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a Mācību darba organizācija

Mācību saturs un pieeja

Skolēnu/audzēkņu mācību snieguma 

vērtēšana

Vadlīnijas pieejamas: 

https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/20200817_vadliinijas_covid19.pdf

https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/20200817_vadliinijas_covid19.pdf


Organizē mācību darbu tā, lai mazinātu kontaktu apjomu, ar ko ikdienā saskaras skolēni / 

audzēkņi un pedagogi.

Turpina īstenot mācību procesu skolēniem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā.

Plāno, ievieš un pastāvīgi uzrauga papildu higiēnas prasību ievērošanu un personu veselības 

stāvokļa uzraudzību.

Sagatavojas mācību procesa īstenošanas modeļu maiņai atbilstoši strauji mainīgajai 

situācijai.

Pastāvīgi informē un iegūst atgriezenisko saiti no visām iesaistītajām pusēm par situāciju.

Mācību procesa īstenošanas ABC

Mācību darba organizācija
Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā

https://www.izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu


Mērķtiecīgi izvēlieties būtiskākos skolēnam sasniedzamos rezultātus, izvērtējot, kurus no 

tiem vislabāk iemācīt katrā no mācību veidiem.

Plānojiet skolēnu / audzēkņu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu.

Iedibiniet visiem lietotājiem saprotamu un paredzamu saziņas sistēmu.

Piedāvājiet mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu mācībām.

Rūpējieties par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.

Mācību saturs un pieeja
Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā 



Kā plānot vērtēšanu?

- Izvēlieties sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošus uzdevumus.

Kā palielināt iespējas pilnvērtīgi demonstrēt sniegumu?

- Izvērtējiet noslēguma vērtēšanas darbu piemērotību mācību veidam.

- Ieplānojiet daudzveidīgas iespējas snieguma demonstrēšanai.

Kā īstenot vērtēšanu mācīšanās atbalstam?

- Laikus nodrošiniet skaidru informāciju par vērtēšanas saturu un kārtību.

- Nodrošiniet attīstošu atgriezenisko saiti mācīšanās laikā.

Kā izlikt summatīvus vērtējumus?

- Nosakiet summatīvus vērtējumus proporcionāli sasniedzamajiem rezultātiem.

Skolēnu/audzēkņu mācību

snieguma vērtēšana
Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā
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Vispārējā izglītība

Valsts pārbaudījumi

Atbalsts skolēnu spēju un talantu attīstīšanai

Interešu izglītība

Profesionālā izglītība

Speciālā izglītība

2020./2021. mācību gads

Jautājumi un atbildes



Sākot ar 1. septembrī pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāk īstenot pamatizglītībā un vidusskolā:  1., 4., 7. un 10. klasēs.

Pieejami visi mācību priekšmetu paraugi: https://mape.skola2030.lv/

Sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām tiek turpināts īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus.

Pirmsskolas izglītībā tiek izvērtēta lietpratības izglītības vadlīniju pirmā gada īstenošanas pieredze un tiek turpināta jaunā mācību satura 

ieviešana.

Turpinās pašvaldību mācību jomu koordinatoru, mācīšanās konsultantu un mācīšanās konsultantuu-ekspertu pirmsskolām un vispārējās

izglītības iestādēm izglītošana. Rudenī skola2030 turpinās organizēt vebinārus mācību jomu konsultantiem.

Šobrīd izstrādē  - mācību programmu paraugi Latgaliešu rakstu valodas un Novadu mācības apguvei vidējās izglītības pakāpē. 

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Jaunsardzes centru ir izstrādāta specializētā kursa programma Valsts aizsardzības mācība.

Vispārējā izglītība



Diagnosticējošie darbi: 

- 3. un 6. klase  - 2021. gada februārī, martā,

- 11.klases diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā - 2021.gada aprīlī.

Visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norise 2021. gada martā, vērtēšana tiešsaistē. 

Centralizēto eksāmenu un eksāmenu norise par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2021. gada maijā –

jūnijā.

Sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv plānota 6.klases diagnosticējošā darba dabaszinībās un 3.klases diagnosticējoša darba 

matemātikā norise tiešsaistē.

Visu svešvalodu centralizēto eksāmenu klausīšanās daļas audioierakstu piegāde MP3 formātā, mutvārdu daļas, rakstīšanas 

daļas un citu eksāmenu atsevišķu uzdevumu piegāde elektroniski.

Obligāto optimālā līmeņa eksāmenu un augstākā līmeņa eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību satura izstrādes uzsākšana.

Valsts pārbaudījumi 

2020/2021
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Aktualitātes mācību priekšmetu olimpiāžu jomā

- Tiešsaistē angļu valodas un filozojijas olimpiādes, tādējādi jau 8 olimpiādes novada posmā tiks īstenotas tiešsaistē 

skolas.lu.lv vietnē.

- Olimpiāžu norise paredzēta jau no oktobra mēneša, detalizēts kalendārs atrodams www.visc.gov.lv

Aktualitātes ZPD jomā:

- 2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas 

reģionā, Vidzemes reģionā un Latgales reģionā.

- 2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).

Atbalsts skolēnu spēju un 

talantu attīstīšanai

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/olimp_zpd_kalendars.pdf


Notiek gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2021. gada jūlijā, Rīgā. 

- Svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, reģionālie pasākumi.

- Svētku programma aktualizēta, mazinot norišu blīvumu, intensitāti, potenciālo dalībnieku skaitu.

- Informatīvie un kompetences pilnveides semināri Svētku procesā iesaistītajiem pedagogiem.

- Video seminārs Svētku koordinatoriem.

- Svētkos iespēja piedalīties 2019./2020.māc.gada absolventiem.

Video seminārs pašvaldību interešu izglītības un audzināšanas darba speciālistiem.

- Interešu izglītība īstenojama, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

- Interešu izglītība kā atbalsta instruments obligātās izglītības apguvei un skolēna individuālo kompetenču pilnveidei.

1991. gada barikāžu 30 gadu atcere 2021.gada janvārī. 

- VISC organizē izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanu

- Barikāžu notikumu atceres norišu organizēšanā 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumi organizējami katrā

izglītības iestādē

- Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība organizē 5.-12.klašu skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursa

“Garaspēka barikādes”, skolēnu darbu lasījumus un noslēguma pasākumu 2021.gada maijā.

Interešu izglītība



Interešu izglītība
(pasākumi interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai)

Nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā arī personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas

karantīna vai izolācija, klātbūtni interešu izglītības nodarbībās.

Nosaka kārtību un atbildīgo par Noteikumu Nr.360 4.punktā noteikto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu,

tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu.

Vecāku/bērna likumisko pārstāvju pienākums un atbildība ir izvērtēt bērna noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja bērns

apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu nosaka izglītības iestāde vai organizācija, kura īsteno interešu izglītības

programmu, ņemot vērā konkrētas vietas, telpu, aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus apstākļus

konkrētajā situācijā.

Iespēju robežās ievēro 2 m distanci.

Vadlīnijas pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru tiks publicētas vietnē: www.visc.gov.lv. 



Tiks uzsākta jaunā valsts profesionālās vidējās izglītības standarta ieviešana, sākot ar 1.kursiem.

Programmu vispārizglītojošais saturs tiks pielāgots atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Skola2030 rudenī 

turpinās organizēt seminārus/vebinārus PII mācību jomu koordinatoriem jaunā satura ieviešanai.

Koordinējot PIKC metodiskā darba grupu darbību, nākamā mācību gada laikā paredzēts izstrādāt un apstiprināt visu modulāro 

izglītības programmu (MIP) paraugus, skolās tiks turpināta izstrādāto MIP aprobācija.

Turpināsies profesionālās izglītības satura reforma, tiks izstrādātas atlikušās MIP, kā arī turpināsies jaunā profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu (PKE) satura izstrāde.

Turpināsies digitālo mācību līdzekļu (DML) izstrāde un skolās tiks atbalstīta projekta 8.5.2. ietvaros izstrādāto DML un 

piegādāto simulācijas iekārtu (SI) ieviešana mācību procesā.

Tiks turpināta Nozaru kvalifikāci jas struktūru, profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizācija.

Paredzēts uzsākt koledžas līmeņa LKI-5 profesijas standartu un LKI-5 tālākizglītības programmu izstrāde.

Profesionālā izglītība



Ja valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumā par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības 

programmu norādīts, ka atkārtots izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības 

līmeņa izvērtējums veicams līdz 2020. gada 31. augustam, izvērtējuma termiņš tiek 

pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim un līdz tam ir piemērojams esošais atzinums. 
/Atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma“ 44.pantam/

Rudenī tiks organizēti izglītojoši vebināri par prasībām izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestādēs, piemēram:

- individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide, 

- atbalsta komandas darba organizācija pirmsskolas izglītības iestādē. 
/Atbilstoši MK noteikumu Nr.556 regulējumam/

Speciālā izglītība



Noslēgusies pilnveidotā mācību

satura un pieejas aprobācija

100 pilotskolas 
(to skaitā 25 pirmsskolas)

64 pašvaldības

Vairāk kā 1700 pedagogi

PALDIES par dalību

pilnveidotā mācību satura un pieejas

aprobācijā!
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Būtiskākās izmaiņas stundu 

sarakstā pamatizglītībā

Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6.klases).

Latvijas un pasaules vēsture kopā.

Jauns mācību priekšmets – Teātra māksla.

Tehnoloģiju mācību joma:

‒Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.);

‒Datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.);

‒ Inženierzinības (7.kl.);

‒Datorika, dizaina un tehnoloģiju moduļi padziļinātai apguvei (10.-12.kl.).

Sports un veselība.

Pakāpeniska pāreja uz mācībām latviešu valodā.



Aktuālie akcenti jaunajā 

pamatizglītības standartā

Izglītības programmā noteiktie principi:

- stundu skaits mācību priekšmetā uz 3 gadiem;

- katru gadu skola veido stundu plānu;

- iespēja mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos 10% ietvaros.

Iespēja elastīgi plānot mācību saturu un organizēt mācību 

procesu.



Vidējās izglītības pakāpes loma

Vidējās izglītības pakāpes loma ir iespēja iedziļināties atbilstoši

jaunieša interesēm un nākotnes mērķiem,

- padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase), 

- mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).



VISC ieteiktie padziļināto 

kursu komplekti

2.komplekts. Žurnālists, tulkotājs, rakstnieks.

Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II un Vēsture II / Sociālās zinātnes II.

4.komplekts. Diplomāts, jurists, sociologs.

Sociālās zinātnes II; Svešvaloda II un Ģeogrāfija II / Vēsture II / Latviešu valoda un literatūra

II / Matemātika II.

6.komplekts. Inženieris, būvnieks, mašīnbūves speciālists.

Fizika II; Matemātika II un Dizains un tehnoloģijas II / Ķīmija II / Sociālās zinātnes II / 

Programmēšana II.

13.komplekts. Skolotājs, psihologs, sociālās aprūpes darbinieks. 

Latviešu valoda un literatūra II; Bioloģija II un Sociālās zinātnes II / Vēsture II / Ģeogrāfija II 

/ Svešvaloda II.



Vidusskolas modeļa īstenošana kā 

izglītības pakalpojuma pilnveides iespēja

Kvalitatīvāks izglītības piedāvājums.

- Apzinātas izvēles, piedāvājums ar PLUS zīmi KATRĀ vidusskolā.

- Iespēja izvērtēt un pilnveidot skolu tīklu.

Kvalitatīvāk sagatavoti vidusskolas beidzēji.

- Dziļāka izpratne un labākas prasmes - mazāk priekšmetu vienlaikus, vairāk stundu

katram.

- Lielāka mācību motivācija, interešu apzināšanās - mērķtiecīga izvēle un 

specializācija.

- Augstas prasības visās jomās - labāka kopējā absolventu sagatavotība.



Jautājumi un atbildes 



Neviens mums nevar atņemt zināšanas, kas iegūtas mācoties 
Valsts izglītības satura centra vadītājs

Guntars Catlaks

2020.gada 19.augusts

Seko aktualitātēm:

www.visc.gov.lv

http://www.visc.gov.lv/

