
LIZDA prasība: 

9. Nodrošināt kvalitatīvus un visos mācību priekšmetos mācību līdzekļus 

2020./2021. m.g. līdz decembra vidum. Nodrošināt piemaksas no valsts budžeta 

par papildus pienākumu veikšanu pedagogiem, kuri realizē jauno saturu 1., 4., 7., 

10. klasei. Ja tas netiek nodrošināts, pārtraukt jaunā, kompetencēs balstītā 

mācību satura ieviešanu, paziņojot, ka tagad ir pilotprojekts. 

 

IZM atbilde uz LIZDA prasību: 

ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Nr.8.3.1.1/16/I/002 (turpmāk 

– Skola2030) izveidotajā mācību resursu krātuvē pakāpeniski tiek ievietoti mācību un 

metodiskie materiāli pilnveidotā mācību satura īstenošanai. Līdz 2020.gada decembra 

beigām Skola2030 mācību resursu krātuvē būs pieejami mācību un metodiskie materiāli 

1., 4., 7. un 10 klasei. 

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem attālināto mācību laikā Skola2030 nodrošinās 

vebinārus pedagogiem par attālinātās mācīšanās vadlīniju īstenošanas praktiskajiem 

aspektiem, darba plānošanu attālināto mācību laikā. Skola2030 arī nodrošinās regulāras 

tiešsaistes konsultācijas skolotājiem. Notiks sarunas Zoom platformā mācību 

priekšmetu/jomu grupās divreiz mēnesī ar Skola2030 ekspertiem, lai rastu atbildes uz 

neskaidriem jautājumiem. https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-

skolotajiem. Skola2030 nodrošinās lietotāju atbalstu un metodiskos ieteikumus 

izglītības tehnoloģiju izmantošanā.  

Decembrī būs pieejama Tavaklase.lv video platforma – atjauninātā 

tīmekļvietne. 

Tiek veidota tiešsaistes e-mācību vide, kas bez maksas būs pieejama visām 

Latvijas vispārējās izglītības iestādēm kā klātienes, tā attālinātu mācību nodrošināšanai. 

Tiešsaistes e-mācību vides pilotprojekta ierobežotā skaitā skolu plānots uzsākt 

2020. gada decembrī. Pēc pilotprojekta pilnveidotā tiešsaistes e-mācību vide būs 

pieejama visām izglītības iestādēm pēc to brīvas izvēles no 2021. gada septembra. Līdz 

tam laikam skolas/pašvaldības turpina izmantot viņu rīcībā esošos rīkus un sistēmas, 

iespēja pieslēgties Skola2030 tiešsaistes e-mācību vides moduļiem, izmantot krātuves 

saturu. 

Jautājumi par finansējuma piešķiršanu attiecībā uz pedagogiem, tostarp tiem, 

kuri īsteno jauno mācību saturu, tika skatīti atbildē uz 4. jautājumu minētās 

starpinstitucionālās darba grupas ietvaros. 

 

LIZDA komentārs par IZM sniegto atbildi: 

 

Jautājums par finansējuma piešķiršanu attiecībā uz pedagogiem, kuri īsteno 

jauno mācību saturu, netika izskatīts starpinstitucionālajā darba grupā. 

LIZDA lūdza Saeimas deputātus rosināt likumprojektos: “Par valsts budžetu 

2021. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”, 

kā vienu no prioritārajiem pasākumiem noteikt un “pieprasīt papildus finansējumu 

kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai 2., 5., 8. un 11. klasēs un īstenošanai 

1., 4., 7., 10. klasēs,  jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba 

laiku mācību līdzekļu izveidošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu 

savstarpējai sadarbībai (22 milj. euro)”. Šis priekšlikums valsts budžetā 2020. gadam 
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un 2021.gadam netika atbalstīts. 

Ieviešot jaunā mācību satura apguvi izglītības iestādēs 1.,4.,7. un 10.klasēs no 

šī mācību gada 1.septembra, mācību un metodiskajiem  materiāliem pilnveidotā mācību 

satura īstenošanai bija jābūt pieejamiem jau uzsākot šo procesu. Joprojām ir mācību 

līdzekļu trūkums (nav mācību grāmatu jaunā mācību satura īstenošanai, nepietiekams 

nodrošinājums ar digitāli pieejamiem mācību līdzekļiem) un esošā situācija Covid 

iespaidā, nelabvēlīgi ietekmē pilnvērtīgu mācību satura īstenošanu. Tomēr neņemot 

vērā iepriekš minēto, IZM nepiekāpīgi ir lēmusi pildīt MK nr.583, kas paredz valsts 

mērķdotāciju pilnā apmērā, atbilstoši noteikto kvalitātes kritēriju izpildei, pretējā 

gadījumā mērķdotācijas apmērs tiek samazināts. 

LIZDA Padomes sēdē tika lemts par priekšlikumiem rosināt noteikt prioritāros 

mācību priekšmetus, izstrādāt vadlīnijas nosakot minimālās prasības satura apguvei, kā 

arī vienoties par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanas termiņa pagarināšanu, 

nosakot, ka no šī mācību gada tiek aprobēts jaunais saturs. Ieskatam izraksts no LIZDA 

25.11.2020. Padomes sēdes protokola lēmuma: 

1)  Vērsīsimies Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā ar lūgumu 

izskatīt jaunā kompetencēs balstītā mācību satura projekta realizāciju, izvērtēt 

vai izlietojot finansējumu tika sasniegti projekta mērķi un rezultatīvie rādītāji.  

2) Vērsīsimies Valsts kontrolē, pieprasot veikt auditu par jaunā kompetencēs 

balstītā  mācību  satura projekta  īstenošanu. Norādīsim, ka ņemot vērā Covid -

19 noteiktos ierobežojumus, pedagogiem nav  iespējams pilnvērtīgi īstenot 

jauno kompetencēs balstīto mācību  saturu atbilstoši uzstādījumiem,  

pieņemtiem standartiem un pirmsskolas vadlīnijām.  

3) Prasīsim pagarināt  jaunā kompetencēs balstītā  mācību  satura ieviešanas 

termiņu, traktējot to kā pilotprojektu saturam. Prasīsim Izglītības un zinātnes 

ministrijai izstrādāt vadlīnijas ar minimumu no jaunā  kompetencēs balstītā  

mācību  satura, kas būtu apgūstams šobrīd.  Diskutēsim ar IZM  par mācību 

priekšmetiem, kuru pasniegšana šobrīd   ir prioritāra, kurus iespējams pasniegt 

attālināti, kuru klātienē. 
 


