA UN 
AKREDITĒŠANA –
LĪDZATBILDĪBA PAR 
KVALITĀTI
• Katru gadu līdz 1.oktobrim–

publisko skolas 
pašnovērtējumu (saskaņo ar 
dibinātāju, iesniedz IKVD)

• Par 2020./2021.m.g. vērtē -
“Admin. efektivitāte”, 
“Vadības prof. darbība”, 
“Atbalsts un sadarbība”, 
“Pedagogu profesionālā 
kapacitāte”

03

DIREKTORU 
NOVĒRTĒŠANA -
DIBINĀTĀJA 
ATBILDĪBA, 
PIENĀKUMI 

• Dibinātāja novērtējums -

ne retāk kā 1x3gados

• Izvirza ne mazāk kā 3 
mērķus (nedublē 
pienākumus)

Nosaka līdz 01.02.2022.

02

PRECIZĒTI 
KRITĒRIJI, 
MAZINĀTS 
ADMIN.SLOGS

• Precizēts minimālais 
izglītojamo skaits 
vidējās izglītības posmā 
un kvalitātes kritēriji

• Pilnveidots regulējums 
par izglītības iestādēs 
obligāti nepieciešamo 
dokumentāciju, tostarp 
uzsverot tās izmantošanu 
elektroniskā formā, arī 
VIIS

01

PEDAGOGU 
DARBA SAMAKSAS 
PIEAUGUMS

• Līdz 830€ - pedagogu likmes 

pieaugums (no 1.septembra)

• Līdz 872€ - pirmsskolas 

skolotājiem

• Precizēti finansējuma aprēķini 
valsts ģimnāzijām, izglītībai 
ģimenē, tālmācībai

A K T U Ā L A I S
2 0 2 1 / 2 0 2 2  



Atbalsts skolām - I 
2021./22. m.g. Skola2030/ VISC

1. Tiešsaistes e-mācību vide –pieejama visām skolām.
2. Paplašināta mācību resursu krātuve – mācību līdzekļu 
paraugi, olimpiāžu krājumi; video risinājumi, interaktīvu 
mācību līdzekļu darbināšana; rīks skolotāja darba plānošanai.
3. Jauni digitāli mācību līdzekļu komplekti.
4. Jauni mācību video (7 jomās), Tava klase platforma.
5. Atbalsta pasākumi izglītības tehnoloģiju izmantošanai, t.sk. 
1600 tehnoloģiju mentoru sagatavošana.

A tbals tsIzc ilībai – izglītojamo 

individuālo kompetenču un 
talantu attīstība/ VISC

Turpinās atbalsts vismaz 330 visp.izglītības iestādēm. 
1. Pedagogu palīgi/ otrie pedagogi - skolēniem ar 
mācīšanās traucējumiem, grūtībām.
2. Mācīšanās grupas – skolēnu Covid-19 apstākļos 
radušos zināšanu «robu» aizpildīšanai.
3. Laborantu programma.
4. Talantu programma. 
5. Pētniecības programma.
6. Interešu izglītība (STEM un vides jomā).

Atbalsts jauniešiem 
Covid-19 seku mazināšanai/ JSPA

2021./22.m.g. 1.semestris. 144 skolas. Jauniešu 
psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana. 

PuMPuRS – personalizēts 

atbalsts skolēniem ar 
risku pārtraukt mācības/ IKVD

Turpinās atbalsts vismaz 534 skolām.
1. Jauns atbalsts 1.-4.klašu skolēniem – Covid-

19 mācību grūtību kompensācijai.

2. Atbalsts 5.-12.klašu skolēniem, 1.-4.kursa 
audzēkņiem tehnikumos, t.sk: 

- pedagogu, atbalsta personāla konsultācijas;
- ēdināšanas izdevumu kompensācijas;

- individuālo mācību līdzekļu iegāde;
-- iesaiste jauniešu NVO projektos;

3. Atbalsts pedagogiem – psihoemocionālais
atbalsts, supervīzijas, metodiskie līdzekļi u.c. 



Atbalsts skolām - II 
2021./22. m.g.

INTERNETS. Valsts budžeta finansējums skolu interneta uzlabošanai 
(iekštīklu pilnveidošana, optiskā interneta pieslēguma izveide, interneta 
izdevumi). «Vidējās jūdzes» risinājumi. 

VIEDIERĪCES. Memorands «Dators ikvienam bērnam». Datoru iegāde REACT-EU, 
Atveseļošanas fonda un ES fondu 2021-2027 ietvaros.

VENTILĀCIJA. Valsts budžeta finansējums CO2 mērierīču iegādei skolām. Valsts 
Kases aizņēmumi un valsts budžeta granti augstas gatavības projektiem skolu 
ventilācijas sistēmu sakārtošanai. 



JAUNĀS PAŠVALDĪBAS –
VAIRĀK ATBILDĪBAS UN INICIATĪVU

MĒRĶTIECĪGĀKS DARBS AR 
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
JAUTĀJUMIEM

SKOLU EFEKTĪVA 
PĀRVALDĪBA, RESURSU 
PLĀNOŠANA

SADARBĪBA UN 
DIGITĀLĀ LĪDERĪBA



Tuvākie pasākumi

09.08.
OVG sēde par “drošības 

protokolu” 

10.08.
MK sēde

11.08.
Tikšanās par “drošības 

protokolu” ar 
sociālajiem 
partneriem 

17.08.
MK sēde,

“drošības protokola” 
apstiprināšana

18.08.
IZM preses konference 

par “drošības 
protokolu” 

19.08.
Ikgadējā izglītības 

pārvalžu un izglītības 
iestāžu vadītāju

konference

23.08.
LPS vebinārs
par “drošības 

protokolu”

16.-17.08.
S kola2030 ikgadējā 

konference, 
Tehnoloģiju loma 

izglītībā



Valsts pārbaudes darbi 2021./22.m.g.

01 02 03 04 05 06 07 08

3. klase, 6.klase – klātienē 
vai tiešsaistē (Februāris,
marts)

• Diagnosticējošie darbi 

• Uzdevumi.lv – matemātika un 

dabaszinības.

11.klase/II kurss 
• Optimālā līmeņa eksāmeni: 

latviešu valoda, svešvaloda 

(angļu/vācu/franču), matemātika.

• Vispārīgā līmeņa eksāmens 

matemātikā – klātienē –

(Maijs/jūnijs) 

12.klase/III vai IV kurss – klātienē 
(3 obligātie eksāmeni) 

Svešvalodas : 
15.-18.marts

Latviešu valoda: 17.maijs

Matemātika: 20.maijs

S kolēni/audzēkņi var kārtot arī izvēles eksāmenus
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