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Pašvaldības atbalsta pasākumi (2)

Metodiskā atbalsta sistēmas izveide

Nodrošinās vienotas, koordinētas un stratēģiski pārraudzītas metodiskās darbības sistēmas izveidi un dažādu iesaistīto 
pušu sadarbību. 

Metodiskā atbalsta mērķi ir:

1. nodrošināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu;

2. sekmēt vispārējās izglītības iestāžu vadību un pedagogu sadarbību, t.sk. tīklošanos, veicinot inovāciju izpratni, 
pieņemšanu un ieviešanu plašākā pedagogu kopienā;

3. veicināt pedagogu paveiktā darba ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām izglītības 
iestādēm;

4. sniegt ieguldījumu pedagogu līderības un pārmaiņu vadības attīstībā;

5. veicināt ikviena pedagoga profesionālo kompetenču pilnveidi. 



Pašvaldības atbalsta pasākumi (3)

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu metodiskā atbalsta stratēģiskās vadības padomes izveide, kuras 
pienākumi ir:

1. noteikt metodiskā atbalsta prioritātes un sasniedzamos rezultātus, ņemot vērā izglītības kvalitātes 
kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus;

2. plānot atbilstoši pašvaldības prioritātēm metodiskā atbalsta nodrošināšanu vispārējās izglītības 
iestādēm;

3. vadīt un organizēt metodiskā atbalsta sniegšanā iesaistīto pušu sadarbību un koordinētu līdzdalību;

4. novērtēt un analizēt metodiskā atbalsta efektivitāti un ietekmi uz izglītības kvalitāti;

5. sniegt ieteikumus metodiskā atbalsta kvalitātes uzlabošanā.



Pašvaldības atbalsta pasākumi (4)

Situāciju monitorings (aptaujas sadarbībā ar EDURIO, VIIS datu regulāra apstrāde un 
analīze)

• Aptaujas par skolēnu adaptāciju pēc attālinātām mācībām atgriežoties klātienes mācībās 
un rekomendāciju izstrāde

• Aptaujas kā atbalsts datu apstrādei un izmantošanai skolu aktualizēto pašnovērtējuma 
ziņojumu sagatavošanā

• Aptaujas par jaunā mācību satura ieviešanu un nepieciešamajiem uzlabojumiem

• VIIS datu analīze (pedagogu noslodze, vakances, izglītojamo skaita dinamika u.c.)



Pašvaldības prioritātes

1. Izglītības iestādes attīstīšana un vadības komandas profesionālā izaugsme

2. Iekļaujoša izglītība

3. Digitālo prasmju attīstīšana 

4. Kompetenču pieejas īstenošana izglītības iestādēs 

5. Atbalsts jauno pedagogu profesionālo prasmju attīstīšanai 

(attīstīta mentoru darbība izglītības iestādēs, mācību programma ar vasaras skolu  jauno 
pedagogu atbalstam, supervīzijas jauno pedagogu atbalstam)



Izaicinājumi skolu 
vadības komandām 
drošības pasākumu 
nodrošināšanā 
izglītības iestādē

Drošības protokola ievērošana 
(distancēšanās, higiēnas prasību 

ievērošana, masku nēsāšana, telpu 
vēdināšana, «klases burbuļa» 

principa ievērošana, noteikto prasību 
ievērošanas pārraudzība)

Operatīva informācijas apmaiņa un 
lēmumu saskaņošana ar pašvaldību 

par saslimšanas gadījumiem 
izglītības iestādē, klašu nosūtīšana 

mājas karantīnā un attālināto 
mācību nodrošināšana

Pedagogu informēšana
Vecāku un izglītojamo informēšana 
un prasību skaidrošana (infografikas, 

sarakste, sarunas u.c.)

Testēšanas nodrošināšana 
(operativitāte lēmumu pieņemšanā 

un proaktīva rīcība)

Ēdināšanas procesa nodrošināšana 
(loģistika ēdnīcas un citu skolas telpu 

izmantošanā)



Izaicinājumi skolu 
vadības komandām 
drošības pasākumu 
nodrošināšanā 
izglītības iestādē

Informācija no EDURIO veiktās aptaujas 
skolēniem pārskata:

Epidemioloģiskā drošība
«Lai arī vēl īsi pirms mācību gada un mācību gada
sākumā informācija par epidemioloģisko

drošību skolās strauji mainījās, gandrīz visi jeb
97% skolēnu atbildēja, ka viņiem bija skaidri

saprotami noteikumi par drošības pasākumiem
Covid-19 ierobežošanai, kas ir jāievēro

skolā.»



Izaicinājumi 
skolu vadības 
komandām 
mācību procesa 
nepārtrauktības 
nodrošināšanā 
izglītības 
iestādē

1. Iekšējo cilvēkresursu izvērtējums (pedagogu iespējas strādāt 
ar lielāku slodzi, mācīt citu mācību priekšmetu, izglītojamo 
vecāku iesaiste atbalsta sniegšanā u.c.)

2. Sadarbība ar augstskolām un studentu piesaiste (gan prakses 
ietvaros, gan ārpus tās)  

3. Sadarbība starp skolu direktoriem cilvēkresursu izvērtējumā
un atbalsta sniegšanā

4. Sadarbība ar profesionālās tālākizglītības un pilnveides 
izglītības iestādi “Iespējamā misija” skolotāju izglītības 
projekta «Mācītspēks» ietvaros

5. Pedagogu vakanču aizvietošana un atteikšanās no dalīšanas 
grupās

6. Mācību priekšmetu un stundu plāna un saraksta 
pārplānošana 

7. Mācību priekšmetu apmācība veidojot bloku stundas, 
eksakto un humanitāro mācību priekšmetu nedēļu mācību 
priekšmetu un stundu sarakstus
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