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Par problēmām un to risinājumiem attālināta izglītības procesa nodrošināšanā 

 valsts ārkārtējās situācijas apstākļos 

 
Kopsavilkums  

par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pētījuma rezultātiem 
 

Pētījuma metodika un izlases raksturojums 
LIZDA no 2020.gada 27.marta līdz 2020.gada 3.aprīlim veica elektronisku aptauju  par problēmām 

un to risinājumiem attālināta izglītības procesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. 
 Aptaujā tika noskaidrots vispārējās (izņemot pirmsskolu), profesionālās  izglītības pedagogu un 

augstskolu mācībspēku viedoklis (turpmāk – pedagogi) par nozīmīgākajiem attālinātu izglītību 
ietekmējošajiem faktoriem (skatīt attēlus pielikumā Nr.1), valsts ārkārtējās situācijas apstākļos: 
Nozīmīgākie attālinātu izglītību ietekmējošie faktori ir: 

1) mācību procesa tehniskais aprīkojums un digitālās prasmes;  
2) mācību procesa darba organizācija; 
3) sadarbības ar izglītojamajiem un kolēģiem nodrošināšana; 
4) pedagogu tiesību ievērošana. 

Pētījuma ietvaros būtiski bija apzināt kāds atbalsts pedagogiem būtu primāri papildus nepieciešams, 
lai varētu nodrošināt kvalitatīvu attālināto mācību procesu, valdības noteiktajos ārkārtas apstākļos. 
Aptaujātajiem pedagogiem bija iespēja par katru no iepriekš minētajiem ietekmējošajiem faktoriem sniegt 
atbildi atvērtajos jautājumos (skatīt atvērto atbilžu kopsavilkumu pielikumā Nr.2). 

Aptaujā kopumā piedalījās 5003 respondentu, no tiem: 
- 1214 sākumskolas pedagogi vai  24.3%; 
- 1923 vispārējās pamatizglītības pedagogi vai 38.4%; 
- 1404 vispārējās vidējās izglītības pedagogi vai 28.1%; 
- 256 profesionālās izglītības pedagogi vai 5.1%; 
- 206 augstākās izglītības mācībspēki vai 4.1%. 

Valsts ārkārtējās situācijas apstākļos būtiski ir censties pielāgoties apstākļiem, meklējot 
veiksmīgākos risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai tā, lai tiktu nodrošināti atbilstoši darba 
apstākļi un ievērotas pedagogu darba tiesības.  

 
Mācību procesa tehniskais aprīkojums un digitālās prasmes 
Vairākums pedagogu (72%) pilnīgi piekrīt apgalvojumam, ka izglītības iestādē ir apzināti un noteikti 

vienoti komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas) tomēr 
mazāk par pusi (40%) piekrīt, ka ir izdevies izvēlēties mācību saturam vispiemērotākos digitālos rīkus, 
attālināto mācību nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī. 
Tikai puse (56%) no pedagogiem pilnībā ir apmierināti ar pieejamo interneta pieslēguma ātrumu attālinātā 
mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.  Bet nepilnai pusei (47%) ir pilnībā nodrošināta pieeja visām 
attālinātajam darbam nepieciešamajām informācijas tehnoloģiju sistēmām.  Viena trešā daļa izglītojamo ir 
nepietiekami nodrošināti ar atbilstošu interneta pieslēguma ātrumu (30%) un tehnisko aprīkojumu (33%). 
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Pedagogiem ir radušās papildus izmaksas, jo mācību procesā pedagogi visbiežāk izmantoto  interneta (96%) un 
telefona (90%) pieslēgumu, ko apmaksā no saviem privātajiem līdzekļiem. 
29% pedagogu pilnīgi piekrīt, ka ir pietiekamas digitālās prasmes attālinātā mācību procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai, bet vēl 57% drīzāk piekrīt tam. Mācību procesā pedagogi visbiežāk izmantoto asinhronās 
digitālās platformas (90%). Viena trešdaļa (28%) kombinē sinhronās ar asinhronajām platformām. Drukātos 
mācību materiālus izmanto puse pedagogu (55%). Tam, ka  izglītības iestādē mācību process izglītojamajiem ar 
īpašām vajadzībām tiek nodrošināts atbilstoši attālināto mācību prasībām pilnībā piekrīt viena trešdaļa (33%) 
aptaujāto. 

 
Mācību procesa darba organizācija 
Pozitīvi vērtējam, ka gandrīz visi pedagogi apliecina, ka izglītības iestādē ir noteikta kārtība (ar rīkojumu) 

pedagogu darba organizācijai attālināto mācību nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī. Tomēr nepilna puse 
(46%) pedagogu pilnīgi piekrīt, ka izglītojamie un viņu vecāki ievēro izglītības iestādē noteikto kārtību 
attālinātā mācību procesa īstenošanā. Jāaktualizē, ka  200 pedagogi (4% no aptaujātajiem) ir apliecinājuši, ka  
nevar pilnībā izvairīties no klātienes tikšanās ar izglītības procesā iesaistītajiem, kas rada risku saslimšanai ar 
Covid-19 vīrusu. 

Gandrīz visi pedagogi (95%) pilnīgi un drīzāk piekrīt, ka regulāri saņem atgriezenisko saikni par 
izglītojamā mācīšanās rezultātiem. Pozitīvi, ka gandrīz visiem pedagogiem ir pieejama savlaicīga informācija 
par aktualitātēm (t.sk. dažādām izmaiņām) attālinātā mācību procesa organizēšanā. 

 
Sadarbības ar izglītojamajiem un kolēģiem nodrošināšana 
Izglītības iestādēs ir noteikta visām iesaistītajām pusēm skaidra komunikācijas kārtība attālināto mācību 

nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī, to apliecina gandrīz visi pedagogi. Tāpat gandrīz visi piekrīt, ka regulāra 
saziņa ar kolēģiem un administrāciju attālinātā mācību procesā palīdz pārvarēt psiholoģiskas problēmas un 
trauksmi. Pozitīvi, ka pedagogi regulāri sadarbojos ar kolēģiem par attālināta mācību procesa pilnveidošanas 
iespējām un ir informēti par to, kur saņemt atbalstu, ja rodas problēmas lietojot digitālos mācību rīkus. 

Šobrīd pedagogu pieredze kopumā apliecina, ka izmantotie komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem 
nodrošina kvalitatīvu attālināto mācību procesu, bet biežāk pedagogi apliecina, ka pārzin kā rīkoties, ja 
izglītojamais neiesaistās attālinātajā mācību procesā. 

Atvērtajos jautājumos sniegtās atbildes par pedagogu sadarbību ar vecākiem ir ļoti polarizētas. Ļoti 
daudzi pedagogi minēja, ka nesaņem atgriezenisko saikni no vecākiem un praktiski tikpat minēja – pārlieku lielu 
vecāku iesaisti un komunicēšanu ar skolotāju, it īpaši vēlās vakara stundās. 

 
Pedagogu tiesību ievērošana 
34% aptaujāto pilnībā piekrīt un vēl 42% drīzāk piekrīt, ka attālinātajā izglītības procesā, izmantojot 

tiešsaistes lietotnes un platformas pedagogu privātuma tiesības netiek pārkāptas. Gandrīz visi darba devēji 
piedāvā pedagogiem iespēju izvēlēties, strādāt no mājām vai izglītības iestādes. 

Gandrīz visi (95%) pedagogi apliecina, ka nepieciešami papildus laika resursi, salīdzinot ar mācību procesu 
klātienē. Ceturtā daļa pedagogu (1144 pedagogi vai 24%) uzskata, ka ir pasliktinājušies darba apstākļi saistībā 
ar attālināta darba organizēšanu, salīdzinājumā ar pedagoģisko darbu klātienē. Satrauc tas, ka 15% pedagogu 
(710) nezin vai viņam tiek nodrošināta līdzšinējā mēneša darba samaksa (100%). 

Pozitīvi, ka kopumā izglītības iestāžu administrācijas pedagogiem uzticas, tomēr darbu apgrūtina tas, ka 
tikai nepilna puse (46%) pilnīgi piekrīt, ka izglītojamo vecāki pedagogam uzticas. Vairākums pedagogu piekrīt, 
ka saņem nepieciešamo psiholoģisko un morālo atbalstu no izglītības iestādes administrācijas un kolēģiem, 
tomēr 12% aptaujāto norāda, ka ir nepieciešams speciālista psiholoģiskais atbalsts. 

 
Priekšlikumi attālināta mācību procesa pilnveidošanai 
Būtiskākie priekšlikumi, kas atbilst pētījumā iegūtajiem rezultātiem un izriet no visbiežāk minētajiem 

pedagogu ieteikumiem, par primāri papildus nepieciešamo atbalstu mācību procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai: 



3 

 

1. Pedagogi jānodrošina ar portatīvajiem darba vietas datoriem, kuri aprīkoti ar mācību procesam 
nepieciešamo programmatūru, vebkamerām, mikrofoniem, austiņām; 

2. Jāatrod risinājums, lai  pedagogu mājsaimniecībām būtu iespēja kompensēt papildus izdevumus, 
kas radušies attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantojot interneta, telefona pieslēgumus 
un elektrību. Nepieciešams arī finansējums licencēm, pieejas kodiem digitālajiem mācību 
materiāliem pedagogiem un izglītojamajiem; 

3. Pedagogiem nepieciešams nodrošināt digitālo prasmju pilnveides pasākumus latviešu valodā par 
videokonferenču veidošanu, tiešsaistes mācību stundu veidošanu, tehnisko zināšanu un prasmju 
pilnveidošanu dažādu digitālo platformu lietošanā un metodisko atbalstu par attālinātām mācībām 
nepieciešamo materiālu veidošanu;  

4. Pedagogiem nepieciešams nodrošināt informācijas tehnoloģiju speciālista konsultācijas, atbalstu 
digitālo rīku, platformu lietošanā un datortehnikas remontam;  

5. Nepieciešams pedagogiem dot stingras garantijas, ka 2019./2020.mācību gadā noteiktā darba 
samaksa saglabāsies līdz 2020.gada 31.augustam; 

6. Pedagogiem un izglītojamajiem jānodrošina interneta pieslēgums ar augstu un nemainīgu 
pārraides ātrumu; 

7. Jāpilnveido pieeja strukturētiem, mācību un metodiskajiem materiāliem, kurus iespējams 
rediģēt atbilstoši mācību vajadzībām, kas apkopoti vienā vietnē un ir  iespēja pedagogiem 
komunicēt par tiem;  

8. Pedagogiem nepieciešams metodiskais atbalsts, norādījumi, labās prakses piemēri par kvalitatīvu 
un efektīvu atgriezenisko saikni ar izglītojamiem un viņu  vecākiem; 

9. Sadarbībā ar Veselības ministriju un iesaistot psiholoģijas augstskolu programmu studējošos, 
pedagogiem, skolēniem un vecākiem, nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina attālinātas 
psihologa konsultācijas; 

10. Apliecināt 2019./2020.mācību gada beigu datumu atbilstību Ministru kabineta 2018.gada 
11.decembra noteikumiem Nr. 777. 

 
Turpmāk : 

pielikums Nr.1 Kvantitatīvās informācijas grafiskais attēlojums 
pielikums Nr.2 Kvalitatīvās informācijas apkopojums (TOP 10 pedagogu un mācībspēku priekšlikumiem) 

 
 
 
 

 
PIELIKUMS Nr.1 

Kvantitatīvās informācijas grafiskais attēlojums 
 

Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam par mācību procesa tehniskās 
nodrošināšanas iespējām un iesaistīto pušu digitālajām prasmēm? 

 

Izglītības iestādē ir apzināti un noteikti vienoti komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, 
tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas) attālināto mācību nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī 
Pilnībā piekrītu 3581   71.6% 

Drīzāk piekrītu 1292   25.8% 

Drīzāk nepiekrītu 109   2.2% 

Pilnībā nepiekrītu 13   0.3% 

Nav viedokļa 9   0.2% 
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Attālinātās mācību procesa nodrošināšanai ir izdevies izvēlēties mācību saturam vispiemērotākos digitālos 
rīkus 
Pilnībā piekrītu 2016   40.3% 

Drīzāk piekrītu 2758   55.1% 

Drīzāk nepiekrītu 196   3.9% 

Pilnībā nepiekrītu 14   0.3% 

Nav viedokļa 20   0.4% 

 
Mani apmierina man pieejamais interneta pieslēguma ātrums attālinātā mācību procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai 
Pilnībā piekrītu 2783   55.6% 

Drīzāk piekrītu 1816   36.3% 

Drīzāk nepiekrītu 337   6.7% 

Pilnībā nepiekrītu 60   1.2% 

Nav viedokļa 8   0.2% 

 
Man ir nodrošināta pieeja visām attālinātajam darba nepieciešamajām informācijas tehnoloģiju sistēmām 
Pilnībā piekrītu 2350   47% 

Drīzāk piekrītu 2129   42.5% 

Drīzāk nepiekrītu 442   8.8% 

Pilnībā nepiekrītu 54   1.1% 

Nav viedokļa 29   0.6% 

 
Man ir pietiekamas digitālās prasmes attālinātā mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai 
Pilnībā piekrītu 1347   26.9% 

Drīzāk piekrītu 2834   56.6% 

Drīzāk nepiekrītu 743   14.8% 

Pilnībā nepiekrītu 67   1.3% 

Nav viedokļa 13   0.3% 

 
Nav informācijas par gadījumiem, ka izglītojamie, ar kuriem es strādāju nebūtu nodrošināti ar atbilstošu 
interneta pieslēguma ātrumu attālinātā mācību procesa kvalitatīvai īstenošanai 
Pilnībā piekrītu 1479   29.6% 

Drīzāk piekrītu 1862   37.2% 

Drīzāk nepiekrītu 836   16.7% 

Pilnībā nepiekrītu 662   13.2% 

Nav viedokļa 165   3.3% 

 
Nav informācijas par gadījumiem, ka izglītojamie, ar kuriem es strādāju nebūtu nodrošināti ar atbilstošu 
tehnisko aprīkojumu attālinātā mācību procesa kvalitatīvai īstenošanai 
Pilnībā piekrītu 1423   28.4% 

Drīzāk piekrītu 1772   35.4% 

Drīzāk nepiekrītu 883   17.6% 

Pilnībā nepiekrītu 785   15.7% 

Nav viedokļa 141   2.8% 
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Manā izglītības iestādē mācību process izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināts atbilstoši 
attālināto mācību prasībām 
Pilnībā piekrītu 1676   33.5% 

Drīzāk piekrītu 1677   33.5% 

Drīzāk nepiekrītu 227   4.5% 

Pilnībā nepiekrītu 47   0.9% 

Nav viedokļa 1377   27.5% 
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Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam par  
mācību procesa darba organizācijas nodrošināšanu? 

 

 
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība (ar rīkojumu) pedagogu darba organizācija attālināto mācību 
nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī 
Pilnībā piekrītu 3967   79.3% 

Drīzāk piekrītu 894   17.9% 

Drīzāk nepiekrītu 72   1.4% 

Pilnībā nepiekrītu 25   0.5% 

Nav viedokļa 46   0.9% 

 
Valsts ārkārtējās situācijas apstākļos mans darbs ir nodrošināts tā, ka varu pilnībā izvairīties no klātienes 
tikšanās ar izglītības procesā iesaistītajiem 
Pilnībā piekrītu 3582   71.6% 

Drīzāk piekrītu 1199   24% 

Drīzāk nepiekrītu 176   3.5% 

Pilnībā nepiekrītu 31   0.6% 

Nav viedokļa 16   0.3% 

 
Izglītojamie un viņu vecāki ievēro izglītības iestādē noteikto kārtību attālinātā mācību procesa īstenošanā 
Pilnībā piekrītu 2294   45.8% 

Drīzāk piekrītu 2396   47.9% 

Drīzāk nepiekrītu 204   4.1% 

Pilnībā nepiekrītu 18   0.4% 

Nav viedokļa 92   1.8% 

 
Regulāri saņemu atgriezenisko saikni par izglītojamā mācīšanās rezultātiem 
Pilnībā piekrītu 2414   48.2% 

Drīzāk piekrītu 2315   46.3% 

Drīzāk nepiekrītu 232   4.6% 

Pilnībā nepiekrītu 16   0.3% 

Nav viedokļa 27   0.5% 

 
Man ir pieejama savlaicīga informācija par aktualitātēm (t.sk. dažādām izmaiņām) attālinātā mācību procesa 
organizēšanā 
Pilnībā piekrītu 3791   75.8% 

Drīzāk piekrītu 1097   21.9% 

Drīzāk nepiekrītu 88   1.8% 

Pilnībā nepiekrītu 12   0.2% 

Nav viedokļa 16   0.3% 
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Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam par sadarbību  
ar izglītojamajiem un kolēģiem attālināto mācību nodrošināšanai? 

 
Izglītības iestādē ir noteikta visām iesaistītajām pusēm skaidra komunikācijas kārtība attālināto mācību 
nodrošināšanai ārkārtas situācijā valstī 
Pilnībā piekrītu 3420   68.3% 

Drīzāk piekrītu 1421   28.4% 

Drīzāk nepiekrītu 134   2.7% 

Pilnībā nepiekrītu 13   0.3% 

Nav viedokļa 16   0.3% 

 
Regulāra saziņa ar kolēģiem un administrāciju attālinātā mācību procesā palīdz pārvarēt psiholoģiskas 
problēmas un trauksmi 
Pilnībā piekrītu 2904   58% 

Drīzāk piekrītu 1646   32.9% 

Drīzāk nepiekrītu 304   6.1% 

Pilnībā nepiekrītu 60   1.2% 

Nav viedokļa 90   1.8% 

 
Šobrīd mana pieredze apliecina, ka izmantotie komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem nodrošina kvalitatīvu 
attālināto mācību procesu 
Pilnībā piekrītu 1573   31.4% 

Drīzāk piekrītu 2935   58.7% 

Drīzāk nepiekrītu 398   8% 

Pilnībā nepiekrītu 30   0.6% 

Nav viedokļa 68   1.4% 

 
Es regulāri sadarbojos ar kolēģiem par attālināta mācību procesa pilnveidošanas iespējām 
Pilnībā piekrītu 2686   53.7% 

Drīzāk piekrītu 1855   37.1% 

Drīzāk nepiekrītu 373   7.5% 

Pilnībā nepiekrītu 45   0.9% 

Nav viedokļa 45   0.9% 

 
Es zinu, kur varu saņemt atbalstu, ja rodas problēmas lietojot digitālos mācību rīkus 
Pilnībā piekrītu 3127   62.5% 

Drīzāk piekrītu 1427   28.5% 

Drīzāk nepiekrītu 347   6.9% 

Pilnībā nepiekrītu 62   1.2% 

Nav viedokļa 41   0.8% 

 
Man ir skaidrs kā rīkoties, ja izglītojamais neiesaistās attālinātajā mācību procesā 
Pilnībā piekrītu 3080   61.6% 

Drīzāk piekrītu 1421   28.4% 

Drīzāk nepiekrītu 365   7.3% 

Pilnībā nepiekrītu 93   1.9% 

Nav viedokļa 45   0.9% 
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Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam par pedagogu tiesību ievērošanu 
attālināta mācību procesa nodrošināšanā? 

 
Attālinātajā izglītības procesā, izmantojot tiešsaistes lietotnes un platformas pedagogu privātuma tiesības 
netiek pārkāptas 
Pilnībā piekrītu 1687   33.7% 

Drīzāk piekrītu 2112   42.2% 

Drīzāk nepiekrītu 817   16.3% 

Pilnībā nepiekrītu 157   3.1% 

Nav viedokļa 231   4.6% 

 
Darba devējs man piedāvā iespēju izvēlēties, strādāt no mājām vai izglītības iestādes 
Pilnībā piekrītu 4050   80.9% 

Drīzāk piekrītu 602   12% 

Drīzāk nepiekrītu 148   3% 

Pilnībā nepiekrītu 139   2.8% 

Nav viedokļa 65   1.3% 

 
Par attālinātā mācību procesa organizēšanu man tiek nodrošināta līdzšinējā mēneša darba samaksa (100%) 
Pilnībā piekrītu 3625   72.4% 

Drīzāk piekrītu 564   11.3% 

Drīzāk nepiekrītu 56   1.1% 

Pilnībā nepiekrītu 25   0.5% 

Nav viedokļa 734   14.7% 

 
Attālināta mācību procesa organizēšanai nepieciešams papildus laika resursi, salīdzinot ar mācību procesu 
klātienē 
Pilnībā piekrītu 3910   78.1% 

Drīzāk piekrītu 864   17.3% 

Drīzāk nepiekrītu 181   3.6% 

Pilnībā nepiekrītu 31   0.6% 

Nav viedokļa 18   0.4% 

 
Mani darba apstākļi saistībā ar attālināta darba organizēšanu nav pasliktinājušies salīdzinājumā ar 
pedagoģisko darbu klātienē 
Pilnībā piekrītu 1740   34.8% 

Drīzāk piekrītu 1997   39.9% 

Drīzāk nepiekrītu 926   18.5% 

Pilnībā nepiekrītu 270   5.4% 

Nav viedokļa 71   1.4% 

 
Izglītības iestādes administrācija man uzticas 
Pilnībā piekrītu 3637   72.7% 

Drīzāk piekrītu 1142   22.8% 

Drīzāk nepiekrītu 77   1.5% 

Pilnībā nepiekrītu 10   0.2% 

Nav viedokļa 138   2.8% 
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Izglītojamo vecāki man uzticas 
Pilnībā piekrītu 2305   46.1% 

Drīzāk piekrītu 2174   43.4% 

Drīzāk nepiekrītu 50   1% 

Pilnībā nepiekrītu 3   0.1% 

Nav viedokļa 472   9.4% 

 
Es saņemu nepieciešamo psiholoģisko un morālo atbalstu no izglītības iestādes administrācijas 
Pilnībā piekrītu 2665   53.3% 

Drīzāk piekrītu 1665   33.3% 

Drīzāk nepiekrītu 314   6.3% 

Pilnībā nepiekrītu 103   2.1% 

Nav viedokļa 257   5.1% 

 
Es saņemu nepieciešamo psiholoģisko un morālo atbalstu no kolēģiem 
Pilnībā piekrītu 2932   58.6% 

Drīzāk piekrītu 1643   32.8% 

Drīzāk nepiekrītu 204   4.1% 

Pilnībā nepiekrītu 50   1% 

Nav viedokļa 175   3.5% 

 
Man ir nepieciešams speciālista psiholoģiskais atbalsts 
Pilnībā piekrītu 230   4.6% 

Drīzāk piekrītu 366   7.3% 

Drīzāk nepiekrītu 1283   25.6% 

Pilnībā nepiekrītu 2375   47.5% 

Nav viedokļa 750   15% 

 
 

Izlases raksturojums (n=5003) 
 
Darbu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai veicu: 

Attālināti (dzīves vietā) 4513   90.2% 

Izglītības iestādē (darba vietā) 491   9.8% 

    
Jūsu pedagoģiskā darba stāžs 

līdz 1 gadam (ieskaitot) 111   2.2% 

2- 3 gadi 187   3.7% 

4-10 gadi 502   10% 

11-20 gadi 872   17.4% 

21- 30 gadi 1527   30.5% 

virs 30 gadiem 1805   36.1% 

 
Jūsu izglītības iestāde atrodas 

Republikas nozīmes pilsētā 2089   41.7% 

Novadā (tajā skaitā mazpilsētā) 2915   58.3% 
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Jūsu sasniegtais izglītības līmenis (augstākais) ir: 

Doktora grāds 150   3% 

Maģistra grāds 2697   53.9% 

Bakalaura grāds/Profesionālās augstākās izglītības 
kvalifikācija 

2000   40% 

Pašlaik studēju augstskolā 120   2.4% 

Profesionālās vidējās izglītības kvalifikācija 37   0.7% 

 
 
Jūsu dzimums 

Sieviete 4594   91.8% 

Vīrietis 410   8.2% 

 
 
Jūsu vecums 

līdz 29 gadiem 284   5.7% 

30-39 gadi 591   11.8% 

40-49 gadi 1420   28.4% 

50-59 gadi 1790   35.8% 

60 - 69 gadi 875   17.5% 

70 gadi un vairāk 44   0.9% 

 
 
Jūsu izglītības iestāde atrodas 

Rīga 1074   21.5% 

Pierīga 622   12.4% 

Vidzeme 999   20% 

Kurzeme 758   15.1% 

Zemgale 756   15.1% 

Latgale 795   

 
 
 
Vai Jūs esat arodbiedrības biedrs? 

Jā, es esmu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrībā (LIZDA) 

2667   53.3% 

Jā, es esmu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas 
biedrs (LIVA) 

24   0.5% 

Jā, esmu citas (nozaru) arodbiedrības biedrs 59   1.2% 

Nē, es neesmu arodbiedrības biedrs 2255   45.1% 
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PIELIKUMS Nr.2 

 
Kvalitatīvās informācijas apkopojums  

(strukturēts pēc respondentu priekšlikumos minēto atslēgas vārdu biežuma )  
 

TOP 10 pedagogu priekšlikumiem 
 Kāds atbalsts pedagogam būtu primāri papildus nepieciešams tehniskā nodrošinājuma, darba organizācijas 

un  darba tiesību jomā, lai varētu nodrošināt attālināto mācību procesu? 
 

Tehniskais atbalsts Darba organizācija Darba tiesības Sadarbība ar iesaistītajām 
pusēm 

Darba vajadzībām 
nepieciešams piešķirt 
portatīvos darba vietas 
datorus ar 
nepieciešamo 
programmatūru, 
webkamerām, 
mikrofoniem, austiņām 

Nepieciešamas IT 
speciālistu 
konsultācijas un 
mācības IT prasmju 
uzlabošanā latviešu 
valodā par 
videokonferenču 
veidošanu, tiešsaistes 
stundu veidošanu, 
tehnisko zināšanu un 
prasmju pilnveidošana 
dažādu digitālo 
platformu lietošanā 

Nepieciešams noteikt 
darba laiku, kurā  
pedagogs veic savus 
darba pienākumus. 
Pārāk garas stundas 
vairāk par 12h 

Nepieciešams atbalsts no 
vecākiem: 
• iespēju robežās sekot 
savu bērnu dienas režīma 
ievērošanai un darbu 
savlaicīgai iesniegšanai; 
• atbalsts sākumskolas 
skolēnam uzdevuma izpratnei; 
• izpratne par to, ka NAV 
jāstrādā bērnu vietā. Vecāki 
reizēm pārāk dedzīgi iesaistās 
sava skolēna mācību procesā, 
vēlams bērnam dot lielāku 
brīvību, pildot darbus, ļaut 
kļūdīties; 
• Sapratne par to, 
pedagogi ir jaunā situācijā, un  
ir vajadzīgs laiks un iegūt 
zināmu pieredzi, lai viņu darbs 
būtu kvalitatīvāks; 
• cieņpilna komunikācija, 
atbalsts, izpratne un 
konstruktīva līdzdalība; 
• netērēt enerģiju vainīgo 
meklēšanā, bet visiem kopīgi 
meklēt labākos risinājumus. 

Apmaksāt interneta un 
telefona lietošanu 
darba vajadzībām 
elektroenerģijas, 
printera pulvera u.c. 
kancelejas izdevumus 

Nepieciešami 
strukturēti mācību un 
metodiskie materiāli 
(tādā formātā, lai 
pedagogi tos var 
rediģēt atbilstoši 
mācību vajadzībām), 
kas apkopoti vienā 
vietnē un nodrošināta 
iespēja pedagogiem 
komunicēt par tiem. 
Metodiskie norādījumi 
par attālinātām 
mācībām 
nepieciešamo 
materiālu veidošanu. 

Nepieciešams dot 
stingras garantijas, ka 
noteiktā darba 
samaksa saglabāsies 
līdz 2020.gada 
31.augustam 

Nepieciešama digitālo 
prasmju pilnveide, IT 
speciālista 
konsultācijas, atbalsts 
digitālo rīku, platformu 
izvēlei un datortehnikas 
remontam 

Nepieciešams 
nodrošinājums ar 
informāciju 
tehnoloģijām visiem 
izglītojamiem un 
pedagogiem 

Darba vietas 
sakārtošana atbilstoši 
Darba aizsardzības 
likuma prasībām 

Nepieciešams atbalsts no 
kolēģiem: 
• atsaucība, sadarbība un 
kopīga darba analīze; kopīga 
mācību plāna veidošana 
nedēļai vairākos mācību 
priekšmetos, lai nepārslogotu 
ne skolēnus, ne pedagogus; 
• galvenais ir sarunāties 
un meklēt kopīgus risinājumus; 

Jānodrošina interneta 
pieslēgums ar augstu un 
nemainīgu pārraides 

Jānodrošina izdevumu 
kompensācija/ atlaides 
par attālinātā mācību 

Būtu jānosaka, kad 
beigsies mācību gads 
un kad būs brīvlaiks  
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ātrumu pedagogiem un 
izglītojamajiem  

procesa 
nodrošināšanai 
izmantoto  interneta 
pieslēgumu un 
elektrību. Finansējums 
licencēm, pieejas 
kodiem digitālajiem 
mācību materiāliem 
pedagogiem un 
izglītojamajiem. 

• nebaidīties no jaunā un 
nezināmā, meklēt risinājumus 
ērtākai un veiksmīgākai saziņai, 
sadarbībai; 
• padomi, kā labāk 
uzrunāt izglītojamos un viņu 
vecākus, ja viņiem nav 
motivācijas attālinātajam 
mācību procesam; 
• komunikācija par 
studentu samērīgu noslodzi 
visas nedēļas un semestra 
garumā.  (augstākā izglītība) 

Nepieciešams 
nodrošinājums ar 
skeneri, printeri, 
viedtālruni, datu 
kameru 

Pedagogu darba laika 
robežu noteikšana un 
to ievērošana no 
izglītojamo un vecāku 
puses. Psiholoģiskais 
atbalsts pedagogiem 
no administrācijas, 
psihologa pārslodzes 
gadījumā. 

Vecāku iejaukšanās 
pedagogu darbā, IZM 
dot norādes vecākiem 

Nepieciešams atbalsts no 
izglītības iestādes vadības: 
• Savlaicīga, korekta 
informācijas aprite, kas norit 
sadarbībā ar skolotājiem nevis 
vienpersoniskos lēmumos;  
• atbalstoša attieksme un 
neuzbrūkoša stila paušana pret 
skolotājiem 

Jānodrošina iespēja 
izmantot video 
konferences ar lielāku 
klausītāju auditoriju un 
bez laika limita. Parasti 
tas maksas 
pakalpojums, piem., 
Skype business, Zoom, 
UberConference vai citi 
kas dod iespēju redzēt 
skolotāja monitoru 
attālināti 

Metodiskais atbalsts, 
norādījumi, labās 
prakses piemēri par 
kvalitatīvu un efektīvu 
atgriezenisko saikni no 
izglītojamiem un viņu  
vecākiem. 

Darba vajadzībām 
nepieciešams piešķirt 
darba vietas datorus, 
jo nav pieņemams, ja 
jālieto savs dators, 
telefons, t.sk. sava 
numura publiskošana 

Nepieciešams papildus 
monitors datoram, 
tāfeles (parastās, 
digitālās), telefona 
turētājs filmēšanai 

Nepieciešams vecāku 
atbalsts izglītojamo 
motivācijas celšanai. 

Apmaksāt interneta 
un telefona lietošanu 
darba vajadzībām 

Nepieciešams atbalsts no 
izglītojamajiem: 
• motivācija un pašvadīts 
mācību process 
• atgriezeniskā saikne no 
skolēniem par mācību 
nodarbību, materiālu kvalitāti 
un lietderību 

Nepieciešama pieeja 
bibliotēku resursiem 
onlaine režīmā 

Izglītības iestāžu 
administrācijai 
nodrošināt lielāku visu 
skolotāju darba un 
sadarbības 
koordināciju un 
izvērtēt katras 
atskaites un 
dokumenta lietderību – 

Nav sagatavotu 
programmu un 
materiālu 

Nepieciešams atbalsts no 
pašvaldību sociālajiem 
dienestiem: 
atbalsts izglītojamiem no 
nelabvēlīgām, vardarbīgām 
ģimenēm. Bieži viņiem  ir 
neprasme apieties ar 
digitālajām ierīcēm un vispār 
analfabētisms(pieaugušie, 
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balstīties uz 
savstarpējo 
uzticēšanos nevis uz 
papildus birokrātiskā 
sloga veidošanu.  
Atteikties no papildus 
dokumentu pildīšanas 
skolā noteiktām 
papildus atskaitēm 

vecmāmiņas, cittautieši, ar 
vājām latviešu valodas 
zināšanām), un izglītojamais 
šādā gadījumā vispār atsakās 
mācīties, viņš pieradis, ka viņu 
regulāri uzrauga klātesošs 
pedagogs, ir arī gadījumi, ka 
bērns ir vienkārši izsalcis un 
nespēj ne par ko citu domāt.  
 Nepieciešams darba 

vietas apmaksāts 
pieslēgums 
uzdevumi.lv, soma.lv 
u.c. mūsdienīgi 
interaktīvie, digitālie 
mācību materiāli 

Kvalitatīva informācija 
no IZM, VISC un IKVD. 
Pēc iespējas ātrāk 
ieviest skaidrību par to 
cik ilgi mācības notiks 
šādā formātā, lai 
pedagogi atbilstoši 
varētu plānot savu 
darbu 

 

Profesionālajām 
izglītības iestādēm 
nepieciešamas 
apgūstamo izglītības 
programmu, maksas 
datorprogrammu 
licences audzēkņiem un 
pedagogiem. 
Dažādas simulācijas 
aplikācijas, lai maksimāli 
pietuvinātu mācību 
procesu praktiskai 
darbībai 

Profesionālajā izglītībā 
nepieciešami 
PIESLĒGUMI virtuāliem 
auto simulatoriem- lai 
viņi no mājas var sevi 
gatavot. 

  

 


