
ATKLĀTĀ VĒSTULE 
  

  

Ikšķilē 

  

2021. gada 6. janvārī 

 

Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam 

 

Par mācību procesa organizēšanu attālināti 

 
Ikšķiles vidusskolas vecāku padome atklātā vēstulē izsaka atbalstu daudzām 

izglītības un zinātnes nozares reformām gan tām, kas jau ir uzsāktas, gan iecerētajām, 

taču vēlamies vērst uzmanību, ka nepiekrītam nekvalitatīviem, neizdiskutētiem un 

sasteigtiem lēmumiem, kas negatīvi ietekmē pedagogu, skolēnu un vecāku darba 

dzīves kvalitāti. 

2020. gada martā, kad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, skolām, skolēniem un 

vecākiem bija jāpielāgojas vienas darba dienas laikā, lai pārietu uz mācībām attālināti. 

Tajā brīdī nevienai no iesaistītajām pusēm nebija pieredzes un pietiekams tehniskais 

nodrošinājums kā mācību procesu vadīt attālināti. Jā, pirmās pāris nedēļas bija grūtas, 

kamēr visas puses pielāgojās gan tam, ka bērni mācās mājās attālināti, gan mums kā 

vecākiem ir jāstrādā attālināti un vienam otru jāatbalsta. Tas bija jauns izaicinājums, 

kuram bija jāpielāgojas visām pusēm.  

Skolas pedagogi pielāgojās un attīstīja savas prasmes, meklēja risinājumus, 

veidus, lai skolēni apgūtu nepieciešamo mācību vielu, lai ir pietiekams tehniskais 

nodrošinājums. Šīs prasmes un veidus skolas turpināja attīstīt gan vasaras mēnešos, 

gan arī jaunajā mācību gadā, jo visām pusēm bija skaidrs, kad var pienākt brīdis, kad 

atkal ir jāpāriet uz mācībām attālināti. Tāpat skolām, pedagogiem, vecākiem un 

skolēniem nemitīgi ir jāpielāgojas mainīgajiem Izglītības un zinātnes ministrijas 

lēmumiem, piemēram, nosakot nēsāt maskas, nosakot kvadrātmetrus uz vienu skolēnu 

utt., kas ietekmē regulāra un konsekventa mācību procesa organizēšanu un plānošanu. 

Šobrīd mums nav skaidrs, jo nav sniegts nekāds pamatojums ne juridisks, ne 

zinātnisks, kāpēc 1.- 4. klases skolēni nevar mācības turpināt attālināti, ar ko šī brīža 

situācija atšķiras no pavasara vai gada pēdējiem mēnešiem, kad, lai ievērotu visas 

prasības, skolēni daļēji mācījās attālināti, vai pilnībā attālināti, ja klase atradās 

pašizolācijā. Rodas jautājums, kas mainīsies pēc šā gada 25. janvāra. Visticamāk 

nekas kardināli! Mācoties attālināti mēs kā vienu no priekšrocībām redzam, ka skolēni 

vismaz dienas pirmo pusi ir jēgpilni nodarbināti, apgūstot un attīstot jaunas prasmes 

un pilnveidojot esošās. Viņiem ir socializēšanās iespējas ne tikai ar saviem 

mājiniekiem, bet arī ar klases biedriem un skolotājiem. Reālajā situācija šobrīd, 

vecāki strādā attālināti, skolēni lielāko dienas daļu pavada pie datora vai TV 

ekrāniem, kas noteikti nav lietderīga un veselīga laika pavadīšana.  

Veicot pārrunas ar skolas skolotājiem, mēs aicinām izvērtēt 1. klašu papildus 

brīvlaika un 1.-6. klašu pavasara brīvlaika lietderību, ņemot vērā attālinātās mācīšanās 

formas un metodiku, lai šajā laikā papildus varētu nostiprināt skolēnu zināšanas, 

pirms skolēni dodas vasaras brīvdienās. 



Aicinām noteikt, ka skolēnu brīvlaiku 1.-4. klašu posmā nevar pagarināt un 

mācības attālināti jāturpina ne tikai 5.-6.klašu, bet arī 1.-4. klašu skolēniem.  

Tāpat vēlamies vērst uzmanību Centralizēto eksāmenu kontekstā 9. un 12. 

klasēm. Šo klašu skolēni mācās attālināti jau no pagājušā gada pavasara, kas noteikti 

atstāj zināmas sekas gan uz mācību sasniegumiem, gan skolēnu psiholoģiski 

emocionālo gatavību noslēguma pārbaudījumiem. Šī  brīža neskaidrā situācija, rada 

papildus sasprindzinājumu, stresu gan skolotājiem, gan skolēniem, jo nav skaidrības 

būs eksāmeni, tie tiks atcelti vai būs atvieglotā veidā. Aicinām jau savlaicīgi atcelt 

Centralizētos eksāmenus 9. un 12. klasēm neradot papildus stresu skolotājiem, 

skolēniem un vecākiem. 

Vecāki lūdz ministriju un valdību bez nopietniem un apdomātiem 

argumentiem un pētījumiem nemainīt noteikumus, tādējādi radot nevajadzīgu stresu 

un nedrošību gan skolotājiem, gan izglītojamiem un viņu vecākiem. 
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