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Izglītība – valsts ārkārtējā 
situācijā



LPS Rīcība
Uzsvars uz pašvaldību un izglītības iestāžu informēšanu 

par valdības  2020. gada 12. marta Rīkojumu Nr.103. «Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu» un rīkojuma grozījumiem 

1. 2020.gada 13.martā Videokonference ar IZM ministres Ilgas 
Šuplinskas dalību.

➢par mācību procesa organizāciju attālināti visās izglītības 
iestādēs, sākot no 2020. gada 13. marta;

➢par visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, 
sacensību un mēģinājumu norises) pārtraukšanu;

➢Par pirmsskolas izglītības iestāžu turpmāko darbību
Divu dienu laikā videokonferenci noskatījās vairāk, kā 18 000 interesentu.
Informācija tiek sūtīta visām pašvaldībām un visām izglītības iestādēm 
neatkarīgi no dibinātāja – pirms videokonferences un pēc videokonferences, 
informējot par ieraksta saiti



LPS rīcība

2. 2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas sēdē, uzaicinot pašvaldību pārstāvjus – informācija par 
pašvaldību informētības pasākumiem un sadarbību ar IZM

//cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0

3. 2020.gada 19.martā IZM Tiešraides sadarbībā ar LPS:

par Vadlīnijām attālinātā mācību procesa īstenošanai vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs Covid19 krīzes situācijā

➢ Skolu direktoriem; Skolotājiem; Vecākiem.

4. 2020.gada 1.aprīlī Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas sēdē. "Izglītības iestāžu darbība ārkārtas situācijā – pāreja 
uz attālinātu mācību procesa norisi"

Atbalstīta LPS iniciatīva par ES struktūrfondu pārdali IT



LPS rīcība

4. 2020.gada 3.aprīlī tiešraide «Par valsts budžeta dotācijas 
izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu» (vairāk, ka 500 
pieslēgumi)

5. LPS vēstule par IZM «Par piemērotāko ēdiena nodrošināšanas 
veidu» 

Ar  prasību par MK rīkojuma Nr.140 «Par valsts budžeta dotācijas 
izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu» papildināšanu ar punktu, 
lai paplašinātu ēdiena nodrošināšanas veidu ar dāvanu kartēm 
un pārtikas taloniem.



Monitorings

1. Tiek veikta regulāra pašvaldību aptauja par pirmsskolas 
izglītības iestāžu apmeklējumiem. Jānis Upenieks.    
Komentārs LR1

2. Nosūtīta vēstule VARAM un IZM par privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbību attiecībā uz bērnu vecākiem par 
bērnu dārza apmaksu. 

Pašvaldības PPII izmaksas sedz atbilstoši noslēgtajam līgumam 
neatkarīgi no bērnu skaita. Tanī pašā laikā PPII pieprasa apmaksu 
arī no vecākiem arī gadījumos, kas bērns neapmeklē PPII. 

Komentārs raidījumā Ģimenes studija.



Monitorings

3. Tika  veikta izglītības iestāžu aptauja par:

➢ interneta pieslēguma kvalitāti skolās

➢ «pēdējās jūdzes» pieslēgumu skolās

➢ izglītības iestāžu nodrošinājums ar IT rīkiem

➢ pieejamās digitālās platformas labākai savstarpējai integrācijai 
IT rīku pieejamībai un labās prakses apmaiņai. 

4. ES struktūrfondu izglītībā pārdale.

Eiropas Sociālā fonda finansējuma novirzīšanas iespējas  COVID-
19 krīzes seku mazināšanai,  lai:

modernizētu ITK skolās un Pedagogu IT prasmju paaugstināšanai 
utt



Aktualitātes

1. ES struktūrfondu izglītībā pārdale.

Eiropas Sociālā fonda finansējuma novirzīšanas iespējas  COVID-19 

krīzes seku mazināšanai. Vispārējā izglītība

➢ novirzīt kvalitatīva interneta pieslēguma nodrošināšanai; 

➢ izglītības iestāžu aprīkošanai ar trūkstošajiem IT rīkiem, 

➢ pieejamo digitālo platformu izmantošanas optimizācijai 

➢ labākai savstarpējai IT rīku integrācijai un pieejamībai un labās 
prakses apmaiņai. 

➢ pedagogu digitālo kompetenču pilnveidei, operatīvi īstenojot 
attālinātas mācības skolotājiem tiešsaistē par digitālo mācību 
līdzekļu veidošanu, tehnoloģiju lietošanu, attālinātās mācīšanas 
procesa vadīšanu, tāpat, sagatavot metodisku materiālu kopumu, 
rokasgrāmatas par pieejamiem resursiem un instrumentiem.



Aktualitātes

Profesionālā un pieaugušo izglītība:

1. SAM 8.4.1 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo

kompetenci”  -organizēt ārpuskārtas sesto mācību kārtu, tajā 
paredzot mācības jaunu prasmju (piem., digitālo prasmju) apguvei 
valstī ārkārtējās situācijas dēļ dīkstāvē esošām personām 
darbaspējīgā vecumā.

Veikt grozījumus SAM 8.4.1 ieviešanas noteikumos, paredzot 
dīkstāvē esošu personu pilnu mācību finansēšanu no projekta 
finanšu līdzekļiem, t.i., atceļot tām 10% līdzmaksājumu;

2.  SAM 7.2.1 Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” ietvaros NEET jauniešiem apgūt darba tirgū 
nepieciešamas un aktuālas prasmes – digitālās, uzņēmējdarbības un 
valodu. 



Aktualitātes
SAM 8.5.1 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekts pēc 
būtības ir vērsts uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, uzņēmumu 
konkurētspēju ilgtermiņā un darba vietu kvalitāti. Attālināti

SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu 
pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences 
pilnveidi” projektā paredzētie pedagogu prasmju pilnveides 
pasākumi tiek fokusēti uz digitālo prasmju un jaunu mācību 
metožu apguvi, inovatīvu un nestandarta risinājumu ieviešanu 
ikdienas mācīšanas un mācīšanās procesā.

Pārdale tiek virzīta papildus atbalstam nodarbināto pārkvalifikācijai
un kvalifikācijas pilnveidei krīzes skarto nozaru sekmīgākai 
pārstrukturizācijai un attīstībai 



Aktualitātes

• Par vērtēšanas sistēmu skolās

• Par CE  12.klasi beidzot

• Par iestājeksāmeniem ? Augstskolās ? Vai atestāta vidējām 
atzīmēm

• Par Vidusskolas Sertifikātiem (derīgums 5 gadi)

• Par uzņemšanu valsts ģimnāziju 7. un 10. klasē

• Par uzņemšanu vidusskolu 10.klasē

• Par kvalitātes monitoringa sistēmu

Jautājumi tiek apspriesti tiešsaites dažāda formāta sanāksmēs



Paldies par uzmanību !


