
 

 

 

 

 

 EDU-GATE 

 

EDucational University GATeway to enhance innovative E-learning 

capabilities, resilience and new best practices 

2020-1-IT02-KA226-HE-095538 

 

1. rezultāts 

Digitālās izglītības ietekme un izplatība augstākās izglītības iestādēs: 

pētījums par inovatīviem risinājumiem, metodēm, prasmēm un 

paraugpraksi, lai uzlabotu Eiropas Savienības Digitālās izglītības 

rīcības plānu  

 

Pētījums par valsts politiku un praksi Latvijā 

Autori: 

Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca 

Dr.sc.ing. Sintija Petroviča 

Mg. sc. comp., Mg. philol. Jeļena Avanesova 

 

2021 

 

 

 



 

 

 

 

Atruna 

Šis dokuments ir izstrādāts projekta “EDucational University GATeway to enhance innovative 

E-learning capabilities, resilience and new best practices“ /EDU-GATE/ ietvaros, Nr. 2020-1-

IT02-KA226-HE-095538. 

 

Par šī dokumenta saturu pilnībā ir atbildīgi tā autori. Viņu viedoklis ne vienmēr atspoguļo 

Eiropas Savienības viedokli. Eiropas Komisija nav atbildīga par to, lai šeit ietvertā informācija 

tiktu kādā veidā izmantota. 

 

Ja uzskatāt, ka šis dokuments jebkādā veidā kaitē intelektuālā īpašuma tiesībām, kas jums ir kā 

personai vai kā iestādes pārstāvim, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs. 

 

Šā dokumenta autori ir veikuši visus pieejamos pasākumus, lai tā saturs būtu precīzs, 

konsekvents un likumīgs. Tomēr ne projekta konsorcijam kopumā, ne atsevišķiem partneriem, 

kas netieši vai atklāti piedalījās šī dokumenta izstrādē un publiskošanā, nav nekādas atbildības, 

kas varētu rasties dokumenta satura izmantošanas dēļ. 
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IEVADS 

 

Šī dokumenta mērķis ir apzināt un apkopot nacionālos aspektus un īpatnības (stratēģiskos 

ietvarus, likumus, regulējumus, īstenojumus, īpašas prasības, organizatoriskos un tehniskos 

aspektus, gadījumu izpēti, labākās prakses, utt.) digitālās izglītības jomā Latvijas augstākās 

izglītības iestādēm. 

Ziņojumu veido sešas galvenās sadaļas un metodoloģijas sadaļa. Katra no tām ir veidota tā, lai 

iegūtu un analizētu visus datus, kas nepieciešami projektā ietvertās nacionālās 

dokumentācijas sagatavošanai un kursā paredzēto mācību materiālu sagatavošanai. Kursa 

mērķis ir radīt vienotu digitālo kompetenču līmeni tiešsaistes mācību nodrošināšanas pieredzē 

un augstskolu digitālajās izglītības programmās. 

Dokumenta pirmajā daļā sniegta vispārīgāka informācija par Latviju. Tajā sniegts arī apraksts 

un vispārīga statistika, kas attiecas uz augstāko izglītību. Turklāt tā ietver augstskolu tiešsaistes 

mācību pieredzi un digitālo izglītības programmu dimensijas un sagatavotības līmeni. 

Otrajā sadaļā galvenā uzmanība pievērsta normatīvajiem un juridiskajiem aspektiem, kas 

saistīti ar augstākās izglītības pārvaldību Latvijā. Tajā aprakstītas galvenās iestādes, kas atbild 

par augstākās izglītības īstenošanu un uzraudzību, kā arī minēti spēkā esošo tiesību aktu 

trūkumi. 

Trešajā sadaļā uzmanība pievērsta organizatoriskajiem aspektiem, to ietekmei uz augstākās 

izglītības iestādēm, akadēmisko personālu un studentiem. Turklāt tajā tiek analizētas 

izmaiņas, kuras ieviesa Covid-19 pandēmija, ieskaitot gan būtiskās problēmas, gan 

jauninājumus. Tajā ir arī identificēti gan ar studijām saistītie, gan organizatoriskie procesi, kuri 

tiek pakļauti digitālām pārveidēm, un aprakstīts Latvijas augstskolu un studiju virzienu 

akreditācijas process un studiju programmu licencēšana. Turklāt sadaļā ir identificētas un 

analizētas pašreizējās vajadzības digitālajā izglītībā saistībā ar nepieciešamajām prasmēm un 

kompetencēm, kā arī nepieciešamajām mācīšanas un mijiedarbības metodes. Papildus ir 

aprakstīta digitālās mijiedarbības tehnoloģiju attīstība un minētas jaunas metodoloģiskās 

pieejas Latvijas augstskolu kontekstā. 

Ceturtajā sadaļā aplūkoti tehnoloģiskie aspekti, īpaši tie, kas saistīti ar e-mācību 

nodrošināšanu, to iezīmēm, e-kursu izstrādes un uzturēšanas veidiem, kā arī Latvijas 

augstskolu akadēmiskā personāla izstrādātā satura savietojamību. Sadaļā sniegta informācija 

arī par digitālo rīku lietošanu, īpaši Covid-19 ārkārtas situācijā. Sadaļas beigās ir sniegta Latvijas 

augstskolu akadēmiskajam un tehniskajam personālam nepieciešamo tehnisko prasmju 

analīze. 

Piektajā sadaļā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm un kompetencēm, kas 

nepieciešamas Latvijas augstskolu akadēmiskajam, tehniskajam un administratīvajam 

personālam digitālā mācību procesa īstenošanai, un analizētas digitālās prasmes, kas kopumā 

ir jāuzlabo, lai veidotu digitāli izglītotu sabiedrību, kā arī sniegti vairāki piemēri veiktajām 



 

 

darbībām šī mērķa sasniegšanai. Tālāk tiek analizētas dažādas pamatnostādnes izglītības 

digitalizācijas kontekstā Latvijā, lai noteiktu darbības virzienus kvalitatīvas digitālās izglītības 

nodrošināšanai, kā arī tiek identificētas multimediju tehnoloģiju vajadzības un galvenās 

problēmas attiecībā uz datu apstrādi. Visbeidzot, nodaļas beigās ir doti ieteikumi, lai atbalstītu 

digitālo izglītību. 

Noslēguma sadaļā ir iekļauts detalizēts trīs veiksmes stāstu jeb labāko prakšu saistībā ar 

digitalizāciju apraksts Latvijā. 

  



 

 

METODOLOĢIJA 

 

Šī nacionālā ziņojuma sagatavošana tika organizēta divos galvenajos posmos, kas ietvēra: 

 pēdējo trīs gadu laikā (2018. –2021.) publicēto informācijas avotu sistemātisku analīzi, 
kuri attiecās tikai uz Latvijas augstskolām. Ziņojuma autores izdarīja izņēmumu, 
pagarinot publicēšanas periodu līdz pieciem gadiem tikai gadījumos, kad pētniecības 
kontekstā bija īpaši vērtīgi informācijas avoti; 

 Latvijas augstskolu tehniskā personāla aptauju. 
 

Pirmā posma laikā (2021. gada jūlijs-septembris) ziņojuma autores veica sistemātisku 

informācijas avotu meklēšanu un analīzi vairākās valodās (t.sk., latviešu, angļu un krievu 

valodā) un identificēja šādus informācijas avotus kā noderīgus šī ziņojuma sagatavošanā: 

 Latvijas augstskolu tīmekļa vietnes; 

 Latvijas augstskolu akadēmiskā personāla publikāciju repozitorijus; 

 rakstus plašsaziņas līdzekļos, piemēram, intervijas ar augstskolu personālu vai 
administrāciju; 

 grāmatas par Latvijas pieredzi digitālās izglītības jomā; 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietni un tajā publicētus 
materiālus; 

 Centrālās statistikas pārvaldes publicētos statistikas datus; 

 Latvijas studentu asociāciju publicētos materiālus; 

 projektu ziņojumus (par digitalizāciju, attālināto apmācību, tālmācību, izglītības 
risinājumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un akadēmiskā personāla digitālām 
kompetencēm); 

 Latvijas tiesiskos regulējumus un valdības pieņemtos lēmumus un likumus; 

 publikācijas zinātniskās datu bāzēs, piemēram, IEEE Xplore, Science Direct, SCOPUS un 
Web of Science. 

 

Ziņojuma autores, lai atrastu pašreizējam dokumentam atbilstošus materiālus un 

dokumentus, izmantoja šādus atslēgvārdus: tālmācība, e-mācības, e-studijas, attālinātās 

studijas/mācīšanās/mācīšana, digitalizācija, digitālie tehnoloģiskie risinājumi un izglītība 

Covid-19 pandēmijas laikā. Kopumā 193 avoti tika izmantoti šī ziņojuma sagatavošanā. Daži 

īpaši nozīmīgi pētniecības darbi tika diezgan bieži izmantoti šī ziņojuma sagatavošanā, 

tādējādi ziņojuma autores sniedz tiem detalizēto aprakstu šeit. Svarīgākie no tiem ir: 

1. Latvijas Studentu savienības 2020. gada martā veiktās aptaujas rezultāti, kurā 
piedalījās 1600 respondentu (Latvijas augstskolu studenti, viņu radinieki un augstskolu 
darbinieki), kas pārstāvēja 
34 Latvijas augstskolas. Pētījuma galvenais mērķis bija noteikt, kā tālmācības process 
tika īstenots Covid-19 pandēmijas laikā. Šis pētījums ir aprakstīts avotā (Latvijas 



 

 

studentu apvienība, 2020) un šī ziņojuma tekstā tas ir minēts kā “Studentu apvienības 
pētījums”. 

2. Aptauju un fokusa grupu diskusiju rezultāti, kas iegūti projektā “Dzīve ar COVID-19: 
Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi 
sabiedrības noturībai nākotnē”, kurā piedalījās Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas 
Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, kā arī 
Elektronikas un datorzinātņu institūts. Tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 349 
pedagogi no 33 Latvijas augstskolām, tika veikta 2020. gada oktobrī, lai noskaidrotu 
viņu viedokli un pieredzi tālmācības kontekstā. 2020. gada martā 22 pedagogi no 11 
augstskolām piedalījās darba grupas diskusijās par akadēmiskā personāla digitālās 
kompetences novērtēšanu un attīstību, kā arī par augstākās izglītības digitalizācijas 
aspektiem. Šis pētījums ir aprakstīts (Jansone-Ratinika u.c., 2020) un šī ziņojuma tekstā 
tas ir minēts kā “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījums”. 

3. Aptaujas rezultāti ar akadēmisko personālu un strukturētas intervijas ar Latvijas 
augstskolu tehnisko personālu, kas veiktas projekta “E-mācību objektu veidošanas, 
migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” 
ietvaros, ko veica SIA “Datorzinību centrs” kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes 
pārstāvjiem. 2019. gada oktobrī organizētajā tiešsaistes aptaujā savā pieredzē par e-
mācībām dalījās 68 skolotāji no septiņām Latvijas augstskolām. Strukturētajās 
intervijās astoņi tehniskā personāla pārstāvji no septiņām augstskolām sniedza 
atbildes par e-mācību vides izmantošanu un tās iespējām. Šis pētījums ir aprakstīts 
(Anohina-Naumeca u.c., 2019) un šī ziņojuma tekstā tas ir minēts kā “Datorzinību 
centra pētījums”. 

 

Šī ziņojuma sagatavošanas otrajā posmā ziņojuma autores veica tiešsaistes aptauju. Aptauja 

bija paredzēta galvenokārt tehniskajam personālam un/vai personālam, kas atbild par e-

mācību infrastruktūras uzturēšanu Latvijas augstskolās. Aptaujas mērķis bija noskaidrot 

pašreizējo situāciju saistībā ar digitālo rīku izmantošanu tiešsaistes studiju nodrošināšanā un 

nepieciešamajām kompetencēm dažādām augstskolas personāla grupām 

(administratīvajiem, akadēmiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem). Aptaujā bija iekļauti 20 

jautājumi un tā tika izplatīta 2021. gada augustā. Pētījumā piedalījās 15 Latvijas augstskolu 

pārstāvji, no tiem astoņi respondenti no valsts augstskolām un septiņi pārstāvji no privātām 

augstskolām. Šis pētījums tekstā ir minēts kā “Pašreizējā ziņojuma pētījums”. 

Latvijas koledžas tika izslēgtas no pētījuma šī ziņojuma sagatavošanai. Turklāt ziņojumā 

ietvertā informācija ir balstīta uz daudzu publiski pieejamu dokumentu analīzi. Lai gan 

ziņojuma autores ļoti rūpīgi izvēlējušās informācijas avotus, viņas nav atbildīgas par avotos 

sniegtās informācijas pareizību un patiesumu. 

  



 

 

1. STATISTIKA PAR VALSTI 

 

Latvijas Republika ir valsts Ziemeļeiropas Baltijas reģionā, kas ziemeļos robežojas ar Igauniju, 

austrumos — ar Krieviju, dienvidaustrumos — ar Baltkrieviju, bet dienvidos — ar Lietuvu. 

Rietumu daļā tai ir kopīga jūras robeža ar Zviedriju (Vikipēdija, 2021). Latvijas kopējā platība ir 

64 589 km2 (Vikipēdija, 2021). Lielākā daļa (68%) Latvijas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, gandrīz 

puse – Rīgā, bet pārējie (32%) ir lauku iedzīvotāji (Centrālā statistikas pārvalde, 2020a). Latvijas 

Republikā kopā ir 76 pilsētas; tomēr tikai septiņas no tām ir pietiekami lielas, lai tām būtu 

savas administratīvās struktūras. Pie tām pieder Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, 

Rēzekne, Ventspils un Latvijas galvaspilsēta – Rīga (Centrālā statistikas pārvalde, 2020a; Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2021). Visas pārējās pilsētas iekļautas kādā no 

43 novadiem (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2021). Iedzīvotāju skaita 

ziņā Latvija ir piektā mazākā valsts Eiropas Savienībā, ar 1,9 miljoniem iedzīvotāju 2020. gadā 

(Centrālā statistikas pārvalde, 2020a). Turklāt Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās, sākot no 

1990. gada, pēdējo 30 gadu laikā tas ir samazinājies par 760 tūkstošiem iedzīvotāju jeb par 

29% (Centrālā statistikas pārvalde, 2020a). 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem (2020b) vairāk nekā 89% mājsaimniecību 

Latvijā ir bijis pieejams internets. Turklāt 98,7% ģimeņu ar bērniem ir kāds interneta 

pieslēgums (Centrālā statistikas pārvalde, 2020b). Tajā pašā laikā gan digitālo pamatprasmju, 

gan progresīvo digitālo prasmju līmenis Latvijā ir daudz zemāks nekā vidēji ES: tikai 43% 

Latvijas iedzīvotāju ir digitālās pamatprasmes salīdzinājumā ar 58% Eiropas Savienībā 

(Ministru kabinets, 2021a). Turklāt progresīvo digitālo prasmju ziņā plaisa starp Latviju un 

citām ES valstīm ir vēl lielāka. Viens no iemesliem varētu būt sabiedrības novecošanās. Tomēr 

pat jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem, salīdzinot ar ES, trūkst digitālo prasmju (Ministru 

kabinets, 2021a). 

Izglītības sistēmai Latvijā ir četri līmeņi: pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un 

augstākā izglītība (Akadēmiskās informācijas centrs, 2019). Pirmsskolas izglītība un aprūpe tiek 

piedāvāta visiem bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, savukārt tā ir obligāta visiem piecus 

un sešus gadus veciem bērniem Latvijā (Eiropas Komisija, 2021). Vispārējā sabiedrības izglītība 

Latvijā kopumā ilgst 12 gadus, kur pirmie deviņi gadi ir pamatizglītība (pamatizglītība un vidējā 

izglītība kā vienota struktūras sistēma), kas ir obligāta (Akadēmiskās informācijas centrs, 

2019). Turklāt pastāv iespēja turpināt vidējās izglītības ieguvi dažādās profesionālās izglītības 

programmās, kas noveda pie dažādiem kvalifikācijas līmeņiem (European Commission, 2021). 

Augstākā izglītība ietver gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas 

(Akadēmiskās informācijas centrs, 2019). Turklāt Latvijas augstākās izglītības sistēma ir daļa 

no Boloņas procesa (1. attēls) un seko trīs augstākās izglītības cikliem (Valsts izglītības 

attīstības aģentūra, 2021): 

 1. ciklā ietilpst īsa cikla programmas un akadēmiskā vai profesionālā bakalaura studiju 
programmas; 

 2. ciklā ietilpst akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmas; 



 

 

 3. ciklā ietilpst doktora studiju programmas. 
 

Lai iegūtu noteiktu grādu, studentiem jāizpilda noteiktas prasības un jāsavāc noteikts 

kredītpunktu apjoms (1. tabula). Kredītpunktu sistēma ir savietojama ar Eiropas Kredītu 

pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem: 1 kredītpunkts = 1,5 ECTS = 1 nedēļas pilna laika 

studiju slodze. Viens akadēmiskais gads = 40 Latvijas kredītpunkti jeb 60 ECTS (Valsts izglītības 

attīstības aģentūra, 2021). 

 

 

1. att. Augstākās izglītības sistēma Latvijā (aizgūts no (Valsts izglītības attīstības aģentūra, 

2021)) 

 

1.tabula 

Studiju programmu apjoms atbilstoši ECTS Latvijā (aizgūts no (Valsts izglītības attīstības 

aģentūra, 2021)) 

Studiju programma Apjoms ECTS 

Akadēmiskais bakalaura grāds 180–240 ECTS 

Profesionālais bakalaura grāds 240 ECTS 



 

 

Akadēmiskais maģistra grāds 120 ECTS 

Profesionālais maģistra grāds 120 ECTS 

Garā cikla profesionālā programma 300-360 ECTS 

 

2020. gadā Latvijā kopumā bija reģistrētas 54 augstskolas: 29 augstskolas (16 valsts, 11 

privātās un divas ārvalstu augstskolu filiāles) un 25 koledžas (Izglītības un zinātnes ministrija, 

2021b). Augstskolas un koledžas īsteno akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības 

programmas, kā arī zinātnisko darbību, pētniecību un māksliniecisko jaunradi (Izglītības un 

zinātnes ministrija, 2020b). Tajā pašā laikā koledžas nodrošina tikai pirmā līmeņa 

profesionālās izglītības programmas. Tās var darboties kā augstskolu dibinātas koledžas vai kā 

neatkarīgas izglītības iestādes (Izglītības un zinātnes ministrija, 2020b). Augstskolu skaits nav 

mainījies kopš 2017. gada. Vairums augstskolu atrodas lielākajās Latvijas pilsētās, taču ne 

visas. Pētījuma turpinājumā, ja tas ir iespējams, koledžas tiek izslēgtas. Pilns augstskolu 

saraksts ir parādīts 2. tabulā. 

 

2. tabula  

Latvijā reģistrētās valsts un privātās augstskolas (aizgūts no (Izglītības un zinātnes ministrija, 

2021b)) 

 

Nr. Augstskola Saīsinājums Mājaslapa 

Valsts augstskolas 

1 Latvijas Universitāte LU www.lu.lv 

2 Rīgas Tehniskā universitāte RTU www.rtu.lv 

3 Latvijas Lauksaimniecības universitāte LLU www.llu.lv 

4 Daugavpils Universitāte DU www.du.lv 

5 Rīgas Stradiņa universitāte RSU www.rsu.lv 

6 Liepājas Universitāte LiepU www.liepu.lv 

7 Latvijas Kultūras akadēmija LKA www.lka.edu.lv 

8 Latvijas Mākslas akadēmija LMA www.lma.lv 

9 J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija JVLMA www.jvlma.lv 

10 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija LSPA www.lspa.lv 

http://www.lu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.du.lv/
http://www.rsu.lv/
http://www.liepu.lv/
http://www.lka.edu.lv/
http://www.lma.lv/
http://www.jvlma.lv/
http://www.lspa.lv/


 

 

11 Latvijas Jūras akadēmija LJA latja.lv 

12 Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija RTA www.rta.lv 

13 Ventspils Augstskola VeA www.venta.lv 

14 Vidzemes Augstskola ViA www.va.lv 

15 Banku augstskola BA www.ba.lv 

16 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija LNAA www.naa.mil.lv  

Juridisko personu dibinātas augstskolas 

1 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 

"RISEBA" 

RISEBA www.riseba.lv 

2 Biznesa augstskola "Turība" BAT www.turiba.lv 

3 Latvijas Kristīgā akadēmija LKrA www.kra.lv 

4 Baltijas Starptautiskā akadēmija BSA www.bsa.edu.lv 

5 Rīgas Aeronavigācijas institūts RAI www.rai.lv 

6 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ISMA www.isma.lv 

7 Ekonomikas un kultūras augstskola EKA www.eka.edu.lv 

8 Transporta un sakaru institūts TSI www.tsi.lv 

9 Rīgas Juridiskā augstskola RJA www.rgsl.edu.lv 

10 Rīgas Ekonomikas augstskola REA www.sseriga.edu 

11 Lutera Akadēmija LA www.luteraakademija.lv 

Ārvalstu augstskolu filiāles 

1 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas 

Augstākais reliģijas zinātņu institūts  

RARZI https://www.rarzi.lv/  

2 Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas 

Teoloģijas institūts  

RTI https://katolis.lv/organiza

cija/rigas-teologijas-

instituts/ 

 

Kopumā 2020./2021.studiju gadā augstskolās tika uzņemti 78,5 tūkstoši studentu, lielākā daļa 

bija bakalaura līmeņa studenti (55%), bet vismazākais doktorants (2%) (Izglītības un zinātnes 

ministrija, 2021b). Turklāt 84% no visiem studentiem izvēlējās studēt valsts augstskolās 

(Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Lielākās publiskās augstskolas uzņemto studentu 
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skaita ziņā ir bijušas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa 

universitāte; lielākās privātās augstskolas ir Biznesa augstskola "Turība" un Biznesa, mākslas 

un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Vidēji 42% 

studentu ieguva valsts finansētas vietas augstskolās, bet 58% studijas apmaksāja no 

privātajiem uzkrājumiem (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Valsts finansēto studentu 

daļa ir augstāka maģistrantūrā (46%) un doktorantūrā (79%). Salīdzinājumam, 61% bakalaura 

studentu studiju izdevumus sedz paši (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Tie, kas maksā 

par augstāko izglītību, ir gan valsts, gan privātajās augstskolās; aptuveni pusei (51%) valsts 

augstskolu studentu par studijām ir jāmaksā pašiem (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

Studējošo izplatības analīze starp dažādiem studiju virzieniem ļauj secināt, ka ievērojama daļa 

(33%) topošo profesionāļu priekšroku dod virzienam "Sociālās zinātnes, komerczinības un 

tiesības", lai gan tikai 14% no viņiem ieguva valsts finansētas studiju vietas augstskolās 

(Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Studējošo skaits šajā jomā bija vēl nozīmīgāks 2011. 

gadā (gandrīz divas reizes lielāks studentu skaits), taču kopš tā laika tas ir stabili samazinājies 

(Centrālā statistikas pārvalde, 2021). Tajā pašā laikā citos studiju virzienos studējošo skaits 

pēdējo desmit gadu laikā saglabājās tādā pašā līmenī (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

Nākamā populārākā nozare ir "Veselības aprūpe un sociālā labklājība" (17%), kam seko 

"Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība" (15%), kur attiecīgi 51% un 70% studē par valsts 

budžeta līdzekļiem (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Vismazāk studentu (kopā ap 2%) 

izvēlējās virzienus “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība” un “Veterinārija” 

(Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Kopumā 2020. gadā augstskolās bija aptuveni 12 

tūkstoši absolventu (Centrālā statistikas pārvalde, 2021). Sadalījums starp viņu absolvētajām 

programmām bija līdzīgs iestājušos studentu interesēm: 37% absolvēja virzienu "Sociālās 

zinātnes, komerczinības un tiesības", 19% - "Veselības aprūpe un sociālā labklājība", 12% - 

"Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība” (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

Starptautisko studentu īpatsvars Latvijas augstskolās stabili pieaug kopš 2003. gada un līdz 

2019. gadam tas jau ir pieaudzis no 1% līdz 14% (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

Tomēr, 2020.gadā ārvalstu studentu skaits samazinājās par 2%, visticamāk Covid-19 

pandēmijas dēļ. Nav datu par Latvijas augstskolās uzņemto un attālināti studējošo studentu 

skaitu. Nozīmīgākais ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās ir no Indijas, Uzbekistānas 

un Vācijas (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Kopumā 32% ārvalstu studentu nāk no 

Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpat 2020./2021. mācību gadā Latvijā bija aptuveni 2% 

īstermiņa mobilitātes studentu (State Education Development Agency, 2021). 

2020./2021. mācību gadā augstskolās uzņemto studentu dzimumu sadalījums bija šāds: 57% 

bija sievietes un 43% vīrieši (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Dzimumu atšķirības 

izteikti vērojamas tādos studiju virzienos kā "Izglītība" un "Veselības aprūpe un sociālā 

labklājība", kur studentu īpatsvars bija attiecīgi 91% un 80% (Izglītības un zinātnes ministrija, 

2021b). Vienīgās jomas, ko ir iecienījuši tieši vīriešu kārtas studenti, bija “Dabaszinātnes, 

matemātika un informācijas tehnoloģijas” (pazīstamas arī kā STEM) un “Inženierzinātnes, 

ražošana un būvniecība”, kur studentu vīriešu īpatsvars bija attiecīgi 77% un 72%. Tomēr 



 

 

lielākā daļa visu dzimumu studentu joprojām dod priekšroku nozarei "Sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības" (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

Studentu sadalījums vecuma grupās bija līdzīgs abās dzimumu grupās; lielākā daļa studentu 

(58%) ir bijuši 30 gadus veci vai jaunāki, dominējošā grupa ir 21-25 gadus veci (Izglītības un 

zinātnes ministrija, 2021b). Vecāko studentu skaits vecākās vecuma grupās pastāvīgi 

samazinās. Taču, ņemot vērā kopējo stabilo studentu skaita samazināšanos kopš 2016. gada, 

2020. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, par 17% pieauga to studentu skaits, kas vecāki par 30 

gadiem (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

2020./2021. mācību gadā valsts augstskolās (ieskaitot koledžas) strādāja aptuveni pieci 

tūkstoši darbinieku akadēmiskā personāla amatos, no kuriem 80% bija ievēlēti amatos 

(Ministru kabinets, 2021a). Daži bija nodarbināti pat vairāk nekā vienā vietā (bet ne vairāk kā 

divos amatos vienā vai divās augstskolās). Kopumā augstskolās bija aptuveni seši tūkstoši 

akadēmisko amatu (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Akadēmisko amatu līmeņos no 

augšas uz leju pastāv šāda gradācija: profesors, asociētais profesors, lektors, docents, vecākais 

pētnieks, pētnieks un asistents (Saeima, 1995a). Kopumā 2020. gadā augstskolās bija 611 

profesori un 558 asociētie profesori (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Sieviešu 

īpatsvars Latvijas augstskolās no kopējām unikālajām personām bija vidēji 55% (Izglītības un 

zinātnes ministrija, 2021b). Tomēr sadalījums bija nedaudz atšķirīgs dažādos akadēmiskajos 

līmeņos. Tādējādi nozīmīgākais sieviešu īpatsvars amatā ir lektoru vidū (67%) un vismazākais 

- profesoru vidū (45%) (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). 

No amatos ievēlētajiem tikai 4% bija jaunāki par 30 gadiem (Ministru kabinets, 2021a), bet 

kopumā 27% bija jaunāki par 40 gadiem. Senioru vecuma grupā (65 gadi un vecāki) bija 17%. 

Pensionēšanās vecums Latvijā pamazām tiks palielināts no 62 gadiem līdz 65 gadiem līdz 

2025.gadam (LR Labklājības ministrija, 2020). Kopā 225 profesori jau ir pārsnieguši 

pensionēšanās vecumu, kas ir risks augstskolu turpmākai ilgtspējīgai darbībai Latvijā (Izglītības 

un zinātnes ministrija, 2021b). 

Tālmācība Latvijā parādījās pirms vairāk nekā 12 gadiem (aptuveni 2006. gadā), un tā 

eksperimentālā veidā ir veiksmīgi pastāvējusi Latvijas augstskolu mācībspēku pedagoģisko 

prasmju pilnveidei un publikāciju sagatavošanai starptautiskām zinātniskām konferencēm 

(Skvorcovs & Graurs, 2018). 2018. gadā Latvijā kopumā tālmācību kā augstākās izglītības veidu 

piedāvāja 11 augstskolas (Skvorcovs & Graurs, 2018). Ņemot vērā Latvijā pieejamo dažādu 

tālmācības un tiešsaistes izglītības iespēju skaitu, tālāk tekstā uzmanība tiek pievērsta tieši 

augstskolu piedāvātajām tālmācības studiju programmām. 

Tāpat kā daudzās citās valstīs, arī Latvijā tālmācība un attālinātās mācības bija atslēga izglītības 

saglabāšanai Covid-19 pandēmijas laikā. 2019./2020.mācību gada otrajā semestrī visas 

augstskolas bija spiestas steidzamā kārtā studijas realizēt ar tālmācībā izmantotajiem 

risinājumiem Covid-19 pandēmijas laikā noteikto valsts ierobežojumu dēļ (Hačatrjana, 2021). 

Tomēr tā ne vienmēr bija digitālā vai tiešsaistes izglītība. Latvijā pandēmijas laikā tālmācības 

procesā tika īstenotas dažādas mācīšanās formas, piemēram, skolotāji organizēja gan 



 

 

tiešsaistes video stundas noteiktā laikā (sinhroni), gan ierakstīja video ar nodarbību saturu vai 

video ar komentāriem par biežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus studenti varēja noskatīties 

sev vēlamajā laikā (asinhroni), kā arī piedāvāja studentiem rakstiskus vai praktiskus 

uzdevumus (Hačatrjana, 2021). 

2020./2021.mācību gads augstskolās bija realizēts tikai attālināti, un, lai atvieglotu studijas 

šajā periodā, tika sagatavots daudz digitālo mācību materiālu. Detalizētāks Covid-19 

pandēmijas laikā ieviesto izmaiņu apraksts tiks sniegts turpmākajās nodaļās par 

organizatoriskiem un tehnoloģiskiem aspektiem. Neraugoties uz izaicinājumiem, ko radīja 

pēkšņa pāreja no klātienes mācībām uz e-mācībām, tālmācība ir strauji paātrinājusi digitālo 

risinājumu ieviešanu izglītībā, un šīs sekas, visticamāk, saglabāsies arī pēc Covid-19 

pandēmijas (OECD, 2021). 

2021./2022.mācību gada sākumā, kad tika sagatavots šis pētījums, augstskolas tikai sāka 

aptaujāt mācībspēkus un studentus par viņu gatavību uzsākt studijas klātienē, pieprasot 

uzrādīt Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. Turklāt Latvijas Republikas Ministru kabinets ir 

ieviesis noteikumus, saskaņā ar kuriem studējošie un akadēmiskais personāls var klātienē 

piedalīties studiju programmas īstenošanā augstskolās. Tas ietver derīgu Covid-19 sertifikātu, 

kas apliecina, ka tā īpašnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu vai ir atveseļojies no SARS-

CoV-2 pārslimošanas (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021b). Tika izsludināts arī daļēji drošs 

periods no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 10. oktobrim. Šajā periodā tie studenti, 

kuriem nav derīga Covid-19 sertifikāta, joprojām varēja piedalīties mācībās klātienē, taču 

viņiem bija jāuzrāda negatīvi Covid-19 pārbaudes rezultāti, kas nav vecāki par 48 stundām. Tas 

nozīmē, ka testi studentiem būtu jāveic par saviem līdzekļiem divas vai trīs reizes nedēļā. Šādi 

noteikumi var ierobežot lielam skaitam nevakcinētu studentu iespēju iegūt augstāko izglītību. 

Taču izglītības iestādes ir tiesīgas individuāli izlemt, vai tās turpinās piedāvāt dažus studiju 

kursu moduļus vai konkrētus kursus attālināti (Džeriņš, 2021). Tāpat augstskolas var arī izlemt, 

vai tās ļaut studentiem bez derīga Covid-19 sertifikāta piedalīties studijās nākamajā studiju 

gadā, izmantojot digitālos kursu materiālus, videolekcijas un citus noderīgus augstskolu 

resursus, kas nodrošinātu šādu studentu izglītības iegūšanu vienā līmenī ar visiem studentiem. 

Šī pētījuma veikšanas brīdī nav precīzas statistikas par to, cik augstskolu atbalstītu gan 

attālinātās, gan klātienes studijas, taču dažas augstskolas jau ir paudušas gatavību atbalstīt 

visu uzņemto studentu izglītību (Džeriņš, 2021). 

Kopumā informāciju par faktisko tālmācību augstskolās, kas nav īslaicīgs Covid-19 situācijas 

risinājums, bet īsta tālmācības programma dažkārt ir grūti atrast un atšķirt. 3. tabulā parādīta 

lielākā daļa no augstskolu nodrošinātajām tālmācības programmām bakalaura un maģistra 

studiju līmeņos Latvijā 2021./2022.mācību gadā. 

Daļa no valsts augstskolu sniegtās informācijas bija maldinoša un tā nedeva skaidru 

secinājumu par to, vai joprojām pastāv derīgs tālmācības programmu piedāvājums. Privātās 

augstskolas daudz labāk reklamē tiešsaistes izglītības iespējas. Tas varētu būt saistīts ar to, ka 

lielākās Latvijas augstskolas drīzāk investē kopējā infrastruktūrā, kas nodrošina kursu 

tiešsaistē pēc pieprasījuma, nevis atsevišķu tiešsaistes programmu ieviešanā un realizēšanā. 



 

 

Turklāt var secināt, ka lielākā daļa piedāvāto tālmācības programmu ir uzņēmējdarbības, 

vadības un sociālās studijas. Tas lielā mērā ir saistīts ar faktu, ka šādās jomās nav nepieciešama 

praktiskā apmācība laboratorijās un/vai aktivitātes klātienē, kas ir svarīgas, piemēram, 

tehniskajām vai medicīnas programmām. 

 

3. tabula  

Tālmācības programmas Latvijā 

Programmas nosaukums Augstskola 

(1.tabula) 

Saite uz programmu 

Bakalaura studiju programmas 

Teoloģija un kalpošana LA http://www.luteraakademija.lv/?ct=uznemsana 

Uzņēmējdarbība un vadība TSI https://tsi.lv/lv/studijas/talmaciba/ 

Vadības zinības EKA  https://www.augstskola.lv/?parent=62&lng=lva 

Biznesa ekonomika EKA  https://www.augstskola.lv/?parent=62&lng=lva 

Tiesību zinātne EKA  https://www.augstskola.lv/?parent=62&lng=lva 

Programmēšanas inženieris EKA  https://www.augstskola.lv/?parent=62&lng=lva 

Eiropas ekonomika un bizness BSA https://bsa.edu.lv/courses/eiropas-ekonomika-un-

bizness/ 

Uzņēmējdarbība BSA https://bsa.edu.lv/ru/courses/uznemejdarbiba/ 

Bībeles māksla KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Teoloģija KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Karitatīvais sociālais darbs KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

 

 

 

 

3. tabula (turpinājums)  

http://www.luteraakademija.lv/?ct=uznemsana


 

 

Tālmācības programmas Latvijā  

Programmas nosaukums Augstskola Saite uz programmu 

Sociālais darbs KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Tiesību zinātne Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 

Tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmumu vadība 

Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 

Uzņēmējdarbības vadība Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 

Biznesa psiholoģija RISEBA https://www.riseba.lv/lv/talmaciba 

Uzņēmējdarbības vadība RISEBA https://www.riseba.lv/lv/talmaciba 

Biznesa procesu vadība BA www.bpv.lv 

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija 

LLU https://www.llu.lv/lv/e-studiju-programma 

Maģistra studiju programma 

Uzņēmējdarbība un vadība TSI https://tsi.lv/lv/studijas/talmaciba/ 

Informācijas sistēmu vadība TSI https://tsi.lv/lv/studijas/talmaciba/ 

Biznesa vadība EKA  https://www.augstskola.lv/?parent=62&lng=lva 

Bībeles māksla KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Teoloģija KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Karitatīvais sociālais darbs KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Sociālās uzņēmējdarbības vadība KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Supervīzija KRA https://kra.lv/studiju-programmas/studentu-

uznemsana/ 

Publiskā pārvalde Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 



 

 

Tiesību zinātne Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 

Uzņēmējdarbības vadība Turība  https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-

laika-un-vieta 

Biznesa stratēģiskā vadība RISEBA https://www.riseba.lv/lv/talmaciba 

Uzņēmējdarbības vadība RISEBA https://www.riseba.lv/lv/talmaciba 

Biostatistika RSU  https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-bus-jauna-

magistranturas-programma-biostatistika 

 

Pieeja tālmācībai dažādās iestādēs ir atšķirīga. Daži norāda tālmācību kā vienu no iespējām 

saskaņā ar nepilna laika un pilna laika studijām uz vietas. Tādējādi visām programmām ir viena 

un tā pati mācību programma. Tajā pašā laikā citas augstskolas īpaši uzskaita savu tālmācības 

programmu priekšrocības un cenšas tās atšķirt no tradicionālās izglītības. Starp šādām 

priekšrocībām tiek minētas iespējas mācīties jebkurā vietā un laikā un iespēja iestāties jebkurā 

laikā bez kāda konkrēta studiju semestra norādes vai noteiktiem eksāmenu sesiju periodiem 

(Biznesa augstskola "Turība", 2021). Kopumā informācija par konkrētu tālmācības programmu 

īpatnībām ir ierobežota. Tomēr var droši secināt, ka augstskolas nodrošina studentus ar 

dažādiem digitālo mācību grāmatu materiāliem, dažiem video ierakstiem un audio ierakstiem. 

Mijiedarbība ar akadēmisko personālu notiek vai nu caur vebināriem un tiešsaistes lekcijām, 

vai arī var aprobežoties tikai ar atgriezeniskās saites sesijām par mājas darbiem. Tomēr nav 

daudz interaktīvu materiālu, galvenokārt tie ir pašpārbaudes testi vai eksāmeni. 

Kopumā, ņemot vērā pieredzi tālmācības īstenošanā Covid-19 izplatības laikā, augstskolu 

akadēmiskais personāls arvien vairāk pieņēma tehnoloģijām bagāto studiju procesu kā jaunu 

normālo (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). Tomēr joprojām pastāv atšķirības 

tehniskajā infrastruktūrā un atbalstā, kā arī akadēmiskā personāla digitālajās kompetencēs 

dažādās augstskolās. Digitālā pratība galvenokārt ir atkarīga no iepriekšējās pieredzes, mācību 

priekšmeta specifikas un demogrāfiskiem faktoriem, piemēram, vecuma, u.c. (Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). 

Covid-19 periods ne tikai akadēmiskajam personālam, bet arī daudziem studentiem bija pirmā 

pieredze tālmācībā (Hačatrjana, 2021). Studentu spēja pielāgoties tālmācībai ir atšķirīga un 

atkarīga no dažādiem aspektiem, tostarp individuāliem faktoriem, piemēram, spējām 

pielāgoties jaunās situācijās, problēmu risināšanas un mācību procesa pārvadīšanas spējām. 

Iepriekš Latvijas studenti uzrādījuši tikai vidējus rezultātus spējā tikt galā ar nestandarta 

situācijām (Hačatrjana, 2021). 

Šajā laikā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija par prioritāti izvirzīja akadēmisko mācību 

nepārtrauktību un atbalstu pasniedzējiem un studentiem, kuriem trūkst tiešsaistes vai 

patstāvīgo studiju prasmju. Nacionālais izglītības centrs izstrādāja arī vadlīnijas tālmācības 



 

 

īstenošanai, sniedzot padomus un ceļvežus (OECD, 2021). Lielā mērā šis atbalsts bija vērsts uz 

vidusskolām, taču tika izstrādātas arī daži praktiski padomi un rokasgrāmatas bija paredzētas 

arī augstskolu studentiem. Kopumā pāreja uz attālināto mācīšanos ir devusi būtisku 

ieguldījumu pašreizējā izaicinājumā, proti, padarīt visu mācību materiālu pieejamu 

studentiem un turpināt attīstīt tālmācības kursus un pat programmas (Jansone-Ratinika u.c., 

2020). Tajā pašā laikā tradicionālo mācību metožu aizstāšana ar dažādām 

lietojumprogrammām, ziņojumapmaiņas platformām un digitālajiem rīkiem izvirzīja 

priekšplānā jautājumu par akadēmiskā personāla digitālajām prasmēm, prasot ātru un 

proaktīvu reakciju (Valtiņš u.c., 2020). 

Papildus iepriekš minētajām augstskolām Latvijā ir reģistrētas un darbojas arī 1473 

organizācijas, kas sniedz izglītības pakalpojumus (Lursoft, 2021). Tās ietver dažādas izglītības 

programmas, kuras nevar saistīt ar konkrētiem akadēmiskās vai profesionālās izglītības 

līmeņiem. Organizācijas nodrošina akadēmiskās konsultācijas, kursus nesekmīgajiem 

studentiem, profesionālo eksāmenu vērtēšanas kursus, valodu apmācību un sarunvalodas 

apmācību, datorapmācību, reliģisko, glābšanas un izdzīvošanas apmācību, publiskās runas un 

ātrlasīšanas apmācību. Līdz ar to var secināt, ka uzņēmumu un pakalpojumu saraksts ir 

salīdzinoši daudzveidīgs, lai gan tie visi reģistrēti ar vienu NACE kodu (ES Saimniecisko darbību 

statistiskā klasifikācija) 85.59 – cita neklasificēta izglītība (Lursoft, 2021). Nav iespējas noteikt, 

kura no šīm organizācijām nodrošina tālmācības kursus, īpaši ņemot vērā Covid-19 radītos 

ierobežojumus un pāreju uz attālinātajām studijām. 

Latvijā darbojās daudzi valsts un privātie uzņēmumi, kas sniedza formālās un neformālās 

digitālās izglītības pakalpojumus pieaugušajiem, īpaši Covid-19 ierobežojumu ieviešanas laikā. 

Tajos ietilpst dažādi starptautisku apmācību un sertifikāciju pakalpojumi, kā arī e-kursu vai e-

mācību materiālu izstrādes pakalpojumi. Kā piemērus var minēt šādus uzņēmumus: 

 SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” (BDA, 2021a) darbojas jau kopš 1994. gadā un sevi 
uzskata par tirgus līderi gan privātajā, gan valsts sektorā. Baltijas Datoru Akadēmija 
sadarbojas ar vadošajiem datortehnoloģiju ražotājiem, piedāvājot saviem klientiem 
ražotāju autorizētas apmācības. Kopš 2004. gada Baltijas Datoru akadēmija veic e-
kursu izstrādi pēc klienta individuāla pasūtījuma. E-kursu izstrādē tiek izmantoti gan 
jau esošie klientu mācību materiāli, gan veidoti pilnīgi jauni, kā arī tiek piesaistīti 
atbilstošās nozares eksperti, kas kopā ar e-mācību speciālistiem īsteno kvalitatīvu 
produktu izstrādi (BDA, 2021b). 2020. gada decembrī Baltijas Datoru Akadēmija ieguva 
arī Izglītības un zinātnes ministrijas pieaugušo neformālās izglītības ceļojošo balvu 
“Saules laiva”, kas dibināta ar mērķi akcentēt pieaugušo izglītības nozīmīgumu un 
izteikt atzinību gada labākajam pieaugušo neformālās izglītības sniedzējam par 
nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa veicināšanā (BDA, 2020). 

 SIA “Datorzinību centrs” ir viens no vadošajiem programmizstrādes, e-kursu izstrādes 
un IT apmācību uzņēmumiem Latvijā. Sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina ISO 
9001:2015 standarta kvalitātes sertifikāts, kā arī apliecinājums,  ka uzņēmums ir 
Microsoft zelta sertificētais partneris (Datorzinibu centrs Ltd., 2021). 

 SIA “Novitus” ir 2007. gadā dibināts, uz starptautisku sadarbību vērsts uzņēmums, kas 
veido e-kursus vairāk kā 10 valodās. Produkti tiek veidoti, lai nodrošinātu maksimālu 



 

 

interaktivitāti un apmācību dalībnieks atcerētos pēc iespējas vairāk informācijas. 
Uzņēmuma galvenie klienti darbojas Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un protams 
Latvijā. Latvijā pamata klienti ir lielākie uzņēmumi un valsts iestādes (Novitus, 2021).  

 SIA "Fastercourse"  tika nodibināta 2014. gadā ar mērķi piedāvāt interaktīvam 
saturam, izmantojot viņu izstrādātās sagataves (Fastercourse, 2021). Tās domātas 
cilvēkiem, kas nav ne programmētāji, ne dizaineri, bet viņiem ir jāpasniedz vai jāiemāca 
kāds kurss, un viņi to grib izdarīt interaktīvā veidā. Kopumā ir pieejamas ap 2000 
sagatavēm. Pieejamas ir arī sagataves spēlēm, testiem un citiem iespējamiem 
interaktīvās darbošanās veidiem. Sagatavēs var ielikt visdažādāko saturu trīs veidu 
klienti: e-apmācības aģentūras, lielie uzņēmumi ar tūkstošiem cilvēku, kas veido 
apmācību kursus saviem darbiniekiem, un individuāli klienti, kas paši veido kādu 
apmācības kursu. Tāpat viņu piedāvātās sagataves pērk arī lielās universitātes un 
piepilda ar savu saturu. Šī uzņēmuma darbības virzienu var uzskatīt par unikālu, jo ar 
sagatavēm strādā tikai kādi pieci-seši uzņēmumi pasaulē (Zoldnere, 2020). 

 SIA “INTEA” ir vadošais e-apmācību pakalpojumu sniedzējs Baltijā un Eiropā. INTEA 
piedāvā pilna cikla e-apmācību pakalpojumus: e-mācību satura izstrādi, gatavos e-
apmācību kursus, vadības platformas, izstrādes rīkus, ekspertu konsultācijas par 
darbinieku apmācību. INTEA piedāvā pielāgotus e-apmācības kursus, kas var tikt 
veidoti sākot no statiskiem slaidiem līdz ļoti interaktīviem, spēlēs-balstītiem kursiem. 
Kopumā uzņēmums ir realizējis e-mācību projektus 10 valstīs vairāk nekā 36 dažādās 
valodās (INTEA, 2021). 
 

Tāpat tiek piedāvāti dažādu nozaru kvalifikācijas celšanas semināri, kurus bieži vien nodrošina 

dažādas interešu grupas, piemēram, māmiņu klubs SIA “Lietišķās kreativitātes grupa” 

(Māmiņu klubs, 2021). Vēl tiek piedāvāti vebināri no profesionālajām asociācijām, piemēram, 

Latvijas Projektu vadības asociācijas vai Riga TechGirls kopienas (Riga TechGirls, 2021), 

profesionāli kursi potenciālajiem darba devējiem, piemēram, Accenture Bootcamps 

(Bootcamp, 2021), kā arī vebināri un kursi no formālās izglītības iestādēm un apmācību 

centriem, piemēram, ISMA – “IT ACADEMY” (ISMA, 2021), Riga Coding School vai Latvijas 

Universitātes. 

Turklāt vairākas tiešsaistes programmas tika speciāla izstrādātas digitālajai izglītībai, 

piemēram, Elements of AI vai LU Open Minded (FOLD, 2014). Turklāt globalizācijas ietekme uz 

izglītību ir bijusi milzīga un Latvijā ir pieejami arī dažādi bezmaksas un maksas starptautiskie 

digitālās izglītības resursi (piemēram, Coursera, Udemy, Codeacademy u.c.) (Ābols, 2020). 

Pieminēšanas vērta ir arī viena no lielākajām valsts izglītības programmām "Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide". Tā paredzēta visām nodarbinātajām 

personām vecumā no 25 gadiem (VIAA, 2020). Tomēr katrs cilvēks šajā programmā drīkst 

piedalīties tikai divas reizes. Pirms Covid-19 ierobežojumu iestāšanās programma bija pilnībā 

bezsaistē, bet pēc tam tika pielāgota mācībām tiešsaistē. 2020. gadā Valsts izglītības attīstības 

aģentūra pirmo reizi īstenoja pieaugušo izglītības tālmācības projektu, kurā vairāk nekā 11 000 

izglītojamo pieteicās attālināti mācīties kādā no studiju kursiem vai studiju moduļiem. Lielākā 

daļa (vairāk nekā 80%) pieaugušo pieteikumu tika iesniegti studijām informācijas un 



 

 

komunikācijas tehnoloģiju, mākslas, dizaina un radošo industriju vai loģistikas jomā (VIAA, 

2020; Vanadziņš u.c., 2021b). Kopumā 2021. gadā ar šīs iniciatīvas palīdzību savus kursus 

attālināti piedāvāja 47 institūcijas, tostarp augstskolas, profesionālās skolas, profesionālās 

tālmācības skolas, mācību centri un citi (VIAA, 2020). 

 

  



 

 

2. REGULĒJUMS, TIESISKAIS IETVARS UN GALVENIE DALĪBNIEKI 

 

Izglītības sistēma Latvijā tiek pārvaldīta trīs līmeņos - valsts, pašvaldību un institucionālajā 

(IZM, 2020c). Augstākās izglītības sistēmas efektīvas darbības un starptautiskās 

konkurētspējas nodrošināšanai nepieciešama dažādu valsts un sabiedrisko institūciju 

sadarbība (2. attēls). Saeima, Ministru kabinets un Izglītības un zinātnes ministrija ir galvenās 

valsts līmeņa lēmējinstitūcijas (IZM, 2020c). 

 

Ekonomikas ministrija

Latvijas Zinātnes 
padome

Latvijas Zinātņu 
akadēmija

Augstākās izglītības 
padome

Rektoru padome

Ministru kabinets

Saeima

Izglītības un zinātnes 
ministrija

Augstākās izglītības, zinātnes 
un inovāciju departaments

Akadēmiskās 
informācijas centrs

Aizsardzības 
ministrija

Zemkopības ministrija

Veselības ministrija

Kultūras ministrija

Latvijas Nacionālā 
aizsardzības 
akadēmija

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte

Rīgas Stradiņa 
universitāte

Latvijas Kultūras 
Akadēmija

Latvijas Mākslas 
akadēmija

Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas 

akadēmija

Pētniecības 
institūti

Valsts augstākās 
izglītības iestādes

Privātās 
augstākās 

izglītības iestādes

Akadēmiskās un 
pētnieciskās 
organizācijas

 

2.att. Institūcijas, kas atbild par augstāko izglītību, zinātni un inovācijām Latvijā (aizgūts no 

(OECD, 2016)) 

 

Galvenās valsts institūcijas, kas iesaistītas tālmācības un attālinātās izglītības politikas 

veidošanā, uzraudzībā un izpildē, ir šādas: 

1. Latvijas Republikas Saeima - pieņem Izglītības likumu un citus ar to saistītos tiesību 
aktus. 

2. Valsts prezidents - izsludina Izglītības likumu un citus ar to saistītos tiesību aktus. 
3. Ministru kabinets - izdod un pieņem dažādus ar augstskolu vajadzībām saistītus 

rīkojumus un aktus. 



 

 

4. Izglītības un zinātnes ministrija - atbild par izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un 
valsts valodas politiku Latvijā (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021a). 

5. Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) - organizē augstskolu un studiju virzienu 
akreditāciju un studiju programmu licencēšanu (Akadēmiskās informācijas centrs, 
2021). 

6. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra jeb Augstākās izglītības kvalitātes komisija (AIC 
struktūrvienība) – organizē augstskolu un studiju virzienu akreditāciju, studiju 
programmu licencēšanu, kā arī citu ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu 
saistītu uzdevumu īstenošanu (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, 2019). 

7. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija – nodarbojas ar terminoloģijas 
izstrādi, pārbaudi un apstiprināšanu (Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls, 2021). 

8. Datu valsts inspekcija - aizsargā cilvēku pamattiesības un brīvību datu aizsardzības 
jomā (Datu valsts inspekcija, 2021). 

9. Centrālā statistikas pārvalde - apkopo, analizē un sniedz statistiku par tādām tēmām 
kā interneta pieejamība un lietošana, studentu skaits un citu saistīto informāciju  
(Centrālā statistikas pārvalde, 2020b). 

 

Digitālās izglītības jomā nav viena konkrēta tiesību akta, jo nav atsevišķa dokumenta, kas 

aptvertu visus digitālās vai attālinātās izglītības aspektus. Digitālā mācīšanās tiek uzskatīta tikai 

par vienu no formālās izglītības veidiem, kas nozīmē, ka visi tiesību akti, kas saistīti ar 

augstskolu funkciju izvērtēšanu, regulē arī tālmācību. Tāpēc primārais likums ir Izglītības 

likums (Saeima, 1998b). Tas definē tālmācību kā “izglītības ieguves formu, kādā izglītojamais 

izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, 

izmantojot izglītības iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus 

tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši 

attiecīgās izglītības programmas prasībām” (Saeima, 1998b). Tādējādi tālmācība augstskolās 

tiek likta vienā līmenī ar pilna laika studijām un neklātienes studijām (Saeima, 1998b). 

Izglītības likumā ir minēti arī digitālie mācību līdzekļi un resursi – “mācību vajadzībām 

paredzēti īpaši organizēti elektroniskie resursi, kuros iekļauts izglītības programmas 

īstenošanai nepieciešamais saturs” (Saeima, 1998b) – neņemot vērā izglītības iegūšanas veidu. 

Nesen minētajam likumam tika pievienota jauna definīcija – attālinātās mācības. Attālinātās 

mācības ir klātienes izglītības procesa daļa, “kurā izglītojamie mācās, tai skaitā izmantojot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā 

kopā ar pedagogu” (Saeima, 1998b). Šis termins galvenokārt tiek lietots, lai raksturotu 

izglītību, kas parādījās kā pagaidu risinājums Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā. Turklāt 

ir virkne noteikumu un tiesību aktu, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju un seku pārvaldību. Tie 

nosaka kārtību, kā Covid-19 pandēmijas laikā augstskolās jānokārto eksāmeni un lekcijas, kam 

ir atļauts apmeklēt lekcijas klātienē un vai augstskolas drīkst turpināt nodrošināt attālinātās 

mācības tiem, kuri nevar apmeklēt lekcijas un citus saistītos aspektus. Šie noteikumi tika izdoti 

bieži (vismaz 1-2 reizes mācību gadā) un nereglamentē faktiskās tālmācības norisi. Līdz ar to 

visu minēto noteikumu detalizēts izklāsts šajā ziņojumā ir izlaists. 

 



 

 

Papildus Izglītības likumam ir arī atsevišķs Augstskolu likums (Saeima, 1995a). Šis likums 

“reglamentē augstskolu un valsts institūciju sadarbību, lai saskaņotu augstskolu autonomiju 

ar sabiedrības un valsts interesēm” (Saeima, 1995a). Tas attiecas uz visām Latvijas 

augstskolām neatkarīgi no dibināšanas vai finansējuma. Tomēr tajā nav nekādā veidā uzsvērta 

vai pieminēta tālmācība. Likums par budžetu un finanšu vadību (Saeima, 1994) “nosaka valsts 

budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un atbildību 

budžeta procesā.” Šis likums arī apraksta finansiālās darbības un noteikumus, kas attiecas uz 

valsts augstskolu finansēšanu, tostarp tehniskās infrastruktūras nodrošināšanu. Pedagogu 

darba samaksas noteikumi (Ministru kabinets, 2016) nosaka pedagogu darba samaksas 

noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu. Turklāt tajā 

ir noteiktas jebkādu papildu maksājumu sistēmas, pamatojoties uz galvenajiem darbības 

rādītājiem vai citiem kritērijiem. Vieni no galvenajiem noteikumiem, kas ir svarīgi šīs nodaļas 

kontekstā, ir Studiju programmu licencēšanas noteikumi, kas apraksta "studiju programmu 

licencēšanas kārtību", ieskaitot tālmācības programmas un ar tām saistītos nosacījumus 

(Ministru kabinets, 2018a). Saistībā ar šo jāpiemin arī Studiju virzienu atvēršanas un 

akreditācijas noteikumi. Tie nosaka studiju virzienu atvēršanas, akreditācijas un vērtēšanas 

kārtību, ieskaitot tālmācību (Ministru kabinets, 2018d). Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību (Ministru kabinets, 2018c) nosaka nepieciešamo izglītību, kas 

akadēmiskajam personālam jāiegūst, lai varētu pildīt mācības dažādos izglītības līmeņos. 

Visas augstskolas savos iekšējos procesos ņem vērā Fizisko personu datu apstrādes likums 

(Saeima, 2018), kas balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 

(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti 4. pantu (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Šī likuma mērķis “ir radīt tiesiskus 

priekšnoteikumus fiziskās personas datu (turpmāk — dati) aizsardzības sistēmas izveidošanai 

nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci 

un darbības pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un 

datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus”. 

Covid-19 pandēmija radīja jaunus izaicinājumus Latvijas augstskolām. Ierobežojumi radīja 

nopietnu pārbaudi augstskolām un to gatavībai ieviest e-mācības un tālmācību Latvijā. 

Reaģējot uz pandēmijas situāciju, Ministru kabinets no 2020. gada marta izdeva lēmumu uz 

laiku pārtraukt pilna laika (klātienes) studijas un mācību procesu visās izglītības iestādēs (Vilks 

& Ķīpāne, 2021). Tādējādi tradicionālās studijas bija jāpārnes uz tiešsaistes vidi, ja tas bija 

iespējams, vai arī bija jāpāriet uz jebkādu citu attālinātu mācību formu. Saistībā ar ārkārtas 

situācijas izsludināšanu un mācību procesa pārveidi tika pieņemti grozījumi Izglītības likumā; 

tas bija brīdis, kad tika ieviests attālināto mācību termins (Saeima, 1998b). Attālinātās mācības 

izpaudās kā hibrīda mācību vide, kurā tālmācības un tiešsaistes apmācības formas tika 

papildinātas ar studentu patstāvīgajiem darbiem (Vilks & Ķīpāne, 2021). Šī pieredze pierādīja, 

ka Latvijas augstskolas nebija gatavas tālmācībai. Turklāt tas atklāja jaunus izaicinājumus, 

piemēram, studentu motivācijas trūkumu piedalīties šāda veida studiju procesā (Vilks & 

Ķīpāne, 2021). 



 

 

 

Digitālo prasmju celšana dažādām sabiedrības grupām (pēc vecuma un izglītības līmeņiem) ir 

iekļauta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam (Saeima, 2020), piedāvājot, 

piemēram, digitālo prasmju pilnveides kursus, praktisko apmācību darba vietās un 

pieejamākas iespējas digitālās kompetences pilnveidošanai kopumā (Vanadziņš, 2021b). 

Turklāt turpmākā attīstība uz zināšanu sabiedrību un efektīvāku augstāko izglītību ir 

jāsasniedz, cita starpā, digitalizējot arī mācību procesu atbilstoši šim plānam (Saeima, 2020). 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 2021a) arī iesaka 

visus darbiniekus motivēt iesaistīties mūžizglītībā. Viens no veidiem, kā to izdarīt, būtu 

piedāvāt dažādas mācību iespējas, kas ietver arī tālmācību. Turklāt augstākā izglītība varētu 

kļūt efektīvāka, saskaņā ar šo plānu integrējot dažādas digitālās mācību metodes (piemēram, 

personalizētu mācību pieredzi, izmantojot mākslīgo intelektu, virtuālās realitātes izmantošanu 

laboratorijas eksperimentos, mašīnmācīšanās algoritmu pielietojumu mācību rezultātu 

prognozēšanai, u.c.) (Ļubkina u.c. al., 2020). Tomēr, lai ieviestu šādas inovatīvas mācību 

pieejas, vispirms ir jāpaaugstina akadēmiskā personāla kompetence. Līdz ar to šajā plānā 

akadēmiskā personāla digitālo prasmju attīstīšana ir noteikta kā viena no pirmajām 

prioritātēm (Ministru kabinets, 2021b). 

2018. gada 5. jūlijā Latvijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) (Saeima, 

2018). Tā nodrošina primāro tiesisko regulējumu personas datu aizsardzībai Latvijā un citās ES 

valstīs (OECD, 2021). Kopumā VDAR būtiski nemaina līdzšinējos personas datu apstrādes 

pamatprincipus, kuri jau 18 gadus kā ietveri Fizisko personu datu aizsardzības likumā (FPDAL) 

(LV portāls, 2018a). FPDAL pieņemšanā tika ņemta vērā VDAR un līdz ar to aptvertas ESAO 

Pamatnostādnes par privātās dzīves aizsardzību un personas datu pārrobežu plūsmu (OECD, 

2021). FPDAL mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu aizsardzības 

sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, 

nosakot to kompetenci un darbības pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības 

speciālistu darbību un datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus (Saeima, 2018). Latvijā par 

šādu uzraudzības iestādi tiek noteikta Datu valsts inspekcija. Tāpat likumā noteiktas prasības 

datu aizsardzības speciālistiem un to sertifikācijai (LV portāls, 2018a). Visiem publiskajiem un 

privātajiem pārziņiem ir jāievēro FPDAL prasības (OECD, 2021).  Datu apstrāde ir bijusi ikdienas 

dzīves neatņemama sastāvdaļa un tā nav aizliegta, ja tā tiek veikta likumīgi. Saskaņā ar VDAR 

jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatojumam: piekrišanai, līguma izpildei, 

juridiskajām saistībām, sabiedrības interesēm, būtisku interešu aizsardzībai vai likumīgu 

interešu ievērošanai (LV portāls, 2018b). Lai aizsargātu personas, kuras dati tiek apstrādāti, 

intereses, pārzinim jāievēro regulā minētie datu apstrādes principi: likumīgums, godprātīga un 

pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana; precizitāte, glabāšanas 

ierobežojums, integritāte un konfidencialitāte, pārskata atbildība (LV portāls, 2018b).  

Saskaņā ar VDAR visām augstskolām ir jāievēro stingri noteikumi, piekļūstot personas datiem, 

tos apstrādājot un uzglabājot. Augstskolas var izvēlēties iekšējās datu aizsardzības procedūras, 

taču informācija, ko tās sniedz sabiedrībai, ir zināmā mērā līdzīga visas augstskolās. Visas 

https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums


 

 

augstskolas norāda, ka tām ir iekšējais datu aizsardzības speciālists un privātā datu pārvaldības 

politika, kuras pamatā ir VDAR un ar to saistītie Latvijas tiesību akti. Galvenās atšķirības ir tajā, 

cik specifiska ir datu aizsardzības politika sabiedrības informēšanā par visiem aspektiem. 

Dažām augstskolām ir vispārīgāki formulējumi, savukārt citās augstskolās ir norādīti kontakti, 

ar kuriem sazināties datu aizsardzības jautājumos. Tāpat ir minēti konkrēti datu uzglabāšanas 

periodi un aprakstīts, kā var piekļūt saviem, augstskolās uzglabātajiem privātajiem datiem. 

Parasti piekrišana datu piekļuvei un apstrādei tiek pieprasīta un saņemta, parakstot jebkuru 

līgumu ar augstskolu (studiju vai darba līgumus). Tāpēc lielākoties, ja līgums vairs nav saistošs 

(studenti nav pabeiguši pieteikšanos vai darbinieki tiek atlaisti), tad dati tiek dzēsti, ja vien 

tiesību aktos nav noteikts citādi. 

Saskaņā ar (OECD, 2021) Latvijā pastāv daudzi citi likumi, kas regulē datu aizsardzības 

privātumu un personas informācijas apstrādi dažādās jomās, tostarp izglītībā. Šie likumi arī 

ļauj efektīvi pārvaldīt augstskolas neskaidrību gadījumā. Svarīgākie likumi ir uzskaitīti zemāk:  

● Elektronisko dokumentu likums (Saeima, 2002) "nosaka elektroniskā dokumenta un 
elektroniskā paraksta tiesisko statusu un attiecas uz sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši Regulā Nr. 910/2014/ES noteiktajām prasībām” 

● Elektronisko sakaru likums (Saeima, 2004) eksistē, lai "veicinātu elektronisko sakaru tīklu 
nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību". Turklāt tas pilnvaro Datu 
valsts inspekciju uzraudzīt personas datu aizsardzību elektronisko sakaru sektorā 
saskaņā ar FPDAL norādītajām tiesībām. 

● Informācijas tehnoloģiju drošības likums (Saeima, 2010) ir izstrādāts, lai uzlabotu 
informācijas tehnoloģiju drošību, nosakot svarīgākās prasības, lai garantētu tādu būtisku 
pakalpojumu saņemšanu, kuru sniegšanai tiek izmantotas šīs tehnoloģijas.  

● Administratīvā procesa likums (Saeima, 2001) attiecas uz administratīvajām 
procedūrām institūcijās, ja citi likumi neparedz konkrētus noteikumus. 

● Krimināllikums (Saeima, 1998a) nosaka kriminālatbildību par personas datu 
pārkāpumiem.  

● Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība 
valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite 
starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 
personām (Ministru kabinets, 2005) nosaka elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, 
kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp 
šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām. Tāpēc, pamatojoties uz šiem 
noteikumiem, atsevišķi aspekti var tikt attiecināti arī uz valsts augstskolām. 

 

Kā minēts iepriekš Latvijas likumdošanā nav atsevišķu likumu vai noteikumu attiecībā uz 

tālmācību. Tomēr šāda izglītības forma ir formāli atzīta un definēta. Līdz ar to visi izglītības un 

augstskolu likumi ir piemērojami arī tālmācībai. Diemžēl tas rada arī dažus trūkumus. Saskaņā 

ar (PwC Latvija, 2020) nepilnības likumdošanā pārsvarā ir saistītas ar digitālās mācīšanās 

īpatnībām un būtu jāievieš šādas izmaiņas un uzlabojumi: 



 

 

● Studiju programmu un kursu mikroakreditācijas izmantošanas prakses nostiprināšana 
studiju programmu un virzienu akreditācijā. “Ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi” labi darbojas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet 
nav piemērots akadēmiskām studijām un, piem., MOOC apgūto studiju kursu 
pielīdzināšanai. Augstskolām jāparedz iespējas vienkāršot ārpus formālās izglītības 
apgūto zināšanu atzīšanu iepriekš atlasītiem digitālo mācīšanas resursu 
nodrošinātājiem.  

● Pārskatīt pilna laika studiju definīciju un regulējumu augstskolās. Šobrīd pilna laika 
studijas ir uzskatāmas par studiju veidu, kas atbilst 40 kredītpunktiem akadēmiskajā 
gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskajām stundām nedēļā, ierobežojot iespējas pielāgot 
studiju programmu studējošo vajadzībām, ja viņi studē valsts finansētas budžeta 
vietās. Jaunajā pieejā būtu jāpārskata studiju intervāli vai jāpārskata, kā tiek piešķirts 
valsts finansējums. 

● Pārskatīt izglītības iegūšanas formu sarakstu un iekļaut tajā arī hibrīdu studiju iespējas. 
Piemēram, pašlaik nav oficiālas “daļējas tālmācības” definīcijas, lai gan dažas pilna 
laika studiju programmas nodrošina atsevišķus tālmācības kursus. Šāda prakse varētu 
stiprināt akadēmiskā personāla digitālās prasmes un studentu iesaisti studiju procesā, 
padarot to efektīvāku. 

● Pārskatīt Nolikumu par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Ministru kabinets, 
2014). Pašlaik studiju programmām nav obligāti savās mācību programmās jāiekļauj 
tādas tēmas kā IT un digitālās kompetences, kurām vajadzētu būt obligātām, ņemot 
vērā pašreizējās pasaules tendences. Turklāt šajā nolikumā vispār nav pieminēta 
tālmācība. 

● Ieviest kā obligātu visām augstskolām izveidot katram studējošajam e-kontu, kurā tiktu 
glabāta pilnīga informācija par studentu un viņa mācību sasniegumiem. Šāda prakse 
padarītu augstskolas statistikas datu veidošanas procesu caurskatāmāku un 
salīdzināmāku starp iestādēm. 

● Ieviest par pienākumu augstskolām noteikt motivācijas sistēmu akadēmiskā personāla 
digitālās pratības uzlabošanai un efektīvai pielietošanai studiju programmās. Šāda 
motivācijas sistēma var ietvert monetārus labumus un balstīties uz kvalitatīviem 
darbības rādītājiem (piemēram, studentu vērtējumiem). Ārvalstu prakses ieteicams 
pielietot, piemēram, ieviešot jaunus akadēmisko “pārmaiņu aģentu” amatus 
(piemēram, doktorantiem), kas varētu palīdzēt digitalizēt esošās studiju programmas. 

● Pārskatīt Augstskolu likumā (Saeima, 1995a) punktu par akadēmiskā personāla 
ievēlēšanu un iekļaut digitālās kompetences kā vienu no obligātajiem vērtēšanas 
kritērijiem. 

● Pārskatīt nolikumu par noslēguma darbu publicēšanu, iesniegšanu un glabāšanu. Ir 
jāizveido vienota datubāze visiem noslēguma pētījumiem digitālā formā. 

● Izveidot un ieviest regulējumu par mācību resursu krātuvi un digitālo mācību līdzekļu 
un mācību platformu izmantošanu augstskolās. Šobrīd atsevišķi iekšējie noteikumi 
pastāv dažās augstskolās, taču valdība tos neregulē un nav arī informācijas, vai kādā 
konkrētā iestādē šādi noteikumi tiek piemēroti. 



 

 

● Izveidot un ieviest vienotas datubāzes lietošanas un atbalsta regulējumu (noslēgumu 
darbiem un digitālajiem mācību materiāliem), ja šāda datubāze tiks izveidota un tās 
uzturēšana tiks nodota augstskolām. 

 

Papildus iepriekš minētajām nepilnībām ir jāpārskata tiesību aktos un noteikumos lietotā 

terminoloģija. Piemēram, tiesību akti latviešu valodā skaidri nošķir tālmācību un attālināto 

mācīšanos. Tomēr, analizējot oficiālos tulkojumus angļu valodā, šie termini bieži tiek jaukti 

kopā. 

 

  



 

 

3. ORGANIZATORISKIE ASPEKTI 

 

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajām problēmām, kopumā Latvijas augstskolām tik 

īsā laikā pēc ārkārtas situācijas sākuma ir izdevies diezgan veiksmīgi pārorientēties uz pilnībā 

attālinātu studiju procesu (Jansone-Ratinika u.c., 2020; Lentjušenkova, 2021; Vilks & Ķīpāne, 

2021), īpaši ņemot vērā, ka jau vairākus gadus valsts augstskolas ir saņēmušas nepietiekamu 

finansējumu klātienes studiju procesa īstenošanai, nemaz nerunājot par attālināto studiju 

nodrošināšanu (Latvijas studentu apvienība, 2020). 

Lielākā daļa augstskolu jau pirms pandēmijas sākuma izmantoja e-studiju platformas 

(piemēram, Moodle), lai īstenotu tālmācību un nodrošinātu mācību materiālus, sagatavotu 

uzdevumus un organizētu zināšanu vērtēšanas aktivitātes (Ekonomikas un kultūras 

augstskola, 2020c; Pārresoru koordinācijas centrs, 2020). Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a; 

Lentjušenkova, 2021). Tomēr augstskolu pārstāvji atzīst, ka Covid-19 ārkārtas situācija 

ieviesa nopietnas korekcijas attālinātās izglītības ieviešanā Latvijā (Vilks & Ķīpāne, 2021), 

tāpēc augstskolām tas joprojām bija izaicinājums dažu dienu laikā pāriet uz attālinātām 

studijām un visus studiju procesus organizēt attālināti (Ekonomikas un kultūras augstskola, 

2020b; Jansone-Ratinika u.c., 2020; Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a; Latvijas Universitāte, 

2021b). Galvenie izaicinājumu iemesli bija šādi (Vilks & Kipāne, 2021): 

1. Attālināto studiju pamatā nebija rūpīgi plānota tālmācības risinājumu izstrāde un 
ieviešana, bet gan neplānota epidemioloģiskā situācija; 

2. izglītības iestādes kopumā nebija ne tehnoloģiski, ne metodiski sagatavotas ātrai 
attālināto studiju ieviešanai. 
 

Lai studenti varētu piedalīties attālinātās studijās, pirms studiju uzsākšanas mācībspēki tika 

apmācīti darbam ar e-studiju sistēmām, kā arī tika veikti tehniski uzlabojumi sistēmās, jo 

attālinātā formātā bija nepieciešams, lai visi studenti varētu piekļūt e-studiju sistēmām 

vienlaicīgi (Daugavpils universitāte, 2020a; Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020c; 

Jansone-Ratinika u.c., 2020; Latvijas Universitāte, 2021b). Saskaņā ar “Pašreizējā ziņojuma 

pētījumu” vairākas augstskolas izstrādāja jaunas tālmācības programmas un jaunus e-studiju 

kursus. Bija augstskolas, kas uzstādīja noteikumus akadēmiskajam personālam un 

studentiem, liekot viņiem vismaz reizi dienā apmeklēt iekšējās komunikācijas tīklu, lai iegūtu 

aktuālo informāciju par epidemioloģisko drošību un izmaiņām saistīto pasākumu īstenošanā 

(Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020b). 

Attālināti tika organizēti arī administratīvie procesi un aktivitātes, piemēram, senāta un 

fakultāšu padomes sēdes (Latvijas studentu apvienība, 2020). Kā pozitīvo aspektu var minēt 

to, ka attālināto mācību ieviešanu uzraudzīja Latvijas valdība, neskatoties uz atšķirīgajām 

iespējām izglītības iestādēm ievērot noteiktos noteikumus (Vilks & Ķīpāne, 2021). “Studentu 

apvienības pētījuma” rezultāti liecināja, ka augstskolu iekšējās struktūras spēja veiksmīgi 

pielāgoties pārmaiņām. Augstskolu administratīvā un tehniskā personāla atbalsts 

(piemēram, no IT departamentiem) tika koordinēts un sniegts nekavējoties, kā arī, 



 

 

pateicoties ātrajai spējai pielāgoties ārkārtas situācijā, akadēmiskais un pārējais personāls 

varēja veiksmīgi strādāt no mājām (Banku augstskola, 2020a ; Latvijas studentu apvienība, 

2020; Latvijas Universitāte, 2021b). 

Attiecībā uz nodarbību plānošanu, augstskolas galvenokārt centās saglabāt nemainīgu 

nodarbību grafiku, veicot minimālas izmaiņas, lai nodrošinātu studiju programmas pilnīgu 

apguvi attiecīgajā studiju gadā (Banku augstskola, 2020a). Galvenais izaicinājums radās ar 

praktisko darbu veikšanu laboratorijās un noslēguma darbu izstrādi un iesniegšanu (Latvijas 

Universitāte, 2021b). Līdz ar to vairākas augstskolas pārcēla daļu studiju kursu, kas ietver 

praktiskās aktivitātes, uz vēlāku laiku vai nākamo semestri, tādējādi mainot studiju semestra 

ilgumu (Latvijas Universitāte, 2021b). Ja bija iespēja nodrošināt, ka attālinātos studiju laikā 

studiju kvalitāte netiks ietekmēta, tad mācību procesā tika ieviestas arī dažādas tehnoloģijas 

praktisko darbu simulāciju veidošanai (Latvijas Universitāte, 2021b). Turklāt mācību procesā 

tika radīti vairāki inovatīvi risinājumi teorētisko zināšanu pielietošanai praksē. Piemēram, 

Rīgas Stradiņa universitātē medicīnas studentiem tika sagatavots speciāls aprīkojuma 

komplekts (piemēram, injekcijas simulatora prototips, gremošanas trakta un trahejas 

prototips), lai ļautu apgūt kopumā 28 prasmes attālināti (Rīgas Stradiņa universitāte, 2020b). 

Rīgas Tehniskajā universitātē tika izveidoti vairāki digitālie stendi attālinātiem laboratorijas 

darbiem ar speciālu aprīkojumu elektrotehnikas apguvei (Rīgas Tehniskā universitāte, 

2020b). 

Attālināto studiju īstenošanai tika izmantoti daudz un dažādi tehnoloģiski risinājumi. 

Attālinātajām lekcijām mācībspēki izmantoja Zoom, MS Teams un citus virtuālo sanāksmju 

risinājumus (Banku augstskola, 2020a; Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a; Latvijas 

Universitāte, 2021b). Noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšanai augstskolas izmantoja 

arī rīkus, kas mazināja akadēmiskās integritātes pārkāpumus (piemēram, Respondus 

Monitor) (Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a). Studiju darbu un noslēguma darbu (t.sk. 

doktora darbu) izstrāde un aizstāvēšana notika attālināti, izmantojot e-studiju platformas 

(piemēram, Moodle) un tiešsaistes videokonferenču rīkus (piemēram, Zoom, MS Teams u.c.) 

(Banku augstskola, 2020a; Daugavpils universitāte, 2020a; Ekonomikas un kultūras 

augstskola, 2020d; Ruskule, 2020; Latvijas Universitāte, 2021b). Turklāt augstskolas 

nodrošināja, ka bibliotēkām varēja pasūtīt drukātos resursus, kā arī deva attālinātu piekļuvi 

datu bāzēm, lai palīdzētu studentiem studēt un sagatavot noslēguma darbus (Banku 

augstskola, 2020a). 

Informācijas un ziņu izplatīšana augstskolu studentiem, akadēmiskajam un citam 

personālam kopumā bija biežāka nekā pirms Covid-19 pandēmijas. Saziņai tika izmantoti 

dažādi kanāli, piemēram, e-pasti, telefons, WhatsApp u.c. Papildus tika uzturēta saziņa, lai 

sniegtu atbildes un uzklausītu studentu ieteikumus (Banku augstskola, 2020a; Latvijas 

studentu apvienība, 2020). 

 



 

 

Attiecībā uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas studentu ikdienu tika organizētas 

vairākas aptaujas, kuru mērķis bija noskaidrot, kā Covid-19 pandēmija ietekmēja viņu 

studijas un kādi bija attālināto studiju galvenie izaicinājumi un priekšrocības (Latvijas 

studentu apvienība, 2020; Ahrens u.c., 2021; Dzenīte u.c., 2021; Hačatrjana, 2021). Saskaņā 

ar “Studentu apvienības pētījuma” rezultātiem tikai 6% Latvijas augstskolu studentu, kuri 

dalījās pieredzē par attālinātajām studijām COVID-19 pandēmijas laikā, atzina, ka viss bija 

kārtībā un problēmu nebija. Neskatoties uz nelielo apmierināto studentu procentuālo 

īpatsvaru “Studentu apvienības pētījumā”, citu Latvijas pētnieku veikto aptauju analīze ļauj 

identificēt arī vairākus pozitīvus aspektus un ieguvumus. 

Attālināto studiju īstenošanas kontekstā studenti minēja tādus pozitīvos aspektus kā drošība 

veselībai, laika ietaupījums, iespēja mācīties no jebkuras vietas, pašiem plānot savu laiku, 

prioritizēt savas aktivitātes (Ruskule, 2020; Hačatrjana, 2021). Aptaujā, kuru organizēja Rīgas 

Tehniskās universitātes Inženiermatemātikas katedra (Dzenīte u.c., 2021), piedalījās 115 

studenti, kuri akcentēja iespēju pagulēt ilgāk, netērēt laiku, dodoties uz universitāti un no 

tās, klusumu lekciju laikā un iespēju organizēt studiju režīmu pašiem. Rīgas Stradiņa 

universitātes rīkotajā aptaujā (Kazuša, 2021) medicīnas ķīmijas kursa 1. kursa studenti kā 

attālināto studiju priekšrocību minēja iespējas labāk plānot savas mācības, komfortu, kā arī 

ietaupījumus (gan finansiāli, gan laika ziņā). Līdzīgas priekšrocības minēja arī vairāku citu 

Latvijas augstskolu (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes) studenti, kas bija intervēti publikācijai laikrakstā (Ruskule, 2020). Viņi arī 

atzīmēja, ka attālinātās studijas pozitīvāk ietekmēja tos, kuri spēja sekmīgi studēt un strādāt 

attālināti, piemēram, studējot mārketingu, digitālo mārketingu vai politikas zinātnes, jo 

augstskolu e-vidēs vai interneta resursos bija pieejama visa nepieciešamā akadēmiskā 

literatūra un informācijas avoti. Studenti uzsvēra, ka attālinātais studiju process iemācīja 

domāt, redzēt un darīt vairāk, kas dos būtisku ieguvumu nākotnes darba tirgum (Ruskule, 

2020). Attālinātās studijas nodrošināja arī iespēju apgūt studiju kursus tiem studentiem, kuri 

dzīvo attālos Rīgas rajonos un kuriem ne vienmēr bija iespēja piedalīties klātienes nodarbībās 

(Ruskule, 2020; Vilks & Kipane, 2021). Tāpat attālinātās studijas paplašināja arī studiju 

iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuru dalībai klātienes nodarbībās bija 

nepieciešama asistentu palīdzība. 

Būtisks atvieglojums studentiem bija videolekcijas, kuras nepieciešamības gadījumā studenti 

varēja noskatīties jebkurā laikā (Ruskule, 2020). Studenti kopumā ieguva jaunu pieredzi 

komunikācijas līdzekļu lietošanā. Microsoft Teams ārkārtas situācijā ieguva vislielāko 

popularitāti, īpaši IKT studentu vidū; arī Zoom izmantošana pieauga vairākas reizes un Slack 

rīka popularitāte pieauga ne-IKT studentu vidū (Avanesova, 2020). 

Studenti atzinīgi novērtēja mācībspēkus par spēju mainīties, veidot aizraujošas un iesaistošas 

nodarbības virtuālajā vidē (Avanesova, 2020; Banku augstskola, 2020a; Banku Augstskola, 

2020c). Turklāt studenti izmantoja viņiem doto iespēju arī sniegt ieteikumus par prasmēm, 

kuras akadēmiskajam personālam būtu jāpilnveido (piemēram, Zoom un Moodle lietošanas 

prasmes) (Banku augstskola, 2020a). Bez tam augstskolu administratīvās struktūrvienības 



 

 

organizēja informatīvo un skaidrojošo komunikāciju ar studentiem (Jansone-Ratinika u.c., 

2020), kā arī uzturēja komunikāciju ar saviem izbraukušajiem un atbraukušajiem Erasmus 

studentiem, kuru skaits COVID-19 pandēmijas laikā būtiski samazinājās (Banku augstskola, 

2020a; Izglītības un zinātnes ministrija, 2020a). Lielākā daļa studentu turpināja savu 

mobilitātes periodu, mācoties tiešsaistē vai nu savās mītnes valstīs, vai mobilitātes 

galamērķa valstīs (Izglītības un zinātnes ministrija, 2020a). Tāpat augstskolas informēja 

studentus par iespēju turpināt studijas attālināti un atgriezties savās mājās (Banku 

augstskola, 2020a). Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām arī piedāvāja atbalstu 

atbraukušajiem studentiem, kuri uzturējās Latvijā (IZM, 2020a). 

Papildus Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes Augstskola studentiem piedāvāja 

psihologu konsultācijas. Turklāt vairākas Latvijas augstskolas atbalstīja studentus, veidojot 

individuālus studiju maksas grafikus vai pagarinot noslēguma darbu termiņus (Puķe, 2021). 

Tāpat nepieciešamības gadījumā tika nodrošinātas telpas, inventārs un aprīkojums 

attālinātam darbam. Atsevišķas augstskolas (piemēram, Latvijas Kultūras akadēmija) arī 

turpināja izsniegt grāmatas bibliotēkās, neierobežojot grāmatu lietošanas ilgumu, un 

nodrošināja skenētus materiālus, nosūtot tos uz studentu e-pastiem (Puķe, 2021). 

Neraugoties uz iepriekšminētajiem ieguvumiem un pozitīvajiem aspektiem, “Studentu 

apvienības pētījuma” laikā iegūto aptaujas rezultātu analīze ļāva identificēt vairākus ar 

attālinātajām studijām saistītās problēmas un izaicinājumus no studentu skatu punkta. 

Galvenā problēma bija saistīta ar organizatoriskiem aspektiem, radot neskaidrības par 

studiju procesu, jo lielākā daļa studentu nezināja, cik ilgs būs studiju semestris (varbūt tiks 

pagarināts), kā arī trūka vispārīgas informācijas par pašreizējo un turpmāko studiju procesa 

organizāciju (Latvijas studentu apvienība, 2020). Studenti saskārās arī ar mācībām saistītām 

problēmām. Galvenās problēmas bija attiecībā uz praktisko iemaņu apgūšanu, kas traucēja 

sasniegt plānotos studiju rezultātus, kā arī nebija skaidrības par praksēm, to organizēšanu un 

darbu aizstāvēšanu, īpaši, ja darba vieta tika slēgta Covid-19 pandēmijas dēļ (Latvijas 

studentu apvienība, 2020; Ruskule, 2020). Turklāt daudzi studenti saskārās ar mācību 

materiālu problēmām. Bija studiju kursi, kuros digitālie mācību materiāli bija nekvalitatīvi vai 

pat nebija pieejami vispār. Turklāt “Studentu apvienības pētījumā” studenti norādīja uz 

problēmām, kas saistītas ar akadēmisko personālu, piemēram, viņu digitālo prasmju 

trūkumu darbā ar tiešsaistes rīkiem, kas būtiski ietekmēja studiju kvalitāti. Tāpat daži 

izaicinājumi bija akadēmiskā personāla nepieejamība konsultācijām un paskaidrojumiem, 

mācībspēku klātienes atbalsta trūkums (Latvijas studentu apvienība, 2020; Dzenīte u.c., 

2021; Hačatrjana, 2021; Kazuša, 2021). 

Lai gan tika pieliktas ievērojamas pūles, lai izveidotu tiešsaistes nodarbības un izstrādātu 

elastīgu un uz studentiem orientētu mācību vidi, daļa studentu nebija ieinteresēti aktīvi 

iesaistīties un mijiedarboties (pasīvo studentu iesaistīšana attālināto nodarbību laikā kļuva 

vēl grūtāka nekā klātienes studijās) (Kazuša, 2021). Attālinātās mācības no mājām daudziem 

studentiem bija problemātiskas, jo daļai no viņiem nebija iespējams atrast klusu, mierīgu 

vietu, kas piemērota mācībām attālināti, daļai nebija stabila interneta pieslēguma vai 



 

 

elektronisko ierīču mācībām (Latvijas studentu apvienība, 2020; Vilks & Ķīpāne, 2021). 

Pētījumā, kas tika veikts, izmantojot daļēji strukturētas intervijas (Ahrens u.c., 2021), Latvijas 

augstskolu studenti norādīja, ka pārejai uz attālinātajām studijām bija nepieciešams vairāk 

datoru uz ģimeni un telpas, lai piedalītos tiešsaistes nodarbībās. Ja ģimenē bija vairāki bērni, 

kuri mācās skolā un/vai augstskolā, tad parasti nodarbības tika organizētas vienlaicīgi, līdz ar 

to katram, kurš mācījās vai studēja, bija nepieciešams savs dators ar nepieciešamo 

infrastruktūru, kā arī atsevišķa telpa (Ahrens u.c., 2021; Dzenīte u.c., 2021). Tā kā daudzi 

cilvēki pārsvarā strādāja no mājām, interneta tīkls bija pārslogots un līdz ar to zuda 

savienojums tiešsaistes nodarbībām pat vairākas reizes nodarbības laikā (Ahrens u.c., 2021). 

Studentiem pieejamās digitālās tehnoloģijas (datori, videokameras, programmatūra u.c.) ne 

vienmēr bija pietiekami modernas (Vilks & Ķīpāne, 2021). Datora iegāde katram ģimenes 

loceklim bija finansiālā problēma, īpaši, ja kāds no ģimenes locekļiem pazaudēja darbu 

(Ahrens u.c., 2021; Latvijas studentu apvienība, 2020). 

Atsevišķos gadījumos bija jāuzlabo arī studentu digitālās prasmes (Vilks & Kipane, 2021). 

Dzenītes un viņas kolēģu veiktā aptauja (Dzenīte u.c., 2021) parādīja, ka studenti diezgan 

bieži klausījās un piedalījās lekcijas, izmantojot viedtālruņus, kas nebija piemēroti tādiem 

studiju virzieniem kā dabaszinības, medicīna u.c., kur studentiem bija jāveic pierakstus, 

jārisina uzdevumus un pilnībā jāiesaistās mācību procesā (Ruskule, 2020; Dzenīte u.c., 2021). 

Līdz ar to studentu rezultāti attālinātajās mācībās, salīdzinot ar tradicionālajām studijām 

klātienē, ir pasliktinājušies, un, iespējams, radīsies "robi" pašreizējo studentu karjeras 

attīstībā, jo attālinātās studijas nenodrošināja individuālu pieeju katram studentam (Ruskule, 

2020; Dzenīte u.c., 2021). Turklāt lielākajai daļai studentu bija problēmas ar noslēguma vai 

kursa darbu izstrādi nepieciešamo resursu trūkuma dēļ, kā arī dēļ slēgtajām laboratorijām un 

bibliotēkām (Latvijas studentu apvienība, 2020; Kazuša, 2021). Visi šie aspekti lika 

studentiem aizdomāties par studiju maksas atbilstību attālināto studiju kvalitātei un pat 

radās bažas, ka studenti nespēs segt studiju maksas (Latvijas studentu apvienība, 2020). 

Turklāt daudzi studenti nevarēja atrast darbu, jo daudzi uzņēmumi Latvijā bija slēgti un 

daudzi darbinieki pazaudēja darbu (Ahrens u.c., 2021). Runājot par ārvalstu studentiem, 

jāatzīmē, ka viņi labprātāk studēja klātienē, jo daudzās valstīs nebija kvalitatīvs interneta 

pieslēgums vai brīvas pieejas bibliotēkām, kas būtiski traucēja pilnvērtīgu studiju procesu. 

Līdz ar to COVID-19 pandēmijas laikā vairums augstskolu izjuta starptautisko studentu skaita 

samazināšanos (Lentjušenkova, 2021). 

Papildus organizatoriskajām un ar mācībām saistītajām problēmām studenti saskārās arī ar 

emocionālajām un kognitīvajām problēmām. Viņiem bija grūti saglabāt akadēmisko 

sniegumu, motivāciju mācīties un koncentrēties studiju procesam, pašorganizēties un 

turpināt izglītību, uzturēt psiholoģisko un fizisko labsajūtu (Latvijas studentu apvienība, 

2020; Dzenīte u.c., 2021; Hačatrjana, 2021; Kazuša, 2021). Arī attālinātās studijas bija 

izaicinājums, jo studenti bija pieraduši pie tradicionālā studiju formāta un, pārejot uz 

attālinātajām studijām, būtiski pieauga arī studiju slodze, īpaši ar inženierzinātnēm un dabas 

zinātnēm saistītās studiju programmās (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020c; 

Latvijas studentu apvienība, 2020). Tas studentiem radīja stresu, jo viņi nebija pārliecināti, 



 

 

ka paspēs paveikt visus uzdevumus laikā (Hačatrjana, 2021). Daudzi studenti nespēja motivēt 

sevi tikt galā ar šīm problēmām vai arī nespēja tās atrisināt bez akadēmiskā personāla 

klātbūtnes. Rezultātā bija jāveic izmaiņas studiju kursos un to saturā, lai pielāgotos studentu 

lēnākam mācību tempam (Dzenīte u.c., 2021). Tāpat trūka sociālās mijiedarbības, jo bija 

nepieciešams sazināties ar tehnoloģiju palīdzību, un daudzi studenti atzina, ka viņiem ir grūti 

mācīties vieniem pašiem (Ruskule, 2020; Hačatrjana, 2021). 

Papildus Covid-19 ietekmei uz studentiem Covid-19 pandēmijas laikā tika veiktas arī vairākas 

aptaujas un intervijas ar Latvijas augstskolu akadēmisko personālu, piemēram, “Projekta 

“Dzīve ar COVID-19” pētījumā” (Vindača u.c., 2021) vai Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženiermatemātikas katedras organizētajā aptaujā (Dzenīte u.c., 2021), lai noskaidrotu 

pedagogu attieksmi pret attālinātajām studijām, noskaidrotu šīs studiju formas 

priekšrocības, trūkumus un izaicinājumus. 

Galvenās attālināto studiju priekšrocības bija vērtīgā pieredze gan pedagogiem, gan 

studentiem, profesionālo un mācīšanās prasmju pilnveide un digitālo prasmju attīstīšana 

(Vindača u.c., 2021). Šajā laikā mācībspēki saņēma lielu atbalstu no studentiem, kuri bija ļoti 

saprotoši, gatavi konsultēt un, galvenais, aktīvi mācījās jaunajos apstākļos, par ko liecina 

augstāki apmeklētības rādītāji (Dzenīte u.c., 2021). Pedagogi izcēla arī citus pozitīvos 

aspektus, piemēram, jauna sadarbības modeļa apguvi darbā ar studentiem, mācīšanos 

strādāt uz dažādām platformām un rīkiem, kurus viņi iepriekš neizmantoja, tādējādi 

uzlabojot tehnoloģiju prasmes (Dzenīte u.c., 2021). Arī klusums, strādājot no mājām, ļāva 

strādāt produktīvāk (Dzenīte u.c., 2021). Mācību procesa īstenošanai mācībspēki izmantoja 

visu pieejamo aprīkojumu: viedtālruņus, portatīvos datorus, grafiskos planšetdatorus, 

galddatorus un dažādas platformas, kas atbalsta e-mācības (piemēram, Zoom, MS Teams, 

Moodle, Google rīki) (Dzenīte u.c., 2021). Saziņai ar studentiem mācībspēki organizēja Zoom 

tiešsaistes konsultācijas, izmantoja E-pastu, WhatsApp, speciālos rīkus e-studiju platformās 

u.c. (Dzenīte u.c., 2021). 

Lielākā daļa augstskolu arī manīja digitālo kompetenču trūkumu akadēmiskajam personālam 

un organizēja speciālus studiju kursus, kuru mērķis bija paaugstināt viņu zināšanas un 

prasmes par digitālo rīku un platformu izmantošanu studiju procesā (Latvijas studentu 

apvienība, 2020; Jansone-Ratinika u.c., 2020; Latvijas Universitāte, 2021b). Balstoties uz 

“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījuma” rezultātiem akadēmiskais personāls augstu novērtē 

augstskolu administratīvo struktūrvienību lēmumus un iesaistīšanos attiecībā uz 

organizatoriskā un tehniskā atbalsta nodrošināšanu. Akadēmiskajam personālam tika 

piedāvāti gan specifiski IT rīki, gan apmācības to lietošanā, materiāli par labajām praksēm, 

metodēm un paņēmieniem attālināto studiju nodrošināšanā, kā arī veidnes, kuras 

akadēmiskais personāls var izmantot, izstrādājot savus mācību materiālus. 

Kā galvenos draudus un problēmas, ko mācībspēki identificēja saistībā ar attālinātajām 

studijām, bija zemāka mācību procesa kvalitāte salīdzinājumā ar tradicionālajām studijām, 

sarežģītāka studentu emociju uztvere, nekvalitatīva komunikācija un tehnisko palīglīdzekļu 

trūkums, kā arī grūtāka mācību procesa organizācija kopumā (Vindača u.c., 2021). Vairākas 



 

 

problēmas bija identiskas tām, ar kurām saskārās studenti un kuras jau tika pieminētas 

iepriekš. Akadēmiskais personāls tāpat saskārās ar daudzām problēmām, tostarp tehniskām, 

piemēram, nepieciešamā aprīkojuma (datoru, planšetdatoru) trūkumu gan studentiem, gan 

akadēmiskajam personālam, laba interneta pieslēguma trūkumu mājās, problēmām ar 

vecām elektroniskām ierīcēm, uz kurām nebija iespējams uzinstalēt visu nepieciešamo 

programmatūru, vai arī tās nedarbojās gludi. Akadēmiskajam personālam bija arī problēmas 

ar platformu izvēli un to apgūšanu tiešsaistes mācīšanas īstenošanai, utt. (Dzenīte u.c., 2021). 

Šis laiks arī lika augstskolu akadēmiskajam personālam mainīt mācību pieeju un mācību 

materiālus un vairāk laika veltīt, lai sagatavotos mācību procesam kopumā (Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, 2020c). Galvenā problēma, pārejot uz attālinātajām studijām, 

bija klātienes studiju modeļa pielāgošana tiešsaistes formātam (Dzenīte u.c., 2021). 

Akadēmiskā personāla darbu apgrūtināja arī tas, ka arī student iepriekš studiju procesā 

nebija tik lielā daudzumā saskarušies ar tehnoloģiskie risinājumiem (Avanesova, 2020; 

Jansone-Ratinika u.c., 2020). Sarežģīta pāreja bija dabaszinātņu, piemēram, matemātikas, 

fizikas, ķīmijas, kā arī inženierzinātņu kursos, kur būtiskas bija auditorijas vai laboratorijas 

kontaktstundas (piemēram, praktiski piemēri matemātikā, laboratorijas darbi ķīmijā utt.) 

(Dzenīte u.c., 2021). Attālināto studiju īstenošanas laikā lielākais izaicinājums akadēmiskajam 

personālam bija iemācīt studentiem praktiskās iemaņas, jo pilna laika studijās klātienē tika 

izmantotas laboratorijas, simulācijas, manekeni, kā arī citi rīki, kas studentiem nebija 

pieejami attālināto studiju formātā (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Tāpēc, lai studentiem 

sniegtu vislabāko iespējamo izglītību attālināto studiju laikā, mācībspēki daudz laika veltīja 

sevis izglītošanai, meklēja jaunas metodes kursa rezultātu sasniegšanai, kā arī apsvēra 

dažādas alternatīvas un risinājumus laboratorijas darbu un praktisko uzdevumu veikšanai 

attālināti (Jansone -Ratinika u.c., 2020; Latvijas Universitāte, 2021b). 

Turklāt lielākā daļa esošo uzdevumu nebija piemēroti attālinātajām studijām un liela daļa 

mācību satura bija jāveido no jauna (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Bez tam pieaugošais 

studentu risināmo mājasdarbu apjoms prasīja no pedagogiem papildu laiku, kas 

nepieciešams to pārbaudei un vērtēšanai (Jansone-Ratinika u.c., 2020; Dzenīte u.c., 2021). 

Papildus mācību satura nodrošināšanai akadēmiskajam personālam bija arī intensīvi 

jāmotivē studenti, jāiesaista viņi, jāsniedz paskaidrojumi un jāuzrauga studentu mācību 

aktivitātes (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Tāpēc studiju kursu pasniegšana sinhronā un 

asinhronā formā prasīja intensīvu komunikāciju ar studentiem, izmantojot dažādus 

komunikācijas kanālus (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Balstoties uz “Projekta “Dzīve ar COVID-

19” pētījuma” rezultātiem, izglītībā tika novērots lielākais to darbinieku īpatsvars, kuri Covid-

19 ārkārtas situācijā strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā, salīdzinot ar situāciju nozarē 

pirms Covid-19. Pieaugums bija piecas reizes (no 4,3% līdz 20,9%). Tāpat darba un privātās 

dzīves līdzsvara pasliktināšanās īpaši izpaudās pedagogu vidū (Vanadziņš u.c., 2021a). Tāpēc 

potenciālo ieguvumu, ietaupot laiku, kas pavadīts ceļā uz darbu un no tā, aizēnoja pieaugošā 

akadēmiskā personāla slodze un lielākā daļa akadēmiskā personāla (pat profesoriem, kas 

brauc no citām pilsētām) ar prieku atgrieztos pie tradicionālā studiju režīma (Jansone-

Ratinika u.c., 2020; Dzenīte u.c., 2021). 



 

 

 

Analizējot izmaiņas augstskolu iekšējās organizatoriskajās struktūrās Covid-19 pandēmijas 

dēļ, jāsecina, ka būtiskākās izmaiņas vairumā augstskolu bija saistītas ar jaunu pienākumu 

uzlikšanu esošajiem darbiniekiem. Par IKT atbildīgie departamenti vai personas kopā ar 

mārketinga un/vai studiju departamentiem bija atbildīgas par informācijas plūsmas un 

komunikācijas nodrošināšanu starp augstskolas administrāciju un darbiniekiem un/vai 

studentiem (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020b; Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2020d; Banku augstskola, 2021d). Mārketinga nodaļas strādāja arī kopā ar 

departamentiem, kas atbildīgi par infrastruktūru, lai sagatavotu, pavairotu un izplatītu 

informatīvos materiālus augstskolu ēkās (Rīgas Stradiņa universitāte, 2021b). Papildus tam 

augstskolas uzlika atsevišķām struktūrvienībām vai konkrētām personām jaunus uzdevumus, 

piemēram, sejas masku, sejas vairogu, aizsargbarjeru un grīdas marķējuma vajadzību 

izvērtēšanu (Rīgas Stradiņa universitāte, 2021b), informatīvo materiālu, izkārtņu, instrukciju, 

ierobežojošo lentu un citu palīglīdzekļu piegādi un izvietošanu tiešā kontakta ierobežošanai 

u.c. (Latvijas Universitāte, 2020c). Turklāt tika pieņemti darbā darbinieki, kas nodrošināja 

komunikāciju ar Latvijas Slimību profilakses un kontroles centru par epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanu augstskolā, tai skaitā Covid-19 gadījumu atklāšanu, 

kontaktpersonu noteikšanu un iespējamo risku novēršanu, kā arī augstskolas struktūrvienību 

koordinēšanu un konsultēšanu Covid-19 riska gadījumos (Latvijas Universitāte, 2020c). 

Turklāt bija arī augstskolas, kas izveidoja īpašas darba grupas, kuras bija atbildīgas par 

lēmumiem, kas saistīti ar studiju procesa organizāciju pandēmijas laikā (Djakonova, 2020). 

Nākotnē, balstoties uz aprakstīto informāciju Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

pasūtītajā ziņojumā par augstskolu digitalizācijas izvērtēšanu Latvijā (PwC Latvija, 2020), 

digitalizācijas vadībai katrā augstskolā nepieciešams skaidri definēts modelis, lai noteiktu 

kurš ir atbildīgs par augstskolas digitālo pārveidi. Šobrīd augstskolas izmanto dažādus 

modeļus, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Universitātē ir rektora vietnieki 

digitalizācijas jautājumos. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātē, Daugavpils Universitātē un 

Turībā par digitalizāciju ir atbildīgi IT departamenti (PwC Latvija, 2020). IZM kā atbildīgajai 

institūcijai par augstskolas digitālo pārveidi ir jānodrošina, lai katrā augstskolā būtu 

struktūrvienība vai amats, kas atbild par digitālo pārveidi. Turklāt ministrijai jāuzrauga 

informācijas, personas datu un intelektuālā īpašuma drošības un aizsardzības politiku 

izstrāde un ieviešana digitālā satura aizsardzībai (PwC Latvija, 2020). 

Lielākajā daļā Latvijas augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē 

un Liepājas Universitātē nav noteiktas struktūrvienības, kas būtu tieši saistītas ar tālmācības 

vai e-studiju ieviešanu, un arī nav plānots tādu izveidot. Vairumā gadījumu uzraudzība, 

koordinēšana un lēmumu pieņemšana attiecībā uz tālmācību ir viens no studiju 

departamenta, studiju padomju vai studiju centru pienākumiem (Liepājas Universitāte, 2017; 

Latvijas Dzīves zinātņu un tehnoloģiju universitāte, 2020; Latvijas Kristīgā akadēmija, 2021; 

Rīgas Stradiņa universitāte, n.d.; Latvijas Universitāte, n.d.). Tikai atsevišķās augstskolās ir 

speciālas struktūrvienības, kas pilnībā atbild par tālmācības studiju īstenošanu. Rīgas 



 

 

Tehniskajā universitātē jau 1997. gadā tika izveidots Tālmācības studiju centrs, kas deva 

iespēju augstskolai piedalīties vairākos ES projektos, kuri saistīti ar inovatīvu tālmācības un e-

studiju kursu izstrādi un pasniegšanu, tādējādi iegūstot zināšanas tālmācības un e-studiju 

kursu izstrādes metodikā un tehnoloģijā (Rīgas Tehniskā universitāte, n.d.). Augstskolā RISEBA 

Studiju kvalitātes centrs ir tā struktūrvienība, kas nodrošina tālmācības uzraudzību, sniedz 

informāciju un konsultācijas par studiju procesu, lai veicinātu tās popularizēšanu, 

atpazīstamību un studentu piesaisti. Papildus Studiju kvalitātes centrs izstrādā autentifikācijas 

procedūras tālmācībā iegūto zināšanu pārbaudei (RISEBA University of Applied Sciences, n.d.). 

Transporta un sakaru institūtā par tālmācības nodrošināšanu ir atbildīgs Digitālizācijas un 

inovāciju mācību centrs (Transport and Telecommunication Institute, n.d.). 

Runājot par Covid-19 pandēmijas ietekmē jaunizveidotajām struktūrvienībām vai 

institūcijām vairākās augstskolās tika atvērts vai nu jauns centrs, kas nodrošināja video lekciju 

filmēšanu, video apstrādi u.c. (Ventspils Augstskola, 2021b) vai arī jau esošās ar multimediju 

saistītās struktūrvienības tika pie jauniem pienākumiem un koordinēja videolekciju 

ierakstīšanu, tādējādi palīdzot attālināto studiju nodrošināšanā un uzlabojot studiju satura 

kvalitāti un interaktivitāti (Maškova & Bruģis, 2021). Nākotnē šādas struktūrvienības veicinās 

kvalitatīvāku tālmācību augstskolās un kalpos par tehniskā atbalsta punktu video satura 

veidošanā un studiju programmu digitalizācijā (Ventspils Augstskola, 2021b). Piemēram, 

Ventspils Augstskolā tika atvērta interaktīva digitālā klase, kas piedāvā studentiem un 

akadēmiskajam personālam izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai vadītu un klausītos 

nodarbības no jebkuras vietas pasaulē (Ventspils Augstskola, 2020). 

Vairākas Latvijas augstskolas studiju procesā ievieš arī tā dēvētās virtuālās laboratorijas. 

Šādas laboratorijas šobrīd tiek veidotas kā atsevišķi projekti un tās plānots ieviest vai jau ir 

ieviešanas procesā Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un 

Latvijas Universitātē (PwC Latvija, 2020). Šobrīd šādu laboratoriju izveide ir uzskatāma par 

aktuālu tendenci augstākajā izglītībā, kas Latvijā ir tikai agrīnā attīstības posmā. Līdz ar to 

virtuālās laboratorijas studijās netiek tik plaši izmantotas un augstskolu akadēmiskajam 

personālam trūkst arī zināšanu par šīm tehnoloģijām (PwC Latvija, 2020). 

Turklāt Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Latvijas Universitāti piedalās Projekta “Nacionālie 

kompetences centri EuroHPC ietvaros (EUROCC)”, kļūstot par daļu no augstas veiktspējas 

skaitļošanas kompetences centru tīkla Eiropā (PwC Latvija, 2020). Projekta laikā izveidotā 

Latvijas Superskaitļošanas kompetences centra galvenais uzdevums būs izveidot vienotu 

atbalsta struktūru, lai veicinātu superskaitļošanas iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, 

pētniecībā, valsts pārvaldē un rūpniecībā (Institute of Numerical Modelling, 2021). 

Bez iepriekšminētajām inovācijām plānots izveidot arī Kompetenču centru zinātnes un 

augstākās izglītības digitālo pakalpojumu pārvaldībai. Centra misija būs izveidot uzticamu 

digitālās izglītības un zinātnes ekosistēmu: saturu, rīkus, pakalpojumus, kompetences un 

platformas (PwC Latvija, 2020). Sākotnējā posmā centra prioritāte būs datu pārvaldības un 

analīzes iespēju attīstība, kā arī datu analīzes pakalpojumu sniegšana augstskolām (PwC 

Latvija, 2020). 



 

 

 

Papildus izmaiņām organizatoriskajā struktūrā, personālsastāvā un viņu pienākumos, e-

studiju vidēs un tīklos svarīga ir arī informācijas loģistika (PwC Latvija, 2020), jo tā sniedz 

akadēmiskajam personālam un studentiem informāciju par potenciālajām sadarbības 

iespējām. Šī informācija parasti tiek publicēta augstskolu iekšējos portālos un/vai izmantojot 

iekšējos apziņošanas pakalpojumus (PwC Latvija, 2020). Ieteicams aktīvi izmantot sociālos 

tīklus, lai veicinātu studentu piesaisti, augstākās izglītības atpazīstamību, studentu iesaisti 

dažādās mācību un sabiedriskās aktivitātēs. Sociālie tīkli palīdz piesaistīt arī starptautiskos 

studentus un akadēmisko personālu (PwC Latvija, 2020). Ieteicams arī integrēt virtuālos 

asistentus sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs (piemēram, lai potenciālais ārzemju students 

varētu uzdot sev interesējošos jautājumus) (PwC Latvija, 2020). 

Covid-19 pandēmija būtiski paātrināja arī vairāku nepieciešamu un darbu atvieglojošu lietu 

attīstību, kuru īstenošana pirms pandēmijas bija salīdzinoši lēna. Tā tas bija, piemēram, ar 

eParaksta lietošanu (Baumanis, 2021). Kopš pandēmijas sākuma augstskolas ir ieviesušas 

iespēju izmantot elektronisko parakstu, lai pieteiktos studijām un parakstītu studiju līgumus. 

Tādējādi ir iespējams iestāties augstskolās, pat neapmeklējot tās (PwC Latvija, 2020; Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2020a; Baumanis, 2021). Augstu novērtēta ir arī vairāku augstskolu 

aizsāktā prakse publiski dalīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem, tādējādi 

atbalstot un sniedzot padomus tiem, kuriem ir grūtības ar attālināto studiju nodrošināšanu 

(Latvijas studentu apvienība, 2020). Vēl viens inovāciju piemērs jaunieviesto metožu un 

tehnoloģiju jomā praktisko iemaņu apguvei ir Rīgas Tehniskajā universitātē izveidotie 

digitālie stendi laboratorijas darbiem, kas piedāvā iespēju studentiem apgūtās teorētiskās 

zināšanas pielietot praksē. Šie stendi ļauj attālināti veikt mērījumus uz reālām iekārtām un 

analizēt iegūtos datus, kā arī rezultātu salīdzināšana un pārbaude notiek automatizēti, 

tādējādi novēršot iespēju krāpties un ietaupot pasniedzēja laiku, pārbaudot laboratorijas 

darbus (Rīgas Tehniskā universitāte, 2020b). 

Covid-19 pandēmijas laikā studijas ietekmēja arī vairākas neatrisinātas problēmas tieši no 

valdības puses. Bija neskaidrības par to, ko un kā augstskolas drīkstēs darīt un kad sāksies 

studiju process. Diemžēl izglītības politikas veidotāji no šīm kļūdām ir maz mācījušies, un 

joprojām ir daudz neskaidru un centralizēti neatrisinātu jautājumu. Lai kvalitatīvi uzsāktu 

jauno studiju gadu, gan augstskolu administrācijai, gan akadēmiskajam personālam ir jāzina 

noteikumi par jaunā mācību gada uzsākšanu jau vasaras sākumā (Baumanis, 2021). 

Turklāt Covid-19 pandēmijas laikā Latvijas augstskolās akadēmiskais godīgums kļuva arvien 

būtisks, jo attālinātajās mācībās pieauga studentu krāpšanās iespējas tieši zināšanu 

vērtēšanas laikā (Dzenīte u.c., 2021). Attālinātajā vērtēšanā ir grūtāk un dažkārt pat 

neiespējami pārliecināties, ka studenti testus kārto patstāvīgi, neizmanto neatļautus 

palīglīdzekļus un/vai citu cilvēku palīdzību (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Akadēmiskais 

personāls ievēroja, ka iepriekš vājie studenti sāka iesniegt kvalitatīvus darbus, savukārt 

iepriekš sekmīgie studenti sāka iegūt zemākas atzīmes, salīdzinot ar viņu rezultātiem 

klātienes pārbaudes darbos. Tas lika pedagogiem apsvērt šāda veida “aklo” (t.i., pārbaudes 



 

 

darbu bez videonovērošanas) testu nepieciešamību un piemērot stingrākus eksāmenu 

nosacījumus studentiem (īpaši ar parādiem, kuri eksāmenu laikā visticamāk mēģinātu 

krāpties) (Dzenīte u.c., 2021). Tiešsaistes eksāmens ar videonovērošanu ir diezgan 

laikietilpīga aktivitāte, taču atbildīgākie pedagogi izmantoja tikai šādu eksāmenu veidu, 

cerībā, ka pienāks laiks, kad atkal būs iespējams organizēt eksāmenus klātienē (Dzenīte u.c., 

2021). Saistībā ar šo jautājumu ne visas Latvijas augstskolas pārdalīja pietiekamus finanšu 

resursus, lai iegādātos programmas un tehniski nodrošinātu pilnīgāku attālinātās testēšanas 

uzraudzību (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Augstskolu pārstāvji, kas piedalījās “Projekta “Dzīve 

ar COVID-19” pētījumā” un kuriem bija pieejami šādi rīki, norādīja, ka tie palīdzēja uzraudzīt 

pārbaudes darbu gaitu, taču radīja papildu slodzi, jo tos var apiet un ne vienmēr uzrāda 

precīzus rezultātus, tāpēc ir nepieciešams laiks, lai pārskatītu un analizētu visus aizdomīgos 

gadījumus, kā arī veiktu papildu kontroles mehānismus (Jansone-Ratinika u.c., 2020.). 

Pasniedzēji arī norādīja uz nepieciešamību attālinātajā zināšanu vērtēšanā aizvien vairāk 

fokusēties uz Open-Book principu, kurā studentiem ir atļauts izmantot materiālus, tādējādi 

samazinot akadēmiskās integritātes pārkāpumu iespējamību (Jansone-Ratinika u.c., 2020). 

Neraugoties uz problēmām, kas radās pandēmijas laikā, tiek uzskatīts, ka šāds mācību 

process, kas apvieno klātienes un tiešsaistes studijas, būs pieprasīts arī pēc pandēmijas, jo 

dos iespēju padarīt studijas efektīvākas un kvalitatīvākas (Daugavpils universitāte, 2020a; 

Pārresoru koordinācijas centrs, 2020). Tas veicinās Latvijas augstākās izglītības metožu 

konverģenci ar Rietumvalstu praksēm, kad studenti patstāvīgi iepazīstas ar teoriju, lasa 

specifisku literatūru un pēc tam tiekas auditorijā, lai pārrunātu izlasīto, apmainītos 

viedokļiem un interpretācijām ar pasniedzēju (Vasiļevska, 2020). Turklāt šādas nodarbības 

var notikt arī tiešsaistē. Iespējams, ka nākotnē būs studiju virzieni, kuros pilna laika 

nodarbības vispār nav nepieciešamas vai arī ir nepieciešams tikai ierobežots lekciju skaits 

klātienē (Vasiļevska, 2020). 

Vairākas Latvijas augstskolas jau pirms Covid-19 pandēmijas sākuma strādāja pie pamata 

organizatorisko procesu digitalizācijas (piemēram, studentu uzņemšanas, studiju līgumu 

slēgšanas u.c.), tālmācības un/vai e-studiju kursu nodrošināšanas, esošo digitālo mācību vižu 

pilnveidošanas, administratīvo procesu modernizācijas (piemēram, personāla vai 

departamentu pārvadības, informācijas aprites, u.c.) (Rīgas Tehniskā universitāte, n.d.; Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2019b; Daugavpils universitāte , 2020a; Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2020c; Rīgas Tehniskā universitāte, 2020a). Piemēram, 2018. gadā Rīgas 

Tehniskā universitāte sāka īstenot vērienīgu studiju procesa digitalizācijas projektu un 2019. 

gadā katrā fakultātē darbojās tā sauktie "pārmaiņu aģenti", kas strādāja pie digitāla formāta 

un interaktīvu mācību palīgmateriālu izveides (Delfi, 2020). Tādā veidā šie aģenti ieguva 

pieredzi, kas palīdzēja viņiem un viņu kolēģiem, kuri pandēmijas laikā saskārās ar 

izaicinājumiem saistībā ar attālinātajām studijām (Delfi, 2020). Tas tika veikts, lai padarītu 

kursus pieejamākus plašākam studentu lokam, tostarp nepilna laika studentiem, un 

pielāgotu kursus atbilstoši konkrēto fakultāšu vajadzībām un pasniegšanas specifikai (Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2019b). 



 

 

 

Latvijas augstākās izglītības sektorā šobrīd tiek modernizētas 300 STEM programmas, tostarp 

IKT programmas. Aptuveni 70 000 eiro tiks tērēti IKT izmantošanai mācību procesa 

veicināšanai (OECD, 2021). Papildus tiks modernizēta arī IKT studiju programmās izmantotā 

infrastruktūra (četrās profesionālajās programmās, 13 bakalaura līmeņa programmās, 13 

maģistra līmeņa programmās un septiņās doktorantūras programmās) (OECD, 2021). Valdība 

plāno arī samazināt sadrumstalotību starp studiju programmām, tāpēc 14 augstskolas īsteno 

Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus, lai izstrādātu 5 IKT studiju programmas, tajā 

skaitā arī citās valodās, nevis tikai latviešu valodā (OECD, 2021). 

Saskaņā ar “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” veiktās tiešsaistes anketas rezultātiem 

Latvijas augstskolu akadēmiskais personāls identificēja četrus dažādus līmeņus izmaiņu 

ieviešanai tālmācības uzlabošanai Latvijā (Vindača u.c., 2021): 

1. Individuālā līmenī: mainīt domāšanu un attieksmi, īpaši attiecībā uz atvērtību 
sadarbībai, attīstību, atbildību un dažādu prasmju (digitālo, laika pārvaldības, 
pašorganizācijas, komunikācijas, savstarpējās uzticēšanās u.c.) pašrefleksiju; 

2. izglītības iestādes līmenī: izstrādāt organizācijas stratēģiju un darbības plānus, 
apzināt izmantojamos digitālos rīkus, nodrošināt drošības un atbalsta pasākumus, 
izstrādāt precīzus satura apguves kritērijus, nodrošināt iesaistīto pušu komunikāciju 
un sadarbību utt.; 

3. pašvaldības līmenī: sniegt atbalstu izglītības iestāžu izstrādātās stratēģijas, darbības 
plānu un dokumentācijas izstrādei un īstenošanai, izstrādāt augstas līmeņa IT, sociālā 
un psiholoģiskā atbalsta plānus un koordinēt to ieviešanu, nodrošināt profesionālās 
kompetences pilnveidošanu atbilstoši vajadzībām utt.; 

4. valsts līmenī: nodrošināt vienotu platformu digitāliem un interaktīviem mācību 
resursiem brīvai piekļuvei, noteikt, kurš par ko ir atbildīgs, izstrādāt skaidras vadlīnijas 
un rekomendācijas studentu mācību sasniegumu novērtēšanai, pārskatīt pedagogu 
slodzi, nodrošināt dažāda veida finansiālo, sociālo un psiholoģisko atbalstu un 
koordinēšanu, utt. 

Augstākajā izglītībā plānotas arī būtiskas investīcijas no ES struktūrfondiem 2021.-

2027.gadam digitālo risinājumu un tehnoloģiju plašākai integrēšanai studiju procesā 

(Ministru kabinets, 2021a). Tāpat ir paredzēti un tiks īstenoti arī sistēmiski atbalsta pasākumi 

digitālo risinājumu attīstībai, piemēram, plašs e-pakalpojumu piedāvājums izglītībā (vienotā 

pieteikšanās platforma studijām Latvijas un ārvalstu reflektantiem, izglītības diplomu reģistra 

attīstīšana un elektroniska diploma izstrāde, e-studentu kartes ieviešana u. c.), ievērojot 

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. Gadam plānotās aktivitātes (Ministru 

kabinets, 2021b). Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs (OECD, 2021) arī 

galvenā uzmanība pievērsta IKT izglītības un e-prasmju uzlabošanai. Spēcīga augstākās 

izglītības pārraudzība nodrošinās pamatnostādņu periodā plānoto augstākās izglītības 

institūciju pārvaldības pilnveidi. Lielākā daļa Eiropas valstu universitāšu pāriet uz divlīmeņu 

pārvaldības struktūru, kur stratēģiskie un pārvaldības uzdevumi ir skaidri nodalīti - senāts 

nodarbojas ar akadēmiskiem jautājumiem, savukārt, padome - ar ilgtermiņa stratēģiskiem 

lēmumiem (Ministru kabinets, 2021a). Jaunais pārvaldības modelis ļaus stiprināt izglītības 



 

 

iestāžu saikni ar sabiedrību, uzklausīt dažādus viedokļus un realizēt piedāvātos risinājumus, 

novērtēt kompetenču daudzveidības pozitīvo ietekmi, veicināt iestāžu starptautisku 

atpazīstamību un sadarbību ar tautsaimniecību. Jauno pārvaldības modeli Latvijas 

universitātēs ir plānots ieviest līdz 2022. gada beigām, bet augstskolās (ieskaitot mākslas un 

kultūras augstskolās) līdz 2023. gada beigām (Ministru kabinets, 2021a). Pāreja 

elektroniskiem izglītības dokumentiem nodrošinās pilnībā digitalizētus izglītības iestāžu 

procesus, ieskaitot pieteikšanos izglītības iestādē, mācību satura digitālu pieejamību, 

automatizētu mācību procesu un studentu snieguma vērtēšanu, kā arī digitālu izglītības 

apliecinājuma saņemšanu (Par (Ministru kabinets, 2021a). 

Pārmaiņas nesīs arī iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju bez grāda, ko šobrīd aktīvi virza 

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments (Lentjušenkova, 2021). Tas ļauj 

apgūt tikai profesionālos kursus un iegūt atbilstošu profesionālo kvalifikāciju bez grāda. Šī 

iespēja būs būtisks pavērsiens augstākajā izglītībā Latvijā, tomēr pieprasījums pēc bakalaura 

studiju programmām nezudīs. Katrai programmai ir savs segments (Lentjušenkova, 2021). 

Bakalaura programmas ir aktuālākas jauniešiem, kuri vēl nav ieguvuši augstāko izglītību, bet 

profesionālās pilnveides programmas ir iespēja apgūt papildu profesijas vai iegūt 

pārkvalifikāciju, tādējādi saglabājot vai veicinot konkurētspēju darba tirgū (Lentjušenkova, 

2021). 

Cilvēki, kuru viena no nozīmīgākajām vērtībām ir laiks un iespēja organizēt savu studiju 

procesu, priekšroku dos tālmācībai (Delfi, 2020). Šāda pieprasījuma potenciālā pastāvēšana 

jau šobrīd liek Latvijas augstskolām domāt par izglītības formāta maiņu, izstrādājot un 

nodrošinot tālmācības programmas un e-studiju iespējas. Līdz ar to būs jāstrādā pie 

izmaiņām studiju procesā, ne tikai mainot studiju formātu, bet arī mainot studiju saturu, 

pielāgojot šo saturu mūsdienu vajadzībām, kā arī pārveidojot šo saturu attālinātām lekcijām 

draudzīgā formātā, kas nodrošina interaktivitāti un prasa pastāvīgu studentu uzmanību 

(Delfi, 2020). Šobrīd arī IZM pieļauj iespēju, ka daļa studiju kursu varētu notikt attālināti arī 

pēc pandēmijas. Apmēram 15-20% no mācību satura varētu tikt realizēti attālināti, īpaši C 

daļas kursi, kas ir brīvās izvēles priekšmeti, un studenti tos var izvēlēties sev ērtā laikā 

(Ruskule, 2020). Tas varētu pavērt studentiem plašākas iespējas, piemēram, izvēlēties kursus 

no citām fakultātēm, atvieglojot pārvietošanos no fakultātes uz fakultāti, un apgūt kursu sev 

ērtā laikā un vietā (Ruskule, 2020). 

Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide 20. gadsimta astoņdesmito 

gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā bija viena no pirmajām reformām augstākās 

izglītības jomā neatkarīgajā Latvijā (Kažoka u.c., 2018). Reformas mērķis bija iegūt Latvijas 

augstākās izglītības sistēmas starptautisku atzīšanu. (Kažoka u.c., 2018). Pēdējo 30 gadu laikā 

augstākās izglītības sistēma un kvalitātes nodrošināšanas sistēma Latvijā ir piedzīvojusi 

pamatīgas transformācijas, pārejot no individuālu studiju programmu akreditācijas uz studiju 

virzienu akreditāciju (Kažoka u.c., 2018). Šobrīd Latvijā tiek īstenoti trīs galvenie augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesi – jauno studiju programmu licencēšana, studiju 

virzienu cikliska akreditācija (ik pēc diviem vai sešiem gadiem) un visu augstākās izglītības 



 

 

institūciju akreditācija uz nenoteiktu laiku. Sistēma lielā mērā ir atkarīga no licencēšanas 

procedūras un studiju virzienu cikliskās akreditācijas (Kažoka u.c., 2018). Studiju virzieni var 

tikt akreditēti uz diviem termiņiem – 6 gadi (pozitīvs lēmums) un 2 gadi (lēmums ar 

nosacījumiem, ja tiek konstatēti trūkumi, kuri var tikt novērsti studiju virziena akreditācijas 

termiņa laikā). Negatīva lēmuma gadījumā, akreditācija netiek piešķirta (Quality Agency for 

Higher Education, 2019). Augstskolu akreditācija pašlaik ir svarīga funkcija, kuras mērķis ir 

nodrošināt, ka drīkst darboties tikai uzticamas augstskolas. Augstskolu akreditācija tiek veikta 

tikai jaunizveidotajām iestādēm vai ārkārtas situācijās, piemēra, kad pārkāpti nozari 

regulējošie normatīvie akti (Kažoka u.c., 2018). 

2014. gadā tika nolemts, ka Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir visatbilstošākā 

organizācija augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas funkcijas veikšanai. Pēc AIC 

izraudzīšanas un aktuālo normatīvo aktu pārskatīšanas, ar mērķi nodrošināt augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanu, AIC izveidoja struktūrvienību ar nosaukumu Augstākās 

izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) (Quality Agency for Higher Education, 2019). AIKA 

kompetencē ir organizēt augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju, studiju 

programmu licencēšanu, kā arī veic citus ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu 

saistītus uzdevumus (Quality Agency for Higher Education, 2019). Kopš 2018. gada AIKA ir 

pilntiesīgs Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) biedrs. 

ENQA lēmums piešķirt AIKA pilntiesīgu dalību nākamajiem pieciem gadiem nodrošina, ka AIKA 

organizētajām augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanām var uzticēties gan vietējā, gan 

starptautiskā mērogā (Quality Agency for Higher Education, 2019). Turklāt, lai uzlabotu 

Latvijas izglītības kvalitātes nodrošināšanu, 2018. gadā AIKA uz pieciem gadiem pievienojās 

arī Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistram (OECD, 2021). Rezultātā 

pieņemtie lēmumi apliecina, ka gan Latvijas, gan ārvalstu augstākās izglītības institūcijas, 

studējošie un citas ieinteresētās puses var uzticēties AIKA organizētajiem augstākās izglītības 

kvalitātes novērtējumiem, kā arī tiek uztverta kā uzticams partneris Eiropas augstākās 

izglītības telpā (Quality Agency for Higher Education, 2019). 

Šobrīd vienīgā cikliskā vērtēšanas procedūra ir studiju virzienu akreditācija, kas nesniedz 

pilnīgu priekšstatu par augstskolu (Baumanis, 2020; Ministru kabinets, 2021a). Augstskolas 

akreditācija ir iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes novērtējums, kā rezultātā 

iestāde ir valsts atzīta un var izsniegt valsts diplomus. Efektīvai kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmai jābūt visaptverošai un tās procedūrām jābūt konsekventām un racionālām (Ministru 

kabinets, 2021a). Lai mainītu sistēmu no kvalitātes kontroles uz kvalitātes uzlabošanu un 

varētu tajā ieviest izmaiņas, nepieciešams pārskatīt Latvijas augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas un vērtēšanas sistēmu (Ministru kabinets, 2021a). 

Šobrīd ir plānots ieviest augstskolu ciklisku institucionālo akreditāciju, tādējādi turpinot 

iepriekšējā periodā sāktās reformas augstskolu kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanā, lai 

stiprinātu augstskolu kvalitāti un konkurētspēju (Ministru kabinets, 2021a). Šajā procesā 

nozīmīgs ir 2020.-2024. gada studiju virzienu akreditācijas cikls, jo pirmo reizi notiks sistēmisks 

visu augstākās izglītības studiju virzienu izvērtējums atbilstoši Eiropas augstākās izglītības 



 

 

telpas kvalitātes nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām, vienlaikus sagatavojoties arī 

pakāpeniskai pārejai uz cikliskas institucionālās akreditācijas sistēmas ieviešanu (Ministru 

kabinets, 2021a). Pandēmijas laikā virkne augstākās izglītības iestāžu, kas īsteno sociālās 

zinātnes, piedzīvoja arī akreditācijas vilni (Lentjušenkova, 2021). Arī daļēji attālinātais 

akreditācijas process, kurā ārvalstu eksperti piedalījās attālināti, bija jaunums, kas, iespējams, 

arī pēc pandēmijas kļūs par pastāvīgu praksi, jo būtiski ietaupa laiku un resursus 

(Lentjušenkova, 2021). 

2020. gadā IZM sadarbībā ar AIC ES strukturālo reformu atbalsta programmā sāka augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveides koncepcijas izstrādi. Šis process 

paredz sagatavot un izskatīšanai iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskās institucionālās 

akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam (Ministru kabinets, 

2021a). Tās ieviešanu kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru ir plānots ieviest, sākot 

ar 2025. gadu. Tās ieviešanas rezultātā tiks samazināta dažādu esošo kvalitātes 

nodrošināšanas procedūru dublēšanās, samazināts administratīvais slogs un novērtēšanas 

procedūru izmaksas (Ministru kabinets, 2021a). 

Neskatoties uz plānotajām izmaiņām, Latvijā joprojām ir gara, dārga un birokrātiski sarežģīta 

studiju programmu akreditācijas un licencēšanas sistēma, kas ir liels izaicinājums daudzām 

izglītības iestādēm un gatavošanās šim procesam jāsāk ļoti laicīgi (Baumanis, 2020; 

Lentjušenkova, 2021). Šādas akreditācijas sistēmas kopējās izmaksas ir aptuveni 8 līdz 10 

miljoni eiro un šīs izmaksas tiek segtas no līdzekļiem, kas būtu jāiegulda augstskolu attīstībā, 

veicinot to darbības kvalitāti un konkurētspēju (Baumanis, 2020). Salīdzinājumam, plānotā 

augstākās izglītības iestāžu institucionālā akreditācija izmaksātu aptuveni 2 līdz 3 miljonus eiro 

(Baumanis, 2020). Līdz ar to atteikšanās no pašreizējās dārgās, smagnējās un pārlieku 

birokrātiskās akreditācijas sistēmas un tās aizstāšana ar modernāku ļautu investēt vairāk nekā 

5 miljonus eiro augstākās izglītības attīstībā (Baumanis, 2020). 

Neskatoties uz izmaiņām, kas regulāri tiek veiktas studiju virzienu un programmu akreditācijā 

Latvijā, arī attālinātās studijas veicinās augstākās izglītības kvalitāti, rosinot augstskolas 

pārdomāt un pilnveidot studiju programmu saturu (Vasiļevska, 2020). Ja vienā klikšķa 

attālumā ir pieejami dažādi tiešsaistes kursi, kas piedāvā apgūt vienu vai otru prasmi, tad 

augstskolām jānāk ar kvalitatīvu piedāvājumu, lai topošais students būtu gatavs uzņemties 

ilgtermiņa saistības (Vasiļevska, 2020). 

Attiecībā uz nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, kas vajadzīgas attālinātās 

mācīšanas īstenošanai “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” mācībspēki norāda, ka 

viņiem joprojām trūkst specifisku augsta līmeņa tehnisko prasmju dizaina izstrādē, video 

montāžā, kas ietekmē gan saturu, gan mācību materiālu vizuālo kvalitāti, tāpēc viņi ierosina 

augstskolās veidot starpdisciplināras komandas multimediju mācību materiālu izstrādei, 

iesaistot arī akadēmisko personālu. Šādās komandās varētu būt satura speciālisti, 

augstskolas pedagoģijas, kombinēto studiju pedagoģiskā dizaina eksperti un digitālu studiju 

materiālu izstrādes tehniskie speciālisti. 



 

 

 

Saskaņā ar (Ministru kabinets, 2021b) Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam 

plānots attīstīt šādas digitālās prasmes: 

● pilnveidot augstākās izglītības iestāžu pasniedzēju pedagoģiski digitālo kompetenci, 
digitālās zināšanas un prasmes ekselencei, tostarp sagatavojot Latvijas digitalizācijas 
pasniedzēju kodolu pasaules līmeņa saturā, pedagoģijā un pasniegšanas tehnoloģijās; 

● attīstīt augsta līmeņa digitālās prasmes kā caurviju prasmes profesionālās izglītības 
un augstākās izglītības satura ietvaros, t.sk. kiberdrošība, darbs ar lielajiem datiem, 
nozares digitālo tehnoloģiju apguve, publiskos pārvaldes pakalpojumus, u.c. 

● veicināt augstākās un profesionālās izglītības iestāžu ciešāku sadarbību ar darba devējiem 
un nozares asociācijām, lai sagatavotu kvalificētus IKT speciālistus atbilstoši 
tautsaimniecības prasībām, t.sk. attīstot īsākus ceļus profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 
un pilnveidošanai, piemēram, modulārās pieejas īstenošana. 

 

Saskaņā ar (Ministru kabinets, 2021b) izglītības digitālajā pārveidē nepieciešamās izmaiņas ir 

šādas: 

● pilnībā digitalizēti administratīvie procesi (t.sk. augstskolās), ietverot pieteikšanos 
mācību iestādē, mācību satura digitālu pieejamību (izmantojot, piemēram, dabīgās 
valodas apstrādes tehnoloģijas iespējas), automatizētu mācību procesu un studentu 
snieguma vērtēšanu, kā arī digitālu izglītības apliecinājumu saņemšanu; 

● nodrošināta attālināto mācību īstenošanas iespēja un atbilstošas kvalitātes interneta 
pieslēgums izglītības iestādēm, kā arī atbilstoša tehnoloģiju pieejamība studentiem 
mācību procesa nodrošināšanai; 

● ieviesta datos balstīta izglītības nozares pārvaldība, t.sk. nodrošinot izglītības procesu 
un kvalitātes monitoringu un analītiku, agrīnās brīdināšanas procesu, progresa 
snieguma mērīšanu, tālākās izglītības un karjeras attīstības iespēju prognozēšanu; 

● izveidota simulēta mācību (izglītības) vide primāri tādās nozarēs, kurās simulācijas 
mazina profesionālos riskus, t.sk. veselības aprūpes, medicīnas, tiesību zinātnes, 
drošības un iekšlietu jomās; 

● mākslīgā intelekta risinājuma ieviešana prasmju apguves un vērtēšanas atbalstam, 
piemēram, patstāvīgo darbu vai attālināto studiju formā. 

 

“Studentu apvienības pētījumā” tika apkopota labās prakses un ieteikumi attiecībā uz mācību 

metodēm attālinātajās studijās. Studiju procesā izmantotajām metodēm jābūt dažādotām un 

kombinētām, piemēram, tiešsaistes lekcijas jāpapildina ar jautājumu iesniegšanas tiešsaistes 

platformu rīkiem (piemēram, Menti.com, Sli.do u.c.), zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai 

ieteikums arī izmantoti tiešsaistes testus ar spēles elementiem, piemēram, vietnē Kahoot.it. 

Studentiem jānodrošina terminu un metožu skaidrojošie teorētiskie materiāli, kurus var izlasīt 

pirms lekcijas, kā arī studenti aicināti sagatavot un prezentēt mājasdarbus digitāli līdzīgi kā 

auditorijas priekšā, beigās saņemot atsauksmes gan no akadēmiskā personāla, gan 

kursabiedriem (Latvijas studentu apvienība, 2020; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c. 2020). 



 

 

Mācībspēkiem dažādojot mācīšanās metodes un pārbaudījumu veidus, jācenšas individualizēt 

un pielāgot studiju uzdevumus, novēršot iespējas un nepieciešamību studējošajiem meklēt 

neatļautu palīdzību, nodrošinot akadēmisko godīgumu (Latvijas studentu apvienība, 2020). 

Papildus vēlams izmantot materiālus, kas ir pieejami no dažāda tipa un vecuma ierīcēm 

(datora, telefona, planšetdatora), lai informācija studentiem būtu pieejama neatkarīgi no no 

viņu materiāli tehniskajām iespējām. Studiju procesam un kursa saturam jābūt maksimāli 

pielāgojamam visu studējošo vajadzībām, lai viņi arī attālināti varētu pilnvērtīgi iesaistīties 

studiju procesā (Latvijas studentu apvienība, 2020). 

Pamatojoties uz “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumu”, sagatavojot digitālos mācību 

materiālus, nepieciešams nodrošināt dažāda veida uzdevumus/aktivitātes, piemēram, 

lasīšanu, dokumentēšanu, multivides materiālu izpēti, konsultācijas, audio/video lekcijas, 

pierakstu veikšanu digitālajos rīkos, tiešsaistes diskusijas, darbu ar simulācijām vai 

lietojumprogrammām, uzdevumu un testu pildīšanu u.c., lai labāk noturētu studentu 

uzmanību (Ļubkina u.c., 2020). 

Saskaņā ar jau veiktajiem pētījumiem (Čeirane u.c., 2021; Dzenīte u.c., 2021) lielākā daļa 

studentu dod priekšroku tiešsaistes lekcijām Zoom vai citā platformā, kur pasniedzējs soli pa 

solim raksta un izskaidro teorētisko materiālu un risina praktiskos uzdevumus, nerādot jau 

iepriekš uzrakstītus risinājumus vai ierakstītas videolekcijas ar līdzīgu saturu. Tajā pašā laikā 

ievērojams skaits studentu dod priekšroku kombinētai mācību pieejai, kas ietver tiešsaistes 

nodarbības ar patstāvīgiem uzdevumiem (Čeirane u.c., 2021). Tiešsaistes nodarbības, 

pašnovērtējuma testi e-studijās, patstāvīgo uzdevumu iesniegšana un interaktīvie rīki tiek 

uzskatīti par efektīvākajiem attālinātās mācīšanās rīkiem (Čeirane u.c., 2021). Tā kā sadarbība 

ar pasniedzēju atvieglo kursa apguvi, lielākā daļa studentu labprātāk pārrunā uzdevumus 

tiešsaistes nodarbībās, nevis iesniedz tos elektroniski (Čeirane u.c., 2021). Bez tam ir 

iespējams identificēt virkni tālmācības priekšrocību, raugoties no student skatupunkta, 

piemēram, ērta tehnoloģiju izmantošana, dažādi pieejamie digitālie rīki un vienlaicīga dažādu 

informācijas avotu izmantošana, pašvadīta mācīšanās un stresa līmeņa pazemināšanās, kas 

uzlabo psihoemocionālo stāvokli (Čeirane u.c., 2021). 

Tajā pašā laikā problēmas rada zināšanu novērtēšana, jo automatizētas zināšanu 

pārbaudīšanas iespējas ir atbilstošākas STEM zinātņu jomām. Mācību procesu vēlams 

organizēt konkrētos moduļos, nevis pēc lekciju principa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

u.c., 2020). Akadēmiskā godīguma ievērošana var būt nopietna problēma, tāpēc 

akadēmiskajam personālam ir nopietni jāpārdomā veidi, kā pārbaudīt zināšanu apguvi 

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). 

Mūsdienās Covid-19 pandēmijas laikā cilvēki var īsākā laika posmā pielāgoties jauniem 

apstākļiem, risināt problēmsituācijas un atrast jaunas izglītības formas, par kurām sabiedrība 

iepriekš nebūtu iedomājusies (Ruskule, 2020). Līdz ar pandēmijas iestāšanos sabiedrība ir 

kļuvusi mobilāka un spēj paveikt vairāk, tāpēc tas arī turpmāk būtu jāsaglabā (Ruskule, 2020). 

Būtiska ir studentu motivācija un iesaiste, īpaši, ja lekcijas tiek organizētas attālināti. 

Nozīmīgs ir interesants un vizuāli labi pielāgotais saturs digitālajām studijām (Diaz Redondo, 



 

 

2020). Būtiska ir arī mācību metodoloģijas pielāgošana, ieviešot jaunas mācību metodes 

(Diaz Redondo, 2020). 

Svarīgas ir jaunas mācību metodes un progresīvu prakšu izmantošana, piemēram, 

mikromācīšanās, uz praksi orientēta mācīšana un spēlēs balstīta mācīšanās (Diaz Redondo, 

2020). Ir pieejamas zināšanas, rīki un materiāli, lai būtiski uzlabotu mācīšanās pieredzi un 

iesaistīšanos un veicinātu tālmācības pieredzi (PwC Latvija, 2020; Zdanovskis, 2021). Video 

balstītas un interaktīvas digitālās apmācības (piemēram, interaktīvas prezentācijas ar vairāku 

atbilžu variantu video simulācijām) var būt laba platforma praktiskām nodarbībām 

(Kratovska, 2021). Tālmācībā daudz svarīgāks par spēju ātri apgūt kursa saturu ir laiks, kas 

pavadīts pie dažādām kursa aktivitātēm, tāpēc jāizvēlas tādas pedagoģiskās stratēģijas, kas 

motivē vairāk laika veltīt kursa saturam un materiāliem, pat ja tas nozīmē vieglāku uzdevumu 

došanu studentiem, kuri jau ir apguvuši tēmu (Ļubkina u.c., 2020). 

Pašreizējās Latvijas situācijas analīze liecina, ka tālmācība un e-studijas augstskolās 

nepazudīs. Augstskolu pārstāvji secina, ka ir studiju programmas, kurās attālināto studiju 

forma var kļūt par pamatformu vai būtisku studiju elementu (Daugavpils universitāte, 2020a; 

Izglītības un zinātnes ministrija, 2021a; Vilks & Kipane, 2021). Turklāt šāda studiju pieeja tiks 

turpināta arī pēc Covid-19 pandēmijas beigām, apvienojot attālinātās studijas ar klātienes 

nodarbībām un ļaujot studentiem izvēlēties sev ērtāko zināšanu apguves veidu (Delfi, 2020; 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020c; Rīgas Tehniskā universitāte, 2020a; 

Lentjušenkova, 2021). Tomēr nedrīkst arī aizmirst, ka cilvēki ir sabiedriskas būtnes, un vēlme 

satikties un komunicēt klātienē ir nepieciešama psihoemocionālo problēmu mazināšanai, 

tāpēc studiju procesa hibrīdformāts (tālmācība apvienojumā ar lekcijām klātienē) varētu būt 

par labs risinājums (Lentjušenkova, 2021). Teorētiskās lekcijas iespējams noklausīties 

attālinātā formātā, bet seminārus, praktiskās nodarbības, radošās darbnīcas un citas 

aktivitātes – klātienē (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020; Lentjušenkova, 2021). 

Tāpat ievērojams skaits pedagogu, kas izmantoja tehnoloģijas pirms Covid-19 pandēmijas, 

uzskata, ka ārkārtas situācijā radītie jaunie mācību risinājumi ir jāsaglabā arī tad, kad 

epidemioloģiskā situācija valstī stabilizēsies (Jansone-Ratinika u.c. 2020; Lentjušenkova, 

2021). Ja studentiem ir pieejamas nepieciešamās tehnoloģijas un atbilstoši e-studiju 

materiāli, tad konkrētas studiju tēmas vai pat veselus studiju kursus var apgūt tālmācībā 

apvienojumā ar klātienes nodarbībām (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). Studiju 

procesu ieteicams organizēt studiju moduļos, kad jāapgūst konkrētas tēmas, un turpmākās 

lekcijas sākas tikai pēc iepriekšējā studiju moduļa apguves (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

u.c. 2020). Tomēr jāņem vērā arī tas, ka ir vairākas tehniskās un radošās studiju programmas, 

kuras nav iespējams īstenot bez klātienes nodarbībām (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 

2020; Lentjušenkova, 2021). Turklāt būtisks tālmācības aspekts ir zināšanu vērtēšana, lai 

zinātu, ka studenti ir apguvuši konkrētas kompetences un ir sasnieguši studiju procesa mērķi. 

Zināšanu vērtēšanu ieteicams īstenot tādā veida, kas ļauj objektīvi novērtēt dažāda veida 

zināšanas un nodrošina akadēmisko integritāti, līdz tiks izstrādāti līdzvērtīgi automatizētie 

risinājumi (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). 



 

 

 

Lai veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu tālmācības attīstības aspektā, perspektīvā 

būtu vēlams pievērst uzmanību šādiem izaicinājumiem (Ministru kabinets 2021b; Vilks & 

Ķīpāne, 2021): 

● pandēmijas laikā hibrīdā un attālinātā formātā īstenoto studiju programmu un 
studiju kursu pozitīvo elementu (sasniegumu) un nepilnību izvērtējumam, 
tostarp veicot elektroniskās aptaujas digitālajā vidē; 

● digitālo tehnoloģiju turpmākās izmantošanas potenciāla apzināšanai, ņemot 
vērā atbilstošu rīku un iekārtu straujo attīstību un to savietojamību ar augstas 
kvalitātes, likumīgiem izglītības resursiem; 

● akadēmiskā personāla izglītībai un apmācībai, veicinot stabilu un kvalitatīvu 
digitālo prasmju un kompetenču apguvi; 

● nodarbību nodrošināšanai studentiem digitālo prasmju un kompetenču 
pilnveidošanai, ņemot vērā tehnoloģiskos un informatīvos resursus un 
augstskolu un mācībspēku iespējas; 

● plašākai ārvalstu izglītības iestāžu informatīvo un izglītojošo resursu 
izmantošanai (lekcijas, prezentācijas, pētnieciskie materiāli u.c.); 

● pētījumiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai veicinātu kvalitatīvu izglītību; 
● pievēršot pastiprinātu uzmanību studentu iegūto zināšanu vērtējumiem, 

viedokļiem un dalībai dažādos projektos. 
 

Augstskolas apzinās, ka attālinātā izglītība nav lētāka par tradicionālajām studijām un 

sagatavošanās prasa daudz vairāk personāla darba – datora ekrānā redzamajam materiālam 

nepieciešama atšķirīga strukturēšana un specifiska satura apstrāde, kā arī akadēmiskajam 

personālam nepieciešama digitālā pratība un zināšanas par jaunām mācību metodēm 

(Daugavpils universitāte, 2020a). Taču tālmācības iespēju attīstība augstskolās ļaus tām kļūt 

vēl pieejamākām studentiem, kuri strādā un cenšas apvienot studijas ar darbu, kā arī tiem, 

kuri nedzīvo Latvijā, bet vēlas šeit iegūt izglītību (Delfi, 2020; Pārresoru koordinācijas centrs, 

2020). 

Apkopojot visu iepriekš minēto informāciju, jāsecina, ka, lai gan Covid-19 pandēmija radīja 

problēmas daudzās nozarēs Latvijā, tajā skaitā izglītībā, kopumā Latvijas augstskolas, 

sākoties Covid-19 pandēmijai, ļoti īsā laika periodā varēja veiksmīgi pāriet uz pilnībā 

attālinātām studijām. Turklāt augstskolas nodrošināja modernus tehnoloģiskos risinājumus 

attālināto studiju nodrošināšanai, piedāvāja akadēmiskajam personālam apmācības par 

jaunieviesto rīku lietošanu un mācīšanu tiešsaistē kopumā. Tāpat notika apmācības, kuru 

mērķis bija padziļināt zināšanas par esošajām e-studiju platformām, piemēram, Moodle. Arī 

komunikācija starp visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm bija aktīvāka, lai nodrošinātu 

informāciju par izmaiņām studiju procesā katrā augstskolā. 

 



 

 

Pateicoties šīm izmaiņām, gan studenti, gan mācībspēki apguva prasmes lietot jaunus rīkus 

(piemēram, Zoom vai MS Teams) un aktīvāk izmantoja esošās tehnoloģijas un e-mācību 

risinājumus, īpaši Moodle. Neraugoties uz priekšrocībām un ieguvumiem, abas puses 

(studenti un akadēmiskais personāls) saskārās ar līdzīgām problēmām, piemēram, 

tehniskajām problēmām ar internetu un modernu ierīču trūkumu, kas spētu palaist 

izmantotos rīkus. Tāpat attālināto studiju un attālinātā darba dēļ bieži vien pietrūka ierīču 

visiem ģimenes locekļiem, kā arī nebija iespējams atrast klusu vietu šo aktivitāšu veikšanai. 

Būtisks izaicinājums bija kursu materiālu un aktivitāšu pielāgošana attālinātām studijām, 

radot akadēmiskā personāla pārslodzi un ietekmējot studiju kursu kvalitāti. Attālinātajās 

studijās arvien aktuālāks kļuva jautājums par akadēmisko integritāti. Arī studenti izjuta laika 

trūkumu un bieži nevarēja pabeigt uzdotos uzdevumus, noslēguma darbus vai iziet praksi. 

Emocionālas, sociālas un psiholoģiskas problēmas Covid-19 pandēmijas laikā bija gan 

akadēmiskajam personālam, gan studentiem. Studenti zaudēja motivāciju mācīties un pat 

pārtrauca studijas. 

Neskatoties uz problēmām, kuras radās attālināto studiju laikā, lielākā daļa augstskolu atzīst 

šo studiju formātu par perspektīvu, kas ļaus uzlabot Latvijas augstskolu atpazīstamību arī 

starptautiskā mērogā. Vairākas augstskolas jau strādā pie tālmācības ieviešanas vai esošo 

digitālo studiju programmu un to satura kvalitātes uzlabošanas, izmantojot mūsdienīgus e-

studiju rīkus, video ierakstīšanas tehnoloģijas un atbilstoši apmācītu akadēmisko un tehnisko 

personālu. Tomēr joprojām ir jāpieliek lielas pūles praktisko iemaņu nodrošināšanā un 

laboratorijas darbu veikšanā. Līdz ar to būs studiju programmas un/vai kursi, kuros būs 

nepieciešamas klātienes nodarbības, lai apgūtu praktiskas iemaņas, piemēram, medicīnā, 

ķīmijā u.c. Tāpat būs nepieciešams ieviest jaunas mācību metodes un prakses, kas paredzētas 

tieši tālmācībai, jo šī studiju forma augstskolās visticamāk turpinās pastāvēt pilnībā vai jauktā 

formātā (t.i., kombinācijā ar klātienes lekcijām). Līdzās augstskolu vēlmei virzīties uz mācību 

procesa digitalizāciju, Latvijā būtu jāiegulda liels darbs arī no valdības un ministriju puses, lai 

izstrādātu atbilstošu likumdošanu un ieviestu akreditācijas procesus kvalitatīvu digitālo 

studiju programmu nodrošināšanai. 

  



 

 

4. TEHNOLOĢISKIE ASPEKTI 

 

Augstākās izglītības digitalizācija ir viens no Latvijas prioritārajiem uzdevumiem 2021.-

2027. gadam, kas nostiprināts vairākos politikas plānošanas dokumentos, piemēram, 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs  

2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 2021a), Nacionālajā attīstības plānā 2021.-

2027.gadam (Saeima, 2020), Digitālās transformācijas vadlīnijas 2021. – 2027.gadam 

(Ministru kabinets, 2021b) un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam (Ministru kabinets, 2021c). Balstoties uz (PwC Latvija, 2020) minēto informāciju, 

šajos plānošanas dokumentos izvirzītie digitalizācijas mērķi paredz, ka Latvijas augstskolām 

cita starpā aktīvi jāizmanto digitālie risinājumi gan studijās (digitālās studiju platformas un 

tehnoloģiju integrācija studiju saturā), gan pētniecībā un iekšējo procesu sakārtošanā, kā arī 

jāpilnveido gan akadēmiskā personāla, gan pētnieku prasmes digitālo tehnoloģiju 

izmantošanā. Turklāt šajā pašā pētījumā uzsvērts, ka Latvijas augstskolām ir nepieciešamais 

tehniskais aprīkojums, piemēram, ekrāni, kameras, skaņas aparatūra attālinātām lekcijām un 

Wi-Fi pieslēgums, kas nepieciešams digitalizācijas tehnoloģiskā atbalsta pamatvajadzību 

nodrošināšanai. 

Latvijā tiek uzturēta valsts izglītības informācijas sistēma, kuras mērķis ir ievadīt, izveidot, 

iegūt, uzglabāt un apstrādāt datus, kas nepieciešami valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu 

izglītības jomas funkciju īstenošanai (Ministru kabinets, 2019; Izglītības un zinātnes ministrija, 

2020). Tajā ietilpst Izglītības iestāžu reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 

reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības 

vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu 

reģistrs, Akadēmiskā personāla reģistrs un Pedagoģiskā personāla tarifikācijas (Ministru 

kabinets, 2019). Valsts izglītības informācijas sistēma pieejama: https://www.viis.gov.lv/. 

Sistēmā glabājamais saturs un satura atjaunināšanas, arhivēšanas, anonimizācijas, dzēšanas 

un sistēmas uzturēšanas jautājumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 276 (Ministru 

kabinets, 2019). Zināms, ka Latvijas augstskolas šobrīd īsteno savu iekšējo sistēmu integrāciju 

ar valsts izglītības informācijas sistēmu (PwC Latvija, 2020). 

Kā liecina “Pašreizējā ziņojuma pētījuma” rezultāti, gandrīz 87% (n=13) Latvijas augstskolu ir 

norādījušas, ka tām ir vienota iekšējā informācijas sistēma, un tikai aptuveni 13% (n=2) tādu 

nav. Daudzas Latvijas augstskolas piedāvā studentiem un darbiniekiem pieeju vienotajam 

iekšējās informācijas portālam/sistēmai, kas var piedāvāt daudzus pakalpojumus, piemēram, 

karjeras sadaļu, darbinieku un studentu personīgos profilus, studiju datus, iekšējo noteikumu 

datu bāzi un daudzus citus, piemēram, luis.lu.lv (Latvijas Universitāte), ortus.rtu.lv (Rīgas 

Tehniskā universitāte), my.rsu.lv (Rīgas Stradiņa universitāte), bais.ba.lv (Banku augstskola), 

my.riseba.lv (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"), un batis.turiba.lv (Biznesa 

augstskola Turība). Tajā pašā laikā daudzas augstskolas, tostarp Liepājas Universitāte, 

Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, 

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, Vidzemes Augstskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

https://www.viis.gov.lv/


 

 

akadēmija, Mākslas akadēmija Latvija, Ventspils Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte un Latvijas Kultūras akadēmija izmanto tā saukto Latvijas Augstskolu informācijas 

sistēmu (saīsināti LAIS), kas ietver daļu no Latvijas Universitātes informācijas sistēmas 

(saīsināti LUIS), kas pielāgota konkrētās augstskolas vajadzībām (LAIS, n.d.). 

Izpētes rezultāti parāda, ka lielākā daļa (ja ne visas) Latvijas augstskolas izmanto e-studiju vidi. 

Kā liecina “Pašreizējā ziņojuma pētījuma” rezultāti, visas 15 Latvijas augstskolas, kas piedalījās 

aptaujā, norādīja, ka izmanto e-studiju vidi. Dažādi informācijas avoti liecina, ka Moodle ir 

izplatītāka platforma. Šī informācija ir publiski pieejama arī Latvijas augstskolu tīmekļa vietnēs 

(sk., piemēram, Baltijas Starptautiskā Akadēmija, n.d.; Rīgas Stradiņa universitāte, n.d.; 

Biznesa augstskola "Turība", 2020; Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021, 2020b; Banku 

augstskola, 2021a , 2021b, 2020a, 2020b, Vidzemes augstskola, 2020, Daugavpils universitāte, 

2020a; Latvijas Kristīgā Akadēmija, n.d.; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, n.d.). 2019. gadā 

veiktais “Datorzinību centra pētījums” atklāja, ka visas septiņas Latvijas augstskolas, kas 

piedalījās aptaujā, izmantoja Moodle e-studiju vidi. Saskaņā ar “Pašreizējā ziņojuma 

pētījumu” 93% (n=14) iestāžu atbildēja, ka izmanto Moodle, savukārt 7% (n=1) Latvijas 

augstskolu norādīja uz Canvas izmantošanu. Apkopojot visus pieejamos informācijas avotus, 

var secināt, ka vismaz 25 no 27 Latvijas augstskolām izmanto Moodle (14 no 16 ir valsts 

iestādes, bet 10 no 11 ir privātās). Tāpat ir zināms, ka Moodle ir bezmaksas atvērtā koda 

programmatūra (Moodle, n.d.). 

Balstoties uz “Pašreizējā ziņojuma pētījumu”, 80% (n=12) Latvijas augstskolu norādīja, ka 

iestādes iekšējais personāls atbild par e-studiju vides uzturēšanu, un 20% gadījumu (n=3) 

Latvijas augstskolas minēja, ka izmanto ārpakalpojumus šim nolūkam. Šī paša pētījuma 

ietvaros tika identificēti arī vairāki veidi, kā e-studiju videi tiek pievienotas jaunas tehniskās 

iespējas: 60% (n=9) iestāžu atbildēja, ka ir konkrēta persona vai nodaļa, kas centralizēti 

apkopo un apstrādā visus pasniedzēju pieprasījumus, 40% ( n=6) norādīja, ka pedagogi paši 

pievieno jaunus līdzekļus saviem e-studiju kursiem, 33% (n=5) norādīja, ka vides uzturētāji 

piedāvā jaunu funkcionalitāti un mācībspēkiem ir iespēja izvēlēties, ko izmantot savos e-

studiju kursos, savukārt 26% (n=4) Latvijas augstskolu minēja, ka akadēmiskajam personālam 

ir iespēja pieprasīt jaunu funkcionalitāti no uzturētājiem. Pētījumā arī noskaidrots, ka 73% 

(n=11) iestāžu pašreizējo e-studiju vides funkcionalitāti uzskata par pietiekamu akadēmisko 

vajadzību apmierināšanai, 20% gadījumu (n=3) tika apgalvots, ka ar funkcionalitāti nepietiek, 

un vienas augstskolas pārstāvis norādīja, ka viņa rīcībā nav šādas informācijas.  

“Datorzinību centra pētījumā” tika konstatēts, ka e-studiju vides izmantošana augstskolās ir 

vismaz daļēji reglamentēta, nosakot vai nu vispārīgas minimālās prasības katra e-studiju kursa 

pievienojamajam saturam, vai arī stingras prasības tajās augstskolās, kurās tiek īstenota 

tālmācība. Saskaņā ar “Pašreizējā ziņojuma pētījumu” 66% (n=10) Latvijas augstskolu 

atbildēja, ka e-studiju vides izmantošana ir reglamentēta, bet 20% gadījumu (n=3), ka nav. 

 



 

 

2019. gadā veiktais “Datorzinību centra pētījums” atklāja, ka e-studiju kursu skaits gadā 

lielākajās Latvijas valsts augstskolās mērāms vairākos tūkstošos (piemēram, 2000, 3000, 3500 

vai 8000), savukārt privātajās - e-studiju kursu skaits bija mazāks un mērāms simtos, 

piemēram, 250, 350 vai 500, norādot, ka tajās galvenokārt tiek skaitīti e-studiju kursi, kas 

paredzēti tieši tālmācībai. Tā kā minētais pētījums tika veikts gadu pirms Covid-19 

pandēmijas, var droši teikt, ka pēdējo divu gadu laikā e-kursu skaits ir pieaudzis vairākkārt. 

Turklāt šis pats pētījums atklāja, ka pamatā mācībspēki piedāvāja e-studiju kursus studentiem 

augstskolu e-studiju vidēs (89%, n=59). Taču bija arī reti izņēmumi, kad e-studiju kursi tika 

piedāvāti gan augstskolu e-vidēs, gan citās vidēs (10%, n=7) vai tikai citās vidēs (3%, n=2). 

Visu “Datorzinību centra pētījumā” iesaistīto augstskolu tehniskā personāla pārstāvji norādīja, 

ka viņu pedagogi saviem e-studiju kursiem pievieno uzrakstus, failus un interneta adreses 

(URL), veido testus un uzdevumu aktivitātes, pievieno video, sūta ziņojumus e- mācību kursu 

dalībniekiem un ievada vērtējumus. Arī sešu Latvijas augstskolu pārstāvji no septiņām 

aptaujātajām norādīja, ka pasniedzēji veido forumus, mapes un aptaujas. Tāpat tika 

konstatēts, ka trīs mācību iestāžu pasniedzēji katram studentam adaptīvā veidā piedāvā 

mācību saturu, kā arī divu augstskolu pedagogi izmanto datu analīzi. Biežāk izmantotās e-

studiju vides iespējas ir redzamas 3.attēlā, balstoties uz pedagogu sniegtajām atbildēm šajā 

pašā pētījumā. Pasniedzēji visbiežāk norādīja uz dažāda veida failu pievienošanu e-kursiem. 

Tomēr bieži tika izmantota arī uzrakstu pievienošana, ziņojumu sūtīšana kursa dalībniekiem, 

interneta adrešu pievienošana, vērtēšana, uzdevumu pievienošana, mapju un testu 

izmantošana. Visretāk izmantotās iespējas bija mācību satura piedāvāšana studentiem 

adaptīvā veidā, datu analīze un video pievienošana. Forumu izmantošanu norādīja 38% (n=26) 

pedagogu, aptaujas izmantoja 41% (n=28) aptaujāto. 

 



 

 

3.att. E-studiju vides iespēju izmantošana (balstoties uz pedagogu atbildēm “Datorzinību 

centra pētījumā”) 

 

“Pašreizējā ziņojuma pētījuma” ietvaros tika uzdots līdzīgs jautājums par e-mācību vides 

līdzekļu izmantošanu. Rezultātā atklājās, ka Latvijas augstskolas izmanto gandrīz visas 

galvenās e-studiju vidē piedāvātās iespējas (4. attēls). Tas varētu būt saistīts ar Covid-19 

pandēmiju, kuras laikā daudzām iestādēm nācās pāriet uz attālinātajām studijām un meklēt 

risinājumus, kā padarīt studiju procesu interaktīvāku un saistošāku un informēt studentus. 

Tajā pašā laikā gan datu analītikas izmantošana, gan adaptīvā satura prezentācija joprojām 

netiek plaši izmantota. PwC Latvija veiktais pētījums (2020) sniedz ieteikumu Latvijas 

augstskolām sākt pilnvērtīgi izmantot mācību analīzi (angļu val. learning analytics), lai 

nodrošinātu studiju personalizēšanu, par kuru pašlaik akadēmiskā personāla izpratne ir 

salīdzinoši zema. Latvijas augstskolas šobrīd neizmanto digitālās tehnoloģijas, pilnībā 

pielāgotus kursu izveidei, līdz ar to tām ir jāattīsta personalizācijas iespējas e-studiju 

platformās, lai akadēmiskais personāls tās varētu izmantot plašāk, kā arī jāievieš vai jāizstrādā 

biznesa inteliģences un adaptīvie mācību rīki, kas arī kalpo par pamatu personalizētām 

mācībām (PwC Latvija, 2020). 

Kā redzams 4. attēlā, tad video ieraksti tiek izmantoti diezgan aktīvi. Iemesls varētu būt Covid-

19 pandēmija, kas mainīja attieksmi pret saturu, kas nepieciešams efektīva studiju procesa 

nodrošināšanai. Turklāt 2019. gadā veiktajā “Datorzinību centra pētījumā” divu augstskolu 

pārstāvji norādīja, ka turpmākajos gados varētu būtiski pieaugt videoierakstu skaits e-studiju 

kursos, jo tiek īstenotas arī atbilstošas aktivitātes video materiālu sagatavošanai un ieviešanai 

Latvijas augstskolās. Piemēram, kā ziņo Rīgas Stradiņa universitāte kopš 2020. gada 12. marta, 

universitāte ir izveidojusi vairāk nekā 1000 video materiālu studentiem, tostarp simulāciju, 

lekciju, medicīnisko manipulāciju un citus videoierakstus (Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a). 

Turklāt Rīgas Tehniskā universitāte īsteno plašu studiju procesa digitalizācijas projektu, 

tostarp interaktīvo mācību līdzekļu izstrādi (Delfi, 2020). Vienlaikus Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte uzsver, ka 2020. gadā pieauga visu e-studiju vidē pieejamo aktivitāšu un resursu 

izmantošana, īpaši tādu aktivitāšu kā "Uzdevums" (85% pieaugums e-studiju vidē šajā gadā) 

un "Tests" (90% pieaugums gada laikā), kā arī e-kursu apmeklējums pieauga par 225% 

(Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020a). 

 



 

 

 

4. att. E-studiju vides iespēju izmantošana (balstoties uz pedagogu atbildēm “Pašreizējā 

ziņojuma pētījumā”) 

 

Balstoties uz “Pašreizējā ziņojuma pētījumu” rezultātiem, 93% (n=14) Latvijas augstskolu 

atbildēja, ka e-kursus galvenokārt veido mācībspēki ar tehniskā personāla/e-studiju vides 

uzturētāja atbalstu, 60% (n=9) iestāžu norādīja, ka pats akadēmiskais personāls izstrādā e-

kursus un 20% (n=3) augstskolu izvēlējās arī iespēju “Ir atsevišķs personāls (piemēram, 

metodiķi), kas veido un papildina e-studiju kursus pēc akadēmiskā personāla pieprasījums”. 

Iepriekš veiktajā “Datorzinību centra pētījumā” augstskolu tehniskā personāla pārstāvji 

norādīja, ka e-studiju kursu satura veidošanai pedagogi galvenokārt izmanto tādus 

programmatūras rīkus kā MS Word, MS PowerPoint un failu pārveidotājus PDF formātā. Tajā 

pašā pētījumā viņi pieminēja arī retāk izmantotus rīkus, piemēram, Panopto, iSpring, 

PhotoShop un Camtasia. Savukārt divu Latvijas augstskolu pārstāvji minēja, ka pedagogi 

varētu izmantot arī bezmaksas tiešsaistes rīkus, taču konkrētus rīkus nosaukt nevarēja. Turklāt 

visu septiņu pētījumā iesaistīto augstskolu tehniskais personāls norādīja, ka Latvijas 

augstskolās programmatūras rīku izmantošana nav reglamentēta. Pedagogi, kas piedalījās 

šajā pašā pētījumā, galvenokārt norādīja uz MS Word (75%, n=51), MS PowerPoint (76%, 

n=52), MS Excel (48%, n=33) lietošanu. Daži minēja MS Office produktus vispārīgi (6%, n=4). 

Rīki, kas ļauj iegūt PDF failus, tika izmantoti retāk (24%, n=16). Daudzi rīki tika minēti tikai 

vienu vai divas reizes, tostarp Prezi, Jupyter Notebook, Google Form, Visual Studio, GIMP, 

Inkscape, Movavi Video Suite, Camtasia Studio, Audacity, Panopto, Slido, AutoCAD, Nearpod, 

Mentimeter, Quizizz, PhotoShop, MS Visio, Socrative, Go Formative, Matlab vai studiju 

kursam specifisku programmatūru. 



 

 

 

Saskaņā ar “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumu” lielākā daļa Latvijas pedagogu paši 

izstrādā savus digitālos mācību resursus. Līdzīgs secinājums tika izdarīts arī “Datorzinību 

centra pētījumā”, kurā piedalījās visu septiņu Latvijas augstskolu tehniskais personāls, un 

lielākā daļa mācībspēku norādīja, ka iestādes akadēmiskais personāls primāri paši izstrādā e-

studiju kursu saturu pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz savu pieredzi un studiju kursa 

vajadzībām, vai arī to veic citi augstskolas darbinieki, piemēram, metodiķi (kopā 99%, n=67 

respondenti no akadēmiskā personāla). “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījums” parādīja, ka 

brīvi pieejamie izglītības resursi tiek izmantoti salīdzinoši retāk. Balstoties uz “Pašreizējā 

ziņojuma pētījumu” rezultātiem, 66% (n=10) pedagogu augstskolās paši veido e-kursus, visas 

iestādes (n=15) norādīja, ka pedagogi var arī izstrādāt e-kursus ar atbalstu no tehniskā 

personāla/sistēmas uzturētāja, ja ir tāda nepieciešamība, 13% (n=2) norādīja, ka augstskolā ir 

atsevišķs personāls (piemēram, metodiķi), kas veido un papildina e-studiju kursus pēc 

akadēmiskā personāla pieprasījuma. 

Saskaņā ar “Pašreizējā ziņojuma pētījumu” visas Latvijas augstskolas, kas piedalījās pētījumā 

(n=15), norādīja, ka studenti un akadēmiskais personāls izmanto lietotājvārda un paroles 

kombināciju, lai piekļūtu e-studiju videi. Turklāt divas institūcijas arī norādīja, ka ir iespējams 

izmantot mobilo eParakstu, bet viena, ka - direktoriju vieglpiekļuves protokolu (angļu val. 

Lightweight Directory Access Protocol). 

Šajā ziņojumā iepriekš jau tika uzsvērts, ka Moodle e-studiju vidi izmanto lielākā daļa Latvijas 

augstskolu. Šī vide ietver iespēju importēt un eksportēt mācību saturu, kas ir savietojams ar 

SCORM un tādējādi izmantot izstrādāto digitālo mācību saturu citās vidēs/sistēmās. SCORM 

ir viens no visizplatītākajiem standartiem tiešsaistes mācību satura izveidei, ko var koplietot 

dažādās sistēmās. Savukārt veiktajā “Datorzinību centra pētījumā” tikai vienas augstskolas 

tehniskā personāla pārstāvis norādīja, ka akadēmiskais personāls mācību saturu veido pēc 

SCORM standarta, izmantojot iSpring programmatūras rīku. Kādas citas iestādes pārstāvis 

minēja, ka viņa augstskolai šāda pieredze ir bijusi, taču tas esot tiešām rets gadījums. Tehniskā 

personāla pārstāvji norādīja vairākus iemeslus, kāpēc uz SCORM balstīts mācību saturs netiek 

izmantots: zināšanu trūkums, mācībspēkiem pietrūkst spēcīgas IT puses, sarežģīta šāda satura 

izstrāde akadēmiskajam personālam, kā arī pašā augstskolā šādā satura izmantošana nav 

nepieciešama. Viens pārstāvis minēja, ka, lai nodrošinātu SCORM standarta izmantošanu, 

augstskolai būtu jānodrošina pedagogiem papildu apmācība. Kā papildu iemesls tika minēts 

arī tas, ka starp augstskolām nenotiek sadarbība studiju kursu apmaiņā vai arī nav bijis 

pieprasījums pēc studiju kursu iegādes konkrētajā augstskolā. Tajā pašā pētījumā lielākā daļa 

pedagogu minēja, ka viņi vispār nezina, ka pastāv tāds SCORM standarts mācību satura 

veidošanai un koplietošanai e-studiju vidēs. Tikai 15% (n=10) pedagogu bija šādas zināšanas, 

bet tikai vienam respondentam bija pieredze SCORM standartam atbilstoša satura izstrādē. 

“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” tika arī identificēta tendence, ka liela daļa Latvijas 

augstskolu pasniedzēju paralēli izstrādā satura ziņā līdzīgus digitālos mācību resursus, ar 

kuriem būtu iespējams dalīties. 



 

 

 

Covid-19 pandēmijas laikā ir pieaugusi digitālo rīku izmantošana studiju procesa atbalstam. 

Balstoties uz Avanesovas (2020) pētījuma rezultātiem, kurā piedalījās 89 Latvijas studenti (5. 

attēls): 

● vismaz viena trešdaļa IKT un ne-IKT studentu pirms Covid-19 pandēmijas izraisītās 
ārkārtas situācijas studiju procesā neizmantoja digitālos rīkus; 

● gandrīz vienāds skaits studentu lekciju laikā izmantoja interaktīvos mācību līdzekļus; 
● trešā daļa ne-IKT studentu un vismaz puse IKT studentu mēdza pildīt tiešsaistes grupu 

darbus ar kursa dalībniekiem pirms ārkārtas situācijas un tās laikā; 
● ārkārtas situācijas laikā gan ne-IKT, gan IKT studentu grupās strauji pieauga tiešsaistes 

lekciju skaits kā arī studentiem tika nodrošināts lielāks lekciju videoierakstu apjoms. 
 

Avanesovas (2020) pētījumā arī atklājās, ka attālinātās saziņas līdzekļu izmantošana ārkārtas 

situācijā kopumā pieauga, ņemot vēra cik daudz dažādu rīku vidēji izmantoja katrs students 

(6. attēls): 

● IKT studenti izmantoja vidēji 3,2 dažādus rīkus komunikācijai pirms ārkārtas situācijas 
izsludināšanas un  
3,9 dažādus rīkus – attālināto studiju laikā; 

● ne-IKT studenti izmantoja attiecīgi 2.5 un 2.9 rīkus. 
Vislielāko popularitāti ārkārtas situācijas laika guva Microsoft Teams, īpaši IKT studentu vidū, 

Zoom izmantošana vairakkārt palielinājās, kā arī Slack rīka popularitāte pieauga ne-IKT 

studentu vidū ārkārtas situācijas laikā. 

 



 

 

 

5. att. Digitālo atbalsta rīku izmantošana mācību procesā pirms Covid-19 pandēmijas 

izraisītās ārkārtas situācijas un tās laikā (aizgūts no (Avanesova, 2020)) 

 



 

 

 

6. att. Attālināto komunikācijas rīku izmantošana mācību procesā pirms Covid-19 

pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas un tās laikā (aizgūts no (Avanesova, 2020)) 

 

Augstskolu tīmekļa vietņu izpēte ļāva iegūt arī plašāku informāciju par digitālajiem rīkiem, ko 

darbinieki izmantoja pandēmijas laikā: 

● Webex (Biznesa augstskola "Turība", 2020; Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 
2020; Vidzemes augstskola, 2020); 

● Zoom (Banku augstskola, 2020a; Daugavpils universitāte, 2020a; Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2020a; Stockholm School of Economic, 2020a, 2020b; Banku augstskola, 
2021a, 2021b, 2020b; Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 2020); 

● MS Teams (Vidzemes augstskola, 2020; Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 2020; 
Rēzeknes tehnoloģiju Akadēmija, 2020; Latvijas Universitāte, 2021b); 

● MS Office 365 (Vidzemes augstskola, 2020; Banku augstskola, 2021a, 2021b, 2020b); 
● Skype (Stockholm School of Economic, 2020a, 2020b; Latvijas Sporta Pedagoģijas 

Akadēmija, 2020; Rēzeknes tehnoloģiju Akadēmija, 2020); 
● WhatsApp (Banku augstskola, 2020a; Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 2020; 

Rēzeknes tehnoloģiju Akadēmija, 2020); 
● Dažādus specifiskus rīkus, piemēram, Google Meet (Stockholm School of Economic, 

2020a, 2020b), Respondus Monitor (Rīgas Stradiņa universitāte, 2020a, 2021), 
Respondus LockDown Browser (Rīgas Stradiņa universitāte, 2021a), Big Blue Button 



 

 

(Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2020a), Vimeo (Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija, 2020), Discord (Latvijas Sporta 
Pedagoģijas Akadēmija, 2020), AnyDesk (Vidzemes augstskola, 2020). 

“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” tika identificētas arī dažādas tehnoloģijas un digitālie 

rīki, ko Latvijas augstskolu akadēmiskais personāls izmanto kombinētā un tālmācības procesā. 

Šie rīki ir atspoguļoti 4. tabulā. 

Vienlaikus Latvijas augstskolas ievieš arī jaunus digitālos rīkus, laboratorijas un tehnoloģiskos 

palīglīdzekļus, kas izstrādāti konkrētai institūcijai noteiktam mērķim: 

● 2019. gada martā Ekonomikas un kultūras augstskolā oficiāli atklāja digLAB spēļu 
izstrādes un testēšanas laboratoriju studiju programmā " Datorspēļu dizains un grafika 
", lai atbalstītu studentu praktisko darbību. Laboratorijā ir divi MAC un divi Windows 
datori, septiņas Android un iOS viedierīces, Oculus Rift tehnika virtuālās realitātes 
projektiem, platekrāna TV un audio sistēma (Ekonomikas un kultūras augstskola, 2019). 

● 2020. gada nogalē Ekonomikas un kultūras augstskolas studentu padome izstrādāja 
DISCORD EKA platformu, lai atbalstītu komunikāciju starp visiem augstskolas 
studentiem (Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020a). 

● 2021. gada jūnijā Ventspils Augstskola atklāja video studiju tālmācības video satura 
veidošanai un studiju programmu digitalizācijai. Tajā ietilpst gaismas tāfele, divas 
videokameras, viena spoguļkamera, profesionāla līmeņa mikrofoni, LED gaismas un 
speciāli gaismas necaurlaidīgi aizkari (Ventspils Augstskola, 2021a, 2021b) 

● Ventspils Augstskola izstrādā mobilo aplikāciju VeApp lekciju plānošanai, satura vadībai 
un komunikācijai, kas informēs un atgādinās studentiem par dažādiem augstskolas 
pasākumiem, tostarp lekciju grafikiem. NFC un QR koda tehnoloģijas sniegs iespēju 
fiksēt studentu lekcijas, nodarbības, pārbaudes darbus un pasākumu apmeklējumu 
(Ventspils Augstskola, 2021c). 

● Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē 
laboratorijas darbu izpildei ir izstrādāti vairāki digitālie stendi, kas ļauj studentiem 
attālināti veikt mērījumus uz reālām iekārtām un analizēt iegūtos datus. Digitālie 
laboratorijas stendi ir aprīkoti ar sensoriem, komandu izpildītājiem, tīmekļa kamerām 
un internetu, kā arī rezultātu salīdzināšana un pārbaude notiek automātiski (Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2020b). 

 

  



 

 

4. tabula 

Pasniedzēju izmantotās tehnoloģijas kombinēta un attālināta studiju procesa nodrošināšanā 

(aizgūts no “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” 

Kategorija Nosaukums 

Videokonferenču, tiešsaistes nodarbību 

rīki 

OWL, Zoom, MS Teams, Big Blue Button, Skype, Google 

Meeting, WebEx, BlueJeans, Miro, Nearpod, PlayPosit 

Video un audio satura straumēšanas rīki YouTube, Panopto, MS Teams, Twitch, Podcast, Zoom 

Auditorijas atgriezeniskās saites rīki Sli.do, Mentimeter 

Rīki interaktīvam grupu darbam Miro, Google Jamboard, Mural, Padlet, OneNote 

Aptauju rīki Survey Monkey, Google Forms 

Video un audio materiālu veidošanas un 

apstrādes rīki 

Panopto, Doodly, Loom, Actionrecorder, OBS Studio, H5P, 

Shotcut, CyberLinkPowerDirector, iMovie, Final Cut Pro, 

Squigl, Reaper, iRealPro, 

Ekrāna ierakstīšanas un video apstrādes 

rīki 

Camtasia, ScreenCastOMatic, ScreenCastify, Adobe Creative 

Cloud 

Infografiku un līdzīgu materiālu 

veidošanas rīki 

Adobe Spark, Infogram, Canva, DesignCup, Visme, 

Kartograph 

Multimediju resursu krātuves Easel, Freepik, iStock, Snappa, Pexels, Unsplash, Pixabay, 

Venngage, PiktoChart, Microsoft Sway, Apple Keynote, 

Indesign, Prezi 

Mācību vadības sistēmas Moodle, Sakai, Blackboard, Canvas, Edmodo 

Plānošanas rīki, kalendāri Doodle, MS Teams Planner vai Tasks, Outlook 

Virtuālās laboratorijas LabXChange, PraxiLabs 

Interaktīvu jautājumu rīki Quizizz, Kahoot, Quizlet, Loquiz 



 

 

Attēlu apstrādes rīki Inkscape, Photoshop, Adobe Creative Cloud, Gimp 

Studiju materiālu repozitoriji VirtualFieldTrips, Calibre, AMBOSS 

Satura oriģinalitātes pārbaudes rīki PlagScan, IThenticate, Turnitin 

Tiešsaistes pārbaudījumu drošības 

risinājumi 

Respondus Monitor, ProctorU, Examus 

Datu analīzes un vizualizācijas rīki MatLab, Power BI, MS Excel, Tableau, JASP, RStudio 

Matemātiskiem aprēķiniem un to 

vizualizācijai 

Octave, Anaconda, Jupyter Notes, Symbolab 

 

Kā liecina pētījumu analīze, tad Covid-19 pandēmijas laikā Latvijas augstskolu akadēmiskā 

personāla digitālās prasmes ir būtiski pieaugušas. “Studentu apvienības pētījumā” tika 

secināts, ka pasniedzēji un studenti jau ir apmācīti un informēti par digitālo rīku un platformu 

izmantošanu studiju procesā. Saskaņā ar “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumu” kopumā 

akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālās kompetences ir būtiski pieaugušas dēļ gūtās 

pieredzes ar attālināto studiju īstenošanu. Taču tehniskais nodrošinājums attālināto studiju 

pilnvērtīgai īstenošanai un akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālo kompetenču līmenis 

dažādās augstskolās un studiju programmās un jomās ļoti atšķiras, ņemot vērā iepriekšējo 

pieredzi, kursu specifiku, pasniedzēju vecumu un citus faktorus. Tradicionālo mācību un 

komunikācijas metožu aizstāšana ar digitālajiem rīkiem pieprasa no pasniedzējiem daudz 

augstāku prasmju līmeni nekā jebkad agrāk, lai viņi neatpaliktu no pārmaiņām un tehnoloģiju 

izmantošanas pieprasījuma (Valtiņš u.c., 2020). Līdz ar to gan pirms pandēmijas, gan arī 

pandēmijas laikā Latvijas augstskolas ieguldīja un joprojām turpina ieguldīt nozīmīgus resursus 

akadēmiskā personāla apmācībā. Kā piemērus var minēt: 

● 2020. gadā Latvijas Universitāte akadēmiskajam personālam piedāvāja divas studiju 
programmas - “Tiešsaistes mācību izstrāde un mācību satura digitalizācija” un 
“Inovācijas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai” (Latvijas universitāte, 2020a). 
Papildus Latvijas Universitātē tika ieviestas vēl deviņas tālmācības programmas, lai 
attīstītu tehnoloģiski pedagoģiskās prasmes studiju nodrošināšanai digitālajā vidē 
(Latvijas universitāte, 2021a). 

● Ekonomikas un kultūras  augstskola apmācīja akadēmisko personālu darbam ar e-studiju 
sistēmu dažas dienas pirms bija nepieciešams uzsākt studijas attālināti (Ekonomikas un 
kultūras augstskola, 2020c). 

● Jau vairākus gadus pēc kārtas Daugavpils Universitāte organizē kursus akadēmiskajam 
personālam par studiju kursu izstrādi e-studiju vidē Moodle. Šāda prakse tika turpināta 
arī Covid-19 pandēmijas laikā (Daugavpils universitāte, 2018; 2019; 2020b). 



 

 

● 2021. gada sākumā Banku augstskolā tika īstenotas intensīvas apmācības par 
hibrīdlekciju sagatavošanu un vadīšanu, kurās akadēmiskais personāls papildināja 
zināšanas par tādiem rīkiem kā Zoom, Miro un Mentimeter, kā arī tika sniegtas zināšanas 
par video satura izstrādi un apstrādi un tālmācības īstenošanas principiem (Banku 
augstskola, 2021c). Turklāt Covid-19 pandēmijas sākumā akadēmiskais personāls jau 
bija apmācīts darbam ar Zoom un apguvis jaunas mācību metodes, kas piemērotas 
attālinātai mācīšanai (Banku augstskola, 2020a). 

● Latvijas Universitāte piedāvāja semināru "Creative Commons licenču pielietojums 
pētniecībā un izglītībā", kurā tika skaidrota Creative Commons licences nozīme un 
praktiskā izmantošana (Latvijas universitāte, 2020b). 

● 2021. gada rudenī Latvijas Universitātes akadēmiskajam personālam tiks piedāvāta 
jauna apmācību programma "Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju 
nodrošināšanai digitālajā vidē". Tajā iekļautas tādas tēmas kā “Attālinātās mācīšanās 
veidi”, “Praktiskie ieteikumi, darbojoties digitālajā vidē”, “Pedagoģiskās pieejas un to 
īstenošana digitālā vidē”, “Vispārējie interaktīvie risinājumi nodarbību veidošanā”, 
“Jomu specifiskie interaktīvie risinājumi nodarbību veidošanā”, “Attālināto nodarbību 
plānojums”, “Mācību e-vide MOODLE”, “Jauktā tipa mācības”, “Mācīšanās analītika” 
(Latvijas universitāte, 2021a). 

 

Vienlaikus joprojām aktuāla ir nepieciešamība paaugstināt akadēmiskā personāla digitālās 

kompetences līmeni. Lai sasniegtu ar digitalizāciju saistītos izglītības un zinātnes politikas 

mērķus, Latvijas augstskolām ir jāsagatavo digitāli prasmīgs, tehnoloģijām motivēts 

akadēmiskais personāls, kas spēj izmantot iestādēm pieejamos digitālos risinājumus, 

platformas un programmatūru, kā arī pārzina izmantotās tehnoloģijas savā profesionālajā 

jomā (PwC Latvija, 2020). “Studentu apvienības pētījumā” studenti norādīja uz pasniedzēju 

digitālo prasmju trūkumu darbā ar tiešsaistes mācību platformām. Arī četras Latvijas 

augstskolas, kas piedalījās “Pašreizējā ziņojuma pētījumā”, minēja nepieciešamību attīstīt 

akadēmiskā personāla vispārējās digitālās jeb e-prasmes/kompetences. Turpretim viena 

augstskola uzsvēra nepieciešamību vecāka gadu gājuma pasniedzējiem attīstīt arī prasmes 

lietot datoru. Cits pētījums apgalvo, ka specifiskai akadēmiskā personāla daļai varētu pietrūkt 

gan digitālās prasmes kopumā, gan specifisku rīku lietošanā, kā arī varētu būt izaicinājumi 

digitālo risinājumu izmantošanā atsevišķās studiju jomās (Valtiņš u.c., 2020). Saskaņā ar 

Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 2021b) 

nākamajos septiņos gados ir nepieciešams: 

● pilnveidot augstskolu pasniedzēju pedagoģiski digitālo kompetenci, digitālās 
zināšanas un prasmes ekselencei, tostarp sagatavojot Latvijas digitalizācijas 
pasniedzēju kodolu pasaules līmeņa saturā, pedagoģijā un pasniegšanas tehnoloģijās 

● attīstīt augsta līmeņa digitālās prasmes kā caurviju prasmes profesionālās izglītības 
un augstākās izglītības satura ietvaros, t.sk. kiberdrošība, darbs ar lielajiem datiem, 
nozares digitālo tehnoloģiju apguve, publiskos pārvaldes pakalpojumus, u.c. 

 



 

 

Saskaņā ar (PwC Latvia, 2020) būtiskas ir ne tikai digitālās prasmes, bet arī pedagoģisko 

prasmju stiprināšana, lai veicinātu studentu iesaisti un jaunu digitālās izglītības formu 

(piemēram, jaukta tipa studiju) efektīvu izstrādi un ieviešanu. 

Viena no jomām, kurā akadēmiskajam personālam ir kritisks prasmju trūkums, ir praktisko 

aktivitāšu īstenošana studiju procesā, izmantojot digitālos rīkus, lai attīstītu studentu prasmes 

noteiktā jomā. Tālmācības process būtiski apgrūtina praktisko nodarbību realizāciju tajos 

kursos, kuros izšķiroša nozīme ir zināšanu tiešai apguvei praksē (piemēram, fizioterapijā vai 

eksaktos studiju kursos) (Ruskule, 2020). Arī citi pētījumi norāda uz problēmām matemātikas, 

fizikas, ķīmijas un inženierzinātņu kursos, kur būtiskas ir praktiskās aktivitātes (Dzenīte u.c., 

2021). “Studentu apvienības pētījumā” 46% studentu norādīja, ka praktisko nodarbību 

trūkums neļauj apgūt mācību priekšmetu. Lai gan bija pieejami eksperimentu video un 

pasniedzēji izmantoja interaktīvās tāfeles, tomēr studenti tik un tā attālinātajās studijas par 

trūkumu uzskatīja nespēju piedalīties laboratorijas darbos (Kazuša, 2021). “Projekta “Dzīve ar 

COVID-19” pētījums” atklāja, ka praktiskās darbības, piemēram, medicīniskās manipulācijas, 

arheoloģiskie izrakumi, eksperimenti, robotikas aktivitātes parasti tika atliktas uz laiku, kad 

augstskolās varēs atgriezties pie klātienes aktivitātēm. 

Virtuālās un paplašinātās realitātes lietojumprogrammas, virtuālās un attālinātās laboratorijas 

ir risinājumi, kas var palīdzēt augstskolām īstenot praktiskās aktivitātes no attāluma. Balstoties 

uz PwC Latvija (2020) veikto akadēmiskā personāla un studentu aptauju, virtuālās 

laboratorijas studijās tiek izmantotas reti (lieto mazāk nekā 20% akadēmiskā personāla), jo 

akadēmiskajam personālam trūkst zināšanu par šīm tehnoloģijām un Latvijas augstskolām nav 

pieejamas šādas tehnoloģijas vai arī tās ir tikai izstrādes stadijā. Latvijā mācību procesā primāri 

tiek izmantotas pamattehnoloģijas. PwC Latvija (2020) uzskata, ka Latvijas augstskolām būtu 

jāpalielina inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu studiju procesā, tostarp augstas veiktspējas 

skaitļošanas, mākslīgā intelekta, virtuālo laboratoriju, virtuālo un papildināto realitātes 

tehnoloģiju izmantošanu. Šādas tehnoloģijas ieteicams izmantot studiju procesā un integrēt 

studiju saturā, tomēr to lietošanai ir jābūt atbilstoši apmācītam akadēmiskajam personālam, 

kā arī augstskolām būtu šādas tehnoloģijas jāiegādājas (PwC Latvija, 2020). 

Pasniedzējiem kopumā ir nepieciešamas prasmes saistībā ar mācību materiālu veidošanu un 

mācību metožu pielietošanu digitālajā vidē. “Studentu apvienības pētījumā” 30% studentu 

norādīja, ka vismaz vienā studiju kursā esošie digitālie mācību materiāli bieži vien nav 

pietiekami kvalitatīvi lietošanai; katrs ceturtais students atzīmēja, ka vismaz vienam studiju 

kursam materiāli vispār nav pieejami. Kā norādīts Daugavpils universitātes (2020a) sniegtajā 

informācijā, tālmācībai nepieciešama pastāvīga digitālās pratības pilnveidošana un jaunu 

tālmācības metožu apguve, jo datora ekrānā attēlotam saturam ir nepieciešamas dažādas 

satura veidošanas un apstrādes pieejas. Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors 

norādījis, ka nākotnes pieprasījums pēc tālmācības jau šobrīd prasa veidot tālmācībai 

piemērotu saturu, kas nodrošina interaktivitāti un prasa pastāvīgu studentu uzmanību (Delfi, 

2020). “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” pasniedzēji norādīja, ka viņiem joprojām 

trūkst specifisku augsta līmeņa tehnisko iemaņu dizainā un video montāžā, kas ietekmē 



 

 

mācību materiālu saturu un vizuālo izskatu. “Studentu apvienības pētījumā” studenti bieži 

norādīja, ka pedagogi izmanto vienas un tās pašas monotonas mācību metodes (piemēram, 

piezīmju veikšanu no dažādiem avotiem vai pašmācību no jau dotajām piezīmēm). Rezultātā 

pētījumā ieteikts pilnveidot pedagogu mācību metodes, tās dažādojot un kombinējot, 

piemēram, tiešsaistes lekcijas papildinot ar tiešsaistes aptauju rīkiem (Menti.com, Sli.do u.c.) 

un tiešsaistes testus ar spēles elementiem (piemēram, Kahoot.it). “Projekta “Dzīve ar COVID-

19” pētījumā” uzsvērts, ka, sagatavojot digitālos mācību materiālus, pasniedzējiem ir 

jānodrošina dažāda veida aktivitātes mācību procesā, lai labāk noturētu studentu uzmanību. 

Prasmju un zināšanu trūkums saistīts arī ar tādām jomām kā akadēmiskās integritātes 

nodrošināšana digitālajā vidē (“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījums”, Dzenīte u.c., 2021), 

zināšanu novērtēšanas īstenošana automatizētā veidā un pareizu studentu datu apstrādi 

(“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījums”). Balstoties uz PwC Latvija (2020) ziņojumā minēto 

informāciju, pieaugot mācību tehnoloģiju izmantošanai, ir svarīgi pilnveidot akadēmiskā 

personāla prasmes šo tehnoloģiju izmantošanā, īpašu uzmanību pievēršot šādām kopējām jeb 

"horizontālajām" tēmām: 

1. mācības tehnoloģijas, t.sk. audiovizuālo materiālu, digitālā satura sagatavošana, testu 
digitalizēšana; 

2. atvērto datu izmantošana studiju procesā un pētniecībā, virtuālo laboratoriju 
izmantošana, koplietošanas risinājumu izmantošana; 

3. digitalizētās spēliskošanas u.c. atgriezeniskās saites iegūšana studiju kursos; 
4. virtuālās un paplašinātās realitātes izmantošana studiju kursos; 
5. datu analītikas, mākslīgā intelekta izmantošana studiju kursos; 
6. mācību analītikas izmantošana; 
7. fizisko personu datu aizsardzības prasības augstākā izglītībā; 
8. digitālā ētika augstākā izglītībā; 
9. sadarbība ar studējošajiem tiešsaistē mācību procesa efektivitātes uzlabošanai, 

studējošo iesaistes tehnikas, moderēšanas un grupu vadības prasmes attālinātajās 
mācībās. 

 

Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 

2021a) Latvija atsevišķos studiju virzienos plāno izstrādāt jaunu pieeju un metodoloģiju 

noteiktās studiju jomās, sekmējot resursu koplietošanu, aktīvi izmantojot un integrējot 

tehnoloģijās balstītu mācīšanos (angļu val. technology enchanced learning) un digitālos 

risinājumus studiju procesā, t. sk. attīstot simulācijās balstītu izglītību. Turklāt Digitālās 

transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (Ministru kabinets, 2021b) pie 

nepieciešamām rīcībām ir uzsvērtas tādas aktivitātes kā simulētas mācību (izglītības) vides 

izveide primāri tādās nozarēs, kurās simulācijas mazina profesionālos riskus, t.sk. veselības 

aprūpes, medicīnas, tiesību zinātnes, drošības un iekšlietu jomās un mākslīgā intelekta 

risinājumu ieviešana prasmju apguves un vērtēšanas atbalstam, piemēram, patstāvīgo darbu 

vai attālināto studiju formā. Šādu aktivitāšu īstenošanai noteikti būs jāattīsta pasniedzēju 



 

 

kompetences tādās sarežģītās jomās kā interaktīvi, uz simulācijām balstīti un intelektā balstīti 

rīki. 

 

“Pašreizējā ziņojuma pētījumā” ir identificētas arī specifiskas zināšanas un tehniskās prasmes, 

kas nepieciešamas Latvijas augstskolu tehniskajam personālam, neskatoties uz to, ka katru 

ieteikumu sniedza tikai viena no Latvijas augstskolām, kas piedalījās pētījumā: 

 iegūt apmācību sertifikātu e-kursu izstrādei un uzturēšanai konkrētajā e-studiju 
platformā. Moodle gadījumā tas ir MCCC (Moodle Course Creator Certificate); 

 iegūt iemaņas video lekciju veidošanā; 

 apgūt prasmes video filmēšanas tehnikās, lai palīdzētu video izstrādē; 

 iegūt iemaņas darbā ar e-studiju vidi un e-kursu specifisko elementu realizēšanu. 
 

Apkopojot šajā sadaļā sniegto informāciju, ir vērts pieminēt, ka: 

 Latvijas augstskolām ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, lai digitalizētu studiju 
procesu un piedāvātu studiju programmas attālināti. 

 Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija uztur valsts izglītības informācijas sistēmu, kas 
glabā un apstrādā ar izglītību saistītos datus, kuri nepieciešami valsts, pašvaldību un 
izglītības iestāžu efektīvai darbībai. Latvijas augstskolas šobrīd integrē savas iekšējās 
informācijas sistēmas ar valsts izglītības sistēmu. 

 Daudzām Latvijas augstskolām ir vienotas iekšējās informācijas sistēmas, kā arī dažas 
augstskolas šādas sistēmas izmanto no ārpakalpojumu sniedzējiem. 

 Lielākā daļa Latvijas augstskolu jau ir ieviesušas e-studiju vidi. Visizplatītākā izvēle ir 
bezmaksas atvērtā koda programmatūra Moodle. Latvijas augstskolas uzskata, ka 
pašreizējā e-studiju vides funkcionalitāte apmierina to akadēmiskās vajadzības. 

 E-studiju vidi vai nu uztur specifisks augstskolas iekšējais personāls, vai arī 
ārpakalpojumu sniedzējs. 

 E-studiju vides izmantošana augstskolās parasti ir regulēta, nosakot vienkāršākajā 
gadījumā vispārīgas minimālās prasības saturam, kas jāpievieno katram e-studiju 
kursam 

 Pētījumi liecina, ka Latvijas augstskolu e-studiju vidēs izstrādāto e-studiju kursu skaits 
katru gadu pieaug. Protams, Covid-19 pandēmijas ietekmē kursu skaitu daudzkārt 
palielinājās. 

 Latvijas augstskolas izmanto gandrīz visas e-studiju vides piedāvātās galvenās iespējas, 
piemēram, failu, uzrakstu, interneta saišu, mapju, testu, forumu, aptauju un citu 
iespēju pievienošanu. Tajā pašā laikā mācību analītikas izmantošana un personalizētu 
studiju īstenošana, kas balstīta uz adaptīviem mācību rīkiem, ir diezgan reta un 
nākotnē būtu jāpalielina, apmācot akadēmisko personālu par minētajām iespējām. 

 Gan Covid-19 pandēmijas, gan Latvijas augstskolu mērķtiecīgi īstenoto darbību dēļ 
pēdējos gados strauji pieaug e-kursos pieejamo video ierakstu skaits. 

 Akadēmiskais personāls galvenokārt veido e-kursus e-studiju vidēs ar tehniskā 
personāla atbalstu. Tomēr ir atsevišķas augstskolas, kurās tos var izstrādāt arī tam 



 

 

paredzēts personāls. Sagatavojot e-kursus, satura veidošanai visbiežāk tiek izmantoti 
ļoti vienkārši rīki, piemēram, MS Office produkti. Kā liecina pētījumi atvērtie izglītības 
resursi un/vai ar standartiem saderīgs saturs (piemēram, SCORM) tiek izmantots reti, 
tāpēc daudzi Latvijas augstskolu pedagogu izveidotie digitālie mācību resursi satura 
ziņā var būt līdzīgi. 

 Visizplatītākais veids, kas tiek izmantots, lai nodrošinātu piekļuvi Latvijas augstskolu e-
studiju vidēm, ir lietotājvārda un paroles kombinācija. Tomēr dažas iestādes izmanto 
arī citus risinājumus, piemēram, eParakstu vai Lightweight Directory Access Protocol. 

 Covid-19 pandēmijas laikā ir pieaugusi dažāda veida digitālo rīku izmantošana studiju 
procesa atbalstam, un kā rāda pētījumi, Latvijas augstskolu akadēmiskais personāls 
izmanto plašu videokonferenču un tiešsaistes nodarbību rīku, video un audio izstrādes 
un apstrādes rīku klāstu. Tiek izmantotas dažādas multivides resursu krātuves, kā arī 
citu kategoriju rīki, piemēram, auditorijas atsauksmju rīki, aptauju rīki, infografikas un 
daudzi citi. Tai pat laikā Latvijas augstskolas ievieš arī jaunus digitālos rīkus, kas 
paredzēti specifiskam konkrētas iestādes mērķim. 

 Latvijas augstskolu akadēmiskā personāla digitālās prasmes Covid-19 pandēmijas laikā 
ir būtiski palielinājušās, jo iestādes bija ieguldījušas un turpināja investēt resursus 
akadēmiskā personāla apmācībā, izmantojot seminārus un mērķtiecīgi izstrādātas 
studiju programmas par aktuālām tēmām, piemēram, studiju procesa digitalizāciju vai 
mācīšanu attālināti. Tomēr joprojām pastāv nepieciešamība attīstīt akadēmiskā 
personāla digitālo kompetenci un pedagoģisko kompetenci. 

 Šī projekta ietvaros var secināt, ka pasniedzējiem ir jāuzlabo prasmes šādās digitālajai 
izglītībai būtiskās jomās: 

o digitālo mācību materiālu izstrāde (audio-vizuālie materiāli, sadarbspējīgs, 
standartiem atbilstošs saturs u.c.); 

o mācību metodes digitālajā vidē; 
o atvērtie izglītības resursi un mācību satura koplietošana; 
o progresīvu mācību tehnoloģiju izmantošana, piemēram, virtuālās un 

paplašinātās realitātes lietojumprogrammas, virtuālās un attālinātās 
laboratorijas, spēlēs balstīti mācību risinājumi, uz simulācijām un intelektu 
balstīti rīku; 

o digitālā akadēmiskā integritāte un ētika; 
o automatizēta zināšanu novērtēšana; 
o personas datu apstrādes un aizsardzības prasības; 
o datu un mācību analītika; 
o personalizēta mācīšanās, kuras pamatā ir adaptīvās mācīšanās rīki. 

  



 

 

5. MĀCĪBU PROCESU DIGITĀLA PĀRVEIDE: VAJADZĪBAS UN PRASĪBAS 

 

Balstoties uz PwC Latvija (2020) veikto pētījumu, studentiem šobrīd ir labākas digitālās 

prasmes un vairāk zināšanu par dažādu risinājumu izmantošanu studiju procesā nekā 

akadēmiskajam personālam. Šis ir vissvarīgākais izaicinājums veiksmīgai digitalizācijai, jo 

augstskolām šī proporcija ir radikāli jāmaina (PwC Latvija, 2020). Stratēģiskās prognozēšanas 

process norāda uz to, ka digitālajā, sarežģītajā un strauji mainīgajā pasaulē pieaug 

nepieciešamība ne tikai pēc "digitālajām prasmēm", piemēram, datu vizualizācijas vai 

mākslīgā intelekta izmantošanas, bet arī tādām prasmēm kā radošums, problēmu risināšana, 

spējas pielāgoties un kritiskā domāšana (OECD, 2021). Tāpēc otrs jautājums ir saistīts ar 

augstskolu akadēmiskā personāla spēju iemācīt studentiem šīs prasmes, jo tās ir ļoti svarīgas 

panākumu sasniegšanai, mācoties attālināti (PwC Latvija, 2020). Kopumā Latvijas Izglītības un 

zinātnes ministrijai vajadzētu būt tai institūcijai, kas nodrošina pedagogu apmācību tādās 

jomās kā tālmācības metodes, tehnoloģiskie risinājumi attālinātajam pedagoģiskajam 

darbam, laika plānošana, stresa pārvaldība, droša un veselīga darba vide attālinātajām 

studijām (Vanadziņš u.c., 2021b). 

Esošo pētījumu ar Latvijas reģionu augstskolu akadēmiskā personāla piedalīšanos analīze 

(Mietule u.c., 2021; Vanadziņš u.c., 2021b) parādīja, ka ir jāattīsta kopējā akadēmiskā 

personāla digitālās pasniegšanas kompetence Latvijā. No vienas puses augstskolu 

akadēmiskais personāls jau ir ieguvis optimālu kompetenču līmeni mediju, rīku un 

medijpratības jomā. No otras puses akadēmiskajam personālam ir nepieciešamas specifiskas 

profesionālās zināšanas kursos, didaktikā, mācību plānošanā, mācību vadības sistēmās un e-

moderācijā (Mietule u.c., 2021). Attīstoties tālmācības tehnoloģijām un pedagoģiskajām 

pieejām, izglītības iestādēm un pedagogiem regulāri jāapgūst un jāizvērtē, kuras pieejas ir 

svarīgas un jāapgūst, kā arī regulāri jāatjaunina gatavība iespējamām izmaiņām turpmākajos 

mācību modeļos, tai skaitā sistemātiski ieviešot nepieciešamo tehnoloģisko atbalstu (Ļubkina 

u.c., 2020). 

“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījuma” rezultāti parādīja, ka Covid-19 pandēmijas laikā 

akadēmiskajam personālam trūka atbalsts attālināto studiju organizēšanā un vadīšanā, jo, 

gatavojoties attālinātajām studijām, bija grūti nodalīt darbu un privāto dzīvi tā kā tā parasti 

notika ārpus darba laika un pat brīvdienās, kā arī bija nepieciešamas jaunas zināšanas, kā 

realizēt attālinātās studijas (Vanadziņš u.c., 2021b) Atbalsts akadēmiskajam personālam var 

tikt sniegts, izmantojot dažādus risinājumus, piemēram, digitālās izglītības atbalsta centru 

izveidi, digitālās izglītības metodiķa amata ieviešanu, kas sniedz tiešsaistes un klātienes 

atbalstu un veicina konkrētā rīka/risinājuma apgūšanu, sniedzot individuālas konsultācijas 

ideju īstenošanai (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c. 2020) Papildus varētu izstrādāt 

izglītojošas video platformas par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem latviešu valodā 

pieredzes apmaiņai, jaunu prasmju, rīku apguvei u.c. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c. 

2020). Taču, kā liecina “Pašreizējā ziņojuma pētījumā” iegūtie rezultāti, tikai dažās augstskolās 

pastāv atsevišķa struktūrvienība vai personāls (piemēram, metodiķi), kas veido un papildina 



 

 

e-studiju kursus pēc mācībspēku pieprasījuma. Vairumā gadījumu akadēmiskais personāls 

digitālo saturu veido paši vai arī izmanto sniegto atbalstu no tehniskā personāla vai e-studiju 

platformu administratoriem, kas nozīmē, ka pasniedzējiem trūkst zināšanu kādu tehnoloģiju 

izmantošanā. 

Lielākā daļa akadēmiskā personāla, kuru izglītība/nodarbošanās nav saistīta ar IT jomu, savas 

satura veidošanas un digitālās drošības kompetences novērtē kā zemas un dod priekšroku to 

pilnveidošanai e-studiju vai pilna laika kursu veidā (Mietule u.c., 2021). Ar IT saistītie pedagogi 

uzskata, ka viņiem ir zemāka digitālā kompetence tieši drošības jomā, un šī mācībspēku grupa 

tieši pašmācību uzskata par vienu no saistošākajiem veidiem digitālo prasmju pilnveidošanai. 

Viņus neinteresē digitālo kompetenču attīstīšana pilna laika kursu un e-studiju veidā 

salīdzinājumā ar cilvēkiem, kas nav IT speciālisti (Mietule u.c., 2021). 

Balstoties uz “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” (Rubene u.c., 2020; Ļubkina u.c., 2020) 

un “Pašreizējā ziņojuma pētījumā” iegūto rezultātu analīzi, būtu nepieciešams attīstīt šādas 

kompetences akadēmiskajam personālam, lai viņi sekmīgi spētu izstrādāt, uzturēt un vadīt 

savus e-studiju kursus: 

● digitālo prasmju un datorprasmju līmeni kopumā, īpaši vecākās paaudzes 
akadēmiskajam personālam; 

● zināšanas par digitālā satura veidošanas metodēm (piemēram, interaktīviem video vai 
prezentācijām), kas ļauj studentiem piedalīties vai nu kognitīvi izaicinošā mācību 
procesā individuāli un/vai piedaloties grupu darbu aktivitātēs augstākas sarežģītības 
uzdevumu risināšanai, kā arī zināšanas par metodēm, kas veicina studentu pašvadītas 
mācīšanās prasmes; 

● zināšanas par inovatīviem risinājumiem, lai studenti varētu apgūt praktiskās iemaņas, kā 
arī pārdomāt iegūto pieredzi un veikt eksperimentus studiju satura apguvei un radošu 
risinājumu pilnvērtīgai izstrādei; 

● komunikācijas prasmes ar studentiem un atgriezeniskās saites sniegšanu par 
sasniegtajiem mācību rezultātiem un mācību procesu kopumā, izmantojot dažādus 
rīkus, īsziņu sūtīšanu, rubrikas, balss ierakstus u.c. Nākotnē arvien lielāka nozīme būs 
prasmēm efektīvi iegūt un nodot informāciju no attāluma , gan ikdienas darba tirgū, gan 
dažādās ārkārtas situācijās, kā arī globalizācijas un dažādu sabiedrības grupu iekļaušanās 
kontekstā; 

● tehnoloģijās zinošākam akadēmiskajam personālam, kuri jau sekmīgi izstrādā, uztur un 
vada savus e-studiju kursus, būtu noderīgi apgūt zināšanas par aktuālākajām 
tehnoloģijām un rīkiem, ko var izmantot papildus mācību procesa atvieglošanai; 

● prasmes novērtēt un gūt apliecinājumus par kvalitatīva mācīšanās procesa norisi. 
 

Jāatceras, ka digitālo materiālu sagatavošana ir ļoti laikietilpīga, īpaši, ja ir paredzēts tos 

ierakstīt vai lekciju apvienot ar dažādiem interaktīviem rīkiem (Ļubkina u.c., 2020). Turklāt tas 

prasa arī video un audio montāžas pieredzi un spēju izmantot visus digitālos rīkus (Ļubkina 

u.c., 2020). Tāpēc akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālo kompetenču attīstībai 

nepieciešams ilglaicīgs atbalsts – ne tikai parādot tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu 



 

 

iespējas un digitālo mācību līdzekļu izstrādes pamatprincipus, bet arī palīdzot ieviest 

pedagoģiski digitālo kompetenci ikdienas darbā ( Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). 

“Pašreizējā ziņojuma pētījumā” Latvijas augstskolu pārstāvjiem tika jautāts par kompetencēm, 

kuras būtu jāuzlabo tehniskajam personālam, lai viņi varētu veiksmīgi palīdzēt digitālā satura 

veidošanā, e-studiju kursu uzturēšanā un vadīšanā. Kā liecina aptaujas rezultāti, ir augstskolu 

pārstāvji, kuri ir pārliecināti, ka viņu tehniskajam personālam specifisku kompetenču netrūkst, 

taču lielākā daļa pārstāvju tomēr minēja kompetences un prasmes, kuras būtu jāuzlabo. 

Būtiskās prasmes un zināšanas ir saistītas ar esošo augstskolas informācijas sistēmu un e-

mācību platformu (piemēram, Moodle) izmantošanu. 

“Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā” mācībspēki norādīja, ka tehniskajam personālam 

būtu nepieciešams apgūt arī pedagoģijas pamatzināšanas, kas varētu palīdzēt labāk izprast 

akadēmiskā personāla vajadzības un studiju specifiku. Pedagogi uzskatīja, ka augstskolu 

pedagogu vajadzībām vispiemērotākais varētu būt speciālists, kuram ir pedagoģiskā un 

tehniskā kompetence, un piemistu labas prasmes sadarboties komandā (Jansone-Ratinika 

u.c., 2020). Balstoties uz “Pašreizējā ziņojuma pētījumu”, komunikācijas prasmes ir svarīgas 

arī tehniskajiem darbiniekiem, lai skaidri un saprotami pasniegtu informāciju akadēmiskajam 

personālam un arī citiem cilvēkiem. 

Pamatojoties uz šī ziņojuma pētījumu, augstskolu administratīvajam personālam 

nepieciešamo digitālo prasmju un kompetenču klāsts ir salīdzinoši šaurs, jo vairums augstskolu 

pārstāvju ir pārliecināti, ka digitālo kompetenču netrūkst. Dažas no norādītajām, 

nepieciešamajām digitālajām prasmēm ir: 

● vispārīgas digitālās prasmes, laba digitālā pratība, lai spētu uztvert un saprast 
nepieciešamo informāciju; 

● izpratne par tehniskajām iespējām un pamatzināšanas nozares/jomas specifikā; 
● atsaucība; 
● prasmes lietot Moodle sistēmu, piemēram, kā strādāt ar sistēmu un kā tajā īstenot 

dažādas darbības; 
● plašāka informācija par e-mācību iespējām. 

 
Mācību procesa digitālajai pārveidei ir nepieciešamas gan pamata izglītības un multimediju 

prasmes, gan tādas kompetences kā digitālā pratība, skaitļošanas izglītība, labas zināšanas un 

izpratne par multimediju tehnoloģijām un datu apstrādi. Tāpat nepieciešamas progresīvas 

digitālās prasmes, kas ļautu apmācības rezultātā iegūt labākus digitālos speciālistus un arī 

garantēt efektīvākas digitālo tehnoloģiju mācību programmas (OECD, 2021). Digitālās 

iekļaušanas politikas izstrāde un turpmāki tālmācības uzlabojumi pēc Covid-19 pandēmijas ir 

ļoti svarīgi, lai likvidētu digitālo plaisu (OECD, 2021). Visaptverošas valsts digitālās stratēģijas 

izstrāde ar atbilstošu resursu līmeni var palīdzēt Latvijai vēl vairāk palielināt digitālo 

tehnoloģiju izmantošanu privātpersonu, uzņēmumu, valdības un izglītības iestāžu vidū (OECD, 

2021). Latvijā katru gadu tiek organizētas dažādas aktivitātes IKT tālākizglītībai un apguvei. 

 



 

 

Kopš 2010. gada Latvijas valdības mērķis ir veicināt izpratni par IKT iespējām, piedaloties 

Eiropas digitālajā nedēļā, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par digitālo prasmju uzlabošanas 

priekšrocībām un mācību iespējām. 2019. gadā Digitālo nedēļu organizēja Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija un tajā notika vairāk nekā 500 pasākumu 74 Latvijas pilsētās (OECD, 2021). 

Vairākas programmas arī mudina sievietes turpināt karjeru IKT jomā. 2016. gadā tika dibināta 

kopiena Riga TechGirls, lai veicinātu meiteņu un sieviešu digitālo prasmju attīstīšanu, 

palielinātu sieviešu atpazīstamību IKT sektorā un izveidotu profesionālu sieviešu tīklu IKT 

nozarē (OECD, 2021). Jau otro gadu Riga TechGirls organizē izglītības programmu "Iepazīsti 

tehnoloģijas", kas ļauj uzzināt par daudzām aktuālām un dažādām tehnoloģiju iespējām un IT 

palīdzību jebkurā nozares jomā ar Google.org atbalstu. 

Lai veicinātu studentu interesi par IKT un pārliecinātu viņus turpināt karjeru IKT jomā, Rīgas 

Tehniskā universitāte un uzņēmumi Accenture Latvia un MAK IT ir izveidojuši Start(it) fondu. 

Fonds sadarbojas ar Latvijas Nacionālo izglītības centru, piedāvājot mācību līdzekļus un 

mācību materiālus caur tiešsaistes portālu Start(IT), kā arī nodrošina apmācību skolotājiem. 

Saskaņā ar statistiku vairāk nekā 400 skolotāju izmanto šos materiālus vairāk nekā 300 skolās 

un portālu kopumā izmanto vairāk nekā 15 000 cilvēku (OECD, 2021). 

Izglītības tehnoloģiskajā pārveidē kritiskākais aspekts ir efektīvs un savlaicīgi pieejams atbalsts 

pedagogiem. Tādēļ jākoncentrējas uz digitāli pieredzējušu cilvēku iesaistīšanu, kuri var 

palīdzēt akadēmiskajam personālam. Balstoties uz “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījuma” 

rezultātiem, efektīvai izglītības digitālajai transformācijai nepieciešami (Ļubkina u.c., 2020): 

● spējīgi un izglītoti izglītības pārveides vadītāji gan institucionālā, gan valsts līmenī; 
● papildu laiks (gan studentiem, gan pasniedzējiem) jaunieviesto izglītības tehnoloģiju 

(gan lokālo, gan attālināto) apguvei, jo jauno tehnoloģiju apguve kopā ar jaunu mācību 
saturu negatīvi ietekmē mācību satura uztveri; 

● profesionāls, pieejams un savlaicīgs atbalsts pedagogiem izglītības tehnoloģiju un 
metodoloģiju, kā arī psiholoģisko problēmu risināšanā un ieteikumu saņemšanā. Valsts 
līmenī svarīgi ieviest centralizētu atbalsta mehānismu pedagogiem, kas pieejams 
tiešsaistē (vēlams video straumēšanas formātā) un kurā vienmēr var atrast ekspertus, 
lai gūtu atbildes uz steidzamiem jautājumiem, dzirdētu kādas problēmas risina un 
idejas ievieš citi pedagogi, kā arī dalītos ar labās prakses piemēriem un pieredzi. Šāda 
centralizēta atbalsta sistēma samazinātu valstī summāri patērēto pedagogu laiku 
risinot problēmas un apgūstot jaunās tehnoloģijas un metodoloģijas, ietaupot izglītībai 
paredzētos līdzekļus; 

● uzlabots tehniskais nodrošinājums, izvērtējot vajadzības un prioritātes saistībā ar 
kontekstuālajiem faktoriem (ģeogrāfiskā atrašanās vieta, sociālā situācija u.c.); 

● centralizētas attālināt mācību telpas, kuras pēc vajadzības rotācijas kārtībā var 
izmantot gan studenti, gan pasniedzēji. Šāds risinājums ļautu ietaupīt naudu uz 
tehnoloģijām, nodrošinātu augstāku kvalitāti un ļautu studentiem pievienoties 
nodarbībām, neskatoties uz atšķirīgajiem sociālajiem apstākļiem. 

 



 

 

Augstskolu digitalizācijas stratēģiskie mērķi ir noteikti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 2021a) un Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 

2021.-2027. gadam (Ministru kabinets, 2021b). Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

digitalizācijas kontekstā teikts, ka augstskolām aktīvi jāizmanto digitālie risinājumi savās 

studijās, pētniecībā un iekšējo procesu efektivitātes uzlabošanā. Pamatnostādnēs  

2021.-2027. gada perioda prioritāte ir mācību procesa un mācību vides digitalizācija. Tāpēc 

digitalizācija tiek plānota kā būtisks pīlārs gan mācību satura, gan mācību pieejas ieviešanā: 

mācību līdzekļi un resursi, mācību platformas, pārvaldība un procesu vadība u.c. (Ministru 

kabinets, 2021a). Turklāt augstskolām ir jābūt tām institūcijām, kurām nepieciešams nodot 

jaunas zināšanas un jaunas tehnoloģijas iedzīvotājiem, proti, cilvēkiem vai uzņēmējiem darba 

tirgū, kuriem jau ir viena vai vairākas augstākās izglītības, bet trūkst zināšanu par jaunākajām 

tendencēm (PwC Latvija, 2020). 

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ir noteikts, ka līdz 2027. gadam 

augstskolās nepieciešams uzlabot izglītības un zinātnes pieejamību, pārvaldību, kvalitāti, 

pilnveidot digitālos mācību materiālus un uzskaites sistēmu, kā arī uzlabot pētniecisko datu 

kvalitāti un pieejamību un pētnieku digitālo pratību (PwC Latvija, 2020). Saskaņā ar šīm 

pamatnostādnēm (Ministru kabinets, 2021b) visas izmaiņas rīcības virzienā “Izglītības procesu 

digitalizācija” var iedalīt četros galvenajos virzienos: 

1. Mācību procesa digitalizācija. 
2. Administratīvo procesu (izglītības pārvaldības) digitalizācija. 
3. Digitālie pakalpojumi (pēc iespējas proaktīvi), kas balstīti datu analītikā. 
4. Izglītības datu atvērtība. 

 

Pirmais rīcības virziens “Mācību procesa digitalizācija” ietver sevī šādas aktivitātes (Ministru 

kabinets, 2021b): 

1. digitālo mācību līdzekļu pieejamības uzlabošana - mācību līdzekļi izglītības iestādēm 
tiek nodrošināti gan elektroniski, gan drukātā formā, bet mācību procesam ārpus 
izglītības iestādes tiek izmantoti pamatā elektroniskie mācību līdzekļi ar dažādiem 
interaktivitātes elementiem.; 

2. iespējas nodrošināšana mācību procesā piedalīties tiešsaistē, kā arī šī procesa 
ierakstīšanu un video ierakstu veidošanu, atverot daļu no mācību kursiem atvērtā 
piekļuvē un popularizējot tos kā labās prakses piemērus, kurus izmanto pedagoģiskā 
personāla apmācībām; 

3. digitālo risinājumu integrēšana mācību procesā, veidojot modulāru informācijas 
sistēmas arhitektūru un izmantojot tehnoloģiju piedāvātos risinājumus studentu 
eksaminācijai, darbu vērtēšanai mācību procesā, mācību procesa personalizācijai 
(datorsimulācijas, simulāciju laboratorijas, čatboti, mašīnmācīšanās un 
mašīntulkošana un tās integrācija izglītības programmu saturā, balss sintezatori) un 
izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai mācību procesā, digitālo risinājumu 
(čatboti u.tml.) izmantošana lietotāju apmācībai 



 

 

4. digitālo risinājumu izmantošana mācību sasniegumu vērtēšanā, plaģiātisma 
ierobežošana (automātiska sistēma plaģiātisma atpazīšanai), kas integrēta mācību 
vidē; 

5. risinājumi ar autortiesībām aizsargāta satura izmantošanai mācību procesā un atvērto 
mācību resursu attīstība, kas ir vitāli svarīgs aspekts mācību procesa digitalizācijā; 

6. optiskā interneta pieslēgums katrai mācību iestādei vai tās filiālei būtu jānosaka par 
standartu, jānodrošina "datoru bibliotēkas" pieejamība, pieeja tehnoloģijām 
izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai; 

7. pāreja uz elektronisko studējošo lietu (līgums, iesniegumi, rīkojumi, sekmju izraksti, 
diploma, u.c.) un elektronisku datu apmaiņu starp ES un EEZ valstu augstākās izglītības 
iestādēm; 

8. apgūstamo prasmju klasifikācija, vērtēšana un iekļaušana izglītību apliecinošos 
dokumentos; 

9. mācību procesa datu analīzes (angļu val. learning analytics) rīku iegāde un ieviešana; 
10. akadēmiskā personāla kompetenču attīstība un pilnveide simulācijā balstītas izglītības 

kontekstā. 
 

Otrais rīcības virziens “Administratīvo procesu (izglītības pārvaldības) digitalizācija” ietver sevī 

šādas aktivitātes (Ministru kabinets, 2021b): 

1. ieviest obligātās dokumentācijas kārtošanu elektroniski (visos izglītības posmos) un 
noteikt kā obligātu vadības procesa īstenošanu elektroniski; 

2. vienotas autentifikācijas rīki (digitālie konti, pases u.tml.), t.sk. drošas autentifikācijas 
rīki. Digitālās pases ļauj autentificēties un pārnest datus starp izglītības iestādēm (t.sk. 
starp dažādu valstu izglītības iestādēm, primāri augstākajā izglītībā) un dažādām 
izglītības jomas digitālajām platformām. Vienoti autentifikācijas risinājumi nodrošina 
iespēju izglītojamajiem piekļūt plašam digitālajam mācību saturam, t.sk. digitālajiem 
bibliotēku resursiem; 

3. nodrošināt, ka saziņa starp izglītības iestādēm un izglītojamo datu apmaiņa, piemēram, 
par iepriekšējiem mācību sasniegumiem, primāri notiek elektroniski. Tāpat saziņa 
starp izglītības iestādēm, pašvaldībām un valsts iestādēm, piemēram, Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu, Akadēmiskās informācijas centru attiecībā uz izglītības 
programmu akreditāciju u.c. jautājumiem notiek elektroniski; 

4. digitālā nozaru kvalifikāciju struktūras ieviešana, papildinot Valsts izglītības 
informācijas sistēmas funkcionalitāti; 

5. aktīvu digitālo koordinatoru piesaiste izglītības iestādēs, kas virza digitālo izglītības 
risinājumu attīstību un pārvaldību iestādes vadības līmenī un sniedz metodisko u.c. 
atbalstu izglītības iestāžu digitālo risinājumu lietotājiem; 

6. resursu (t.sk. finanšu, personāla, telpu, u.c. infrastruktūras) plānošanas un pārvaldības 
sistēmu pilnveide un saistīto datu analītikas risinājumu ieviešana; 

7. pāreja uz elektronisko studējošo lietu (līgums, iesniegumi, rīkojumi, sekmju izraksti, 
diploma, u.c.) un elektronisku datu apmaiņa starp ES un EEZ valstu augstākās izglītības 
iestādēm; 

8. apgūstamo prasmju klasifikācija, vērtēšana un iekļaušana izglītību apliecinošos 
dokumentos. 



 

 

 

Trešais rīcības virziens “Digitālie pakalpojumi (pēc iespējas proaktīvi), kas balstīti datu 

analītikā” ietver sevī šādas aktivitātes (Ministru kabinets, 2021b): 

1. piesakoties studijām izglītības iestādēs elektroniski, t.sk. attīstot lietotājiem 
draudzīgus e-pakalpojumus, piemēram, "Vienotā pieteikšanās platforma studijām 
augstākās izglītības iestādēs", kur pakalpojums būtu pieejams visiem studiju līmeņiem 
un visiem, t.sk. ārvalstu (gan ES, EEZ valstu pilsoņiem, gan trešo valstu pilsoņiem) 
reflektantiem (saistīts ar Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanu); 

2. izglītības diplomu reģistra attīstīšana un izglītību apliecinošo dokumentu izsniegšana 
primāri elektroniski (drukāti dokumenti pieejami nepieciešamības gadījumā), t.sk. 
elektronisku augstākās izglītības diplomu, elektronisku centralizēto eksāmenu 
sertifikātu izsniegšana, elektroniska liecību izsniegšana, elektroniska dokumentu 
izsniegšana par neformālā izglītībā iegūtas kvalifikācijas pielīdzināšanu, izglītības 
iestādēs minēto dokumentu aprite, visi valsts atzītie izglītību apliecinošie dokumenti ir 
pieejami vienotā dokumentu reģistrā. Diplomu reģistra dati pieejami e-pakalpojuma 
veidā, kā arī datu subjektam nepieciešamības gadījumā ir iespējams šos datus izplatīt 
trešajām pusēm; 

3. Eiropas studentu kartes ieviešana (ES studentu kartes iniciatīva), dalība Academic ID 
un citas digitālās iniciatīvas datu apmaiņai (piemēram, EDUROAM) par studējošajiem 
un akadēmisko personālu, lai ļautu izmantot digitālos pakalpojumus citās augstākās 
izglītības iestādēs; 

4. automātiskā diplomu atzīšanas procedūra un datu apmaiņa starp dažādu ES valstu 
informācijas sistēmām, atzīšanas procesu maksimāli automatizējot, primāri izmaiņas 
ieviešot augstākajā izglītībā, kur ir lielāka izglītojamo mobilitāte. 

Ceturtais rīcības virziens “Izglītības datu atvērtība” ietver sevī šādas aktivitātes (Ministru 

kabinets, 2021b): 

1. izglītības datu kopu atvēršana pētniecībai un komersantiem jaunu pakalpojumu 
radīšanai, datu apmaiņa starp komersantu informācijas sistēmām un valsts sistēmām, 
veicinot "Latvijas atvērto datu stratēģijas" mērķu sasniegšanu; 

2. mācību (studiju) procesa analītikas risinājumu ieviešana un šo risinājumu izmantošana 
atbalsta sniegšanai dažādu līmeņu izglītojamajiem, lai novērstu priekšlaicīgu mācību 
pamešanu, veiktu izglītības kvalitātes monitoringu, t.sk. monitoringu attiecībā uz 
pieaugušo izglītību (iegūtajām specialitātēm) un nodrošinātu ērti pieejamu informāciju 
par izglītības iestādēm sabiedrībai; 

3. digitālās pases ieviešana formālajā izglītībā un ārpus formālās izglītības, lai varētu 
realizēt absolventu profilēšanu un plānot uzņēmumu (tautsaimniecības) attīstību; 

4. vienotu principu ieviešana bakalaura un maģistra darbu publicēšanai augstākās 
izglītības iestādēs un metadatu pieejamības veicināšana. 

 

Lai īstenotu izmaiņas visos minētajos rīcības virzienos, būs nepieciešamas izmaiņas izglītību 

regulējošajos normatīvajos aktos, padarot tos elastīgākus pret jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

(Ministru kabinets, 2021b). Vienlaikus ar izmaiņām normatīvajos aktos nepieciešams attīstīt 



 

 

modulāras un sadarbspējīgas valsts un privātās informācijas sistēmas Eiropas un starptautiskā 

līmenī. Dažādu informācijas sistēmu integrēšana ir būtisks priekšnoteikums izglītības 

digitalizācijai (Ministru kabinets, 2021b). 

Saskaņā ar (PwC Latvija, 2020) publicēto informāciju augstskolās ir nodrošinātas pamata 

vajadzības digitalizācijas tehnoloģiskajam atbalstam. Piemēram, augstskolas ir aprīkotas ar 

ekrāniem, kamerām un skaņas aparatūru attālinātām lekcijām, tāpat visās augstskolu telpās ir 

pieejams bezvadu tīkls. Turklāt Covid-19 pandēmijas ietekmē augstskolas strauji ieviesa 

virtuālās platformas studiju procesa īstenošanai (MS Teams, Zoom u.c.), kuras ir jāuztur un 

jāattīsta, ja pieprasījums pieaugs (PwC Latvija, 2020). 

Saskaņā ar “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījuma” rezultātiem tehnoloģiskie resursi un 

risinājumi, kas būtu jānodrošina vismaz minimālajā līmenī, ir šādi (Rubene u.c., 2020): 

● tehniskie risinājumi sinhronas un asinhronas attālinātas mācīšanās, attālinātu 
pārbaudījumu kārtošanas un vērtēšanas nodrošināšanai, kā arī jābūt pieejamai 
tiešsaistes mācīšanās videi, kas nodrošina šo risinājumu integrāciju un digitālu mācību 
materiālu pieejamību studentiem; 

● sinhronas attālinātas mācīšanās realizēšanai nepieciešama tehnika video translācijai 
un ierakstam, kā arī programmatūra sinhronai tiešsaistes video un audio komunikācijai 
ar ekrāna pārraides atbalstu (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex u.c.); 

● asinhronas attālinātas mācīšanās īstenošanai jānodrošina tiešsaistes mācīšanās vide 
(Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard u.c.) digitālu studiju materiālu izvietošanai, 
studentu patstāvīgā darbu izstrādei un iesniegšanai, informācijas sniegšanai 
(informācija par studiju kursiem, organizatoriska informācija, studiju materiāli u.c.), 
studējošo un pasniedzēju savstarpējai komunikācijai (forumi, tērzētavas u.c.), zināšanu 
vērtēšanai (patstāvīgo darbu iesniegšana, elektroniskie testi) un atgriezeniskās saites 
sniegšanai; 

● sinhronas vai asinhronas attālinātas mācīšanās risinājumi attālinātu pārbaudījumu 
kārtošanai, taču tiem jābūt papildinātiem ar akadēmiskā godīguma uzraudzības rīkiem, 
piemēram, satura oriģinalitātes pārbaudes rīkiem (Turnitin, iThenticate, PlagScan u.c.) 
un tiešsaistes pārbaudījumu drošības risinājumiem (ProctorU, Examus, Respondus 
u.c.). 

 

Mazāk attīstīts ir tehnoloģiskais atbalsts, kas ļautu studentiem un akadēmiskajam personālam 

piekļūt specializētajai programmatūrai un aparatūrai attālināti, ārpus lekcijām, izmantojot 

attālo vārteju uz virtualizētiem galddatoriem. Palielinoties tālmācības īpatsvaram, šis faktors 

var radīt šķēršļus nepieciešamās programmatūras apguvei studiju procesā (PwC Latvija, 2020). 

Tālmācībā būtiskas ir tehnoloģijas, kas samazina komunikācijas šķēršļus. Prioritāte būtu 

jāpiešķir atbilstošas kvalitātes audio/video aprīkojuma un stabila interneta savienojuma 

nodrošināšanai, jo skaņa un attēls ir galvenie saziņas veidi, kas pieejami tālmācībā. Tāpēc to 

kvalitāte ir īpaši svarīga (Ļubkina u.c., 2020). Video un audio montāžas pieredzes trūkumu 

varētu mazināt, aprīkojot pedagogu darba telpas ar multimediju mikseriem, kas spēj vairākus 

attēlus (sejas kamera, datora ekrāns, kamera dokumentiem skatā no augšas u.c.) kopā ar 



 

 

kvalitatīvu audio reālā laikā pārslēgt ar vienkāršu fiziskas pogas spiedienu, tādējādi padarot 

lekcijas ierakstu uzreiz lietojamu bez video rediģēšanas un ļauj interaktīvākā veidā nodot 

saturu studentiem (Ļubkina u.c., 2020).  

Augstas veiktspējas skaitļošana un mākslīgais intelekts ir nozīmīgas inovatīvas tehnoloģijas, 

kuras augstskolas jau paredz izmantot studiju procesa īstenošanā. Tātad šīs tehnoloģijas 

potenciāli būtu jāattīsta primāri, lai tās integrētu studiju procesā (PwC Latvija, 2020). 

Augstskolu pārstāvji uzskata, ka mākslīgajam intelektam būs nozīmīga loma studiju procesa 

digitalizācijā, taču tā praktiskā pielietošana šobrīd tiek eksperimentāli īstenota tikai atsevišķos 

pētniecības projektos, tostarp pētījumos par studiju satura personalizāciju un valodas apstrādi 

(PwC Latvija, 2020). 

Latvijas augstākās izglītības digitalizācijā, nodrošinot plašāku tehnoloģisko iespēju klāstu 

studiju procesā un uzlabojot augstskolu starptautisko konkurētspēju, būtu jāņem vērā viens 

būtisks aspekts - droša datu apstrāde (PwC Latvija, 2020). Droša studentu personas datu 

apstrāde augstskolās nozīmē kvalitatīvu datu (pareizu, savlaicīgu un pieejamu atbilstoši 

likumam) sniegšanu gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam, gan kontrolējošām 

iestādēm (PwC Latvija, 2020). Tāpat ar plašu personas datu izmantošanu ir saistīta 

personalizēta studiju procesa ieviešana un dažādu pētniecības metožu (piemēram, mācību 

analītikas) izmantošana (PwC Latvija, 2020). Šobrīd mācīšanās analītika tiek izmantota 

pamatlīmenī un, saskaņojot ar personas datu aizsardzības noteikumiem, ir nepieciešama 

mācīšanās analītikas risinājumu ieviešana, kas ir pamats arī personalizētam studiju procesam 

(PwC Latvija, 2020). Mācību analītikas izmantošanai jāapmāca akadēmiskais personāls, kā arī 

augstskolās jāievieš datu analīzes risinājumi (PwC Latvija, 2020). Attiecībā uz augstskolu 

personāla apmācību viens no Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 

2021.-2027. gadam ietvertajiem digitalizācijas uzdevumiem ir tieši saistīts ar datu apstrādi un 

paredz augstskolu akadēmiskā un administratīvā personāla digitālo prasmju un datu 

pārvaldības kompetenču pilnveidošanu (PwC Latvija, 2020). 

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai Latvijā būtu jāuzrauga, lai katrā augstskolā tiktu 

izstrādātas un darbotos informācijas drošības un personas datu aizsardzības politikas, 

intelektuālā īpašuma aizsardzības politikas digitālā satura aizsardzībai (PwC Latvija, 2020). 

Tomēr, kā norāda (PwC Latvija, 2020), joprojām trūkst izpratnes par šo prasību piemērošanu 

gan valsts, gan izglītības iestāžu līmenī. Papildu izaicinājumi tika identificēti arī individuālā un 

institucionālā līmenī “Projekta “Dzīve ar COVID-19” pētījumā”. 

Individuālā līmenī tā ir pedagogu nepietiekama izpratne par personas datu korektu 

pārvaldību. Tas rada būtiskākos riskus pareizas datu apstrādes ieviešanā iestādē, jo pedagogi 

veido studiju kursu prasības un strādā tiešā veidā ar studējošajiem, kā arī pārvalda daļu no 

studējošo personas datiem IT sistēmās (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Ievērojot akadēmiskās 

brīvības principu, akadēmiskais personāls patstāvīgi plāno un īsteno savu studiju kursu norisi, 

nosakot prasības un līdz ar to obligāti lietojamos vai izvēles rīkus un vides, lai veiktu kursā 

paredzētos uzdevumus. Pedagogi ne vienmēr identificē situācijas, kurās uzglabā un apstrādā 

personas datus, tādējādi radot riskus nedrošai personas datu glabāšanai, par to neinformējot 



 

 

personas. Pasniedzēji var neapzināti mudināt studentus izmantot tādus IT rīkus, kuros nevar 

garantēt studentu personas datu drošu apstrādi un uzglabāšanu (Jansone-Ratinika u.c., 2020). 

Akadēmiskais personāls var neapzināties pārkāpuma risku un veikt prasībām neatbilstošas 

darbības, piemēram, vēloties uzlabot studiju pieejamību, veikt tiešsaistes nodarbības ierakstu 

ievietošanai e-studijās, nesaskaņojot to ar visiem dalībniekiem (Jansone-Ratinika u.c., 2020). 

Šie ir tikai daži piemēri, kur personāla neinformētas rīcības rezultātā var rasties pārkāpums, 

tāpēc akadēmiskā personāla informēšana un izglītošana par personas datu apstrādi ir būtiska. 

Datu speciālists augstskolās var palīdzēt izstrādāt centralizētus ieteikumus un vadlīnijas 

pareizai personas datu apstrādei iestādes līmenī (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Tomēr 

nepietiekams atbalsts datu aizsardzības funkcijai ne vienmēr notiek iestāžu līmenī. Pat ja ir 

pieņemts darbā datu speciālists, jāņem vērā arī tas, ka personas datus apstrādā daudzi studiju 

procesā iesaistītie cilvēki, tādējādi veidojas liels risks kļūdām, ko vienam speciālistam 

pārraudzīt un kontrolēt lielākā institūcijā nav iespējams (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Turklāt 

jāatceras, ka augstskolās notiek daudz dažādu procesu, kuros personas dati tiek vākti, 

izmantoti un tieši un netieši glabāti studiju procesa nodrošināšanai (Jansone-Ratinika u.c., 

2020). Viens no izaicinājumiem datu speciālistam ir prast uztvert un iedziļināties visos 

procesos un darbībās (mācību procesā, zinātnē un laboratorijas darbos, bibliotēku darbā, 

audita darbā, drošības un videonovērošanas sistēmās, IT sistēmu drošībā, datu apmaiņā starp 

sistēmām utt.), lai kvalitatīvi veiktu savas funkcijas (Jansone-Ratinika u.c., 2020). Kā papildu 

slogs augstskolām ir tas, ka vairāki normatīvie akti nav pielāgoti jaunajai datu aizsardzības 

situācijai, tādējādi apgrūtinot darbu augstskolā un uzdevumu izpildē, piemēram, daudz 

izaicinošāk šobrīd ir veikt pētījumus, kuros nepieciešams izmantot personas datus (Jansone-

Ratinika u.c., 2020). 

Kopumā jau šobrīd ir skaidrs, ka Covid-19 krīzei būs ilgstoša ietekme uz augstākās izglītības 

nodrošināšanu, kas nozīmē, ka digitālās izglītības loma arī turpmāk pieaugs. Augstskolām tas 

nozīmē atrast līdzsvaru starp studentu socializēšanu klātienes mācībās un pielāgošanos 

mainīgajiem attālināto studiju apstākļiem (Dzenīte u.c., 2021). Tāpat ir svarīgi izstrādāt jaunus 

attālinātās izglītības modeļus, kas var palīdzēt studentiem atrast jaunus mācību veidus un 

garantēt, ka viņi nezaudēs motivāciju mācīties. Izstrādājot pilnveides metodes, jāņem vērā ne 

tikai pasniedzēju viedokļi un pieredze, bet arī studentu viedokļi (Dzenīte u.c., 2021). Lai 

izstrādātu risinājumus ilgtspējīgai izglītībai e-studiju vidē, ir nepieciešams radīt tehnoloģiskus 

un pedagoģiskus risinājumus e-studiju videi, lai atbalstītu efektīvu zināšanu un prasmju apguvi 

(Kapenieks & Kapenieks, 2020). E-studiju personalizēšana, sekojot studentu interesēm, ir 

sākumpunkts aktīvas zinātkāres radīšanai un vēlmei pēc dziļākām zināšanām (Kapenieks & 

Kapenieks, 2020). 

Īpaša uzmanība jāpievērš arī pedagogu apmācībai, jo Covid-19 pandēmijas laikā pieauga viņu 

darba apjoms un intensitāte, kas prasīja jaunas zināšanas par to, kā mācīt attālināti, kā arī 

specifiskas zināšanas IKT jomā, piemēram, par mācību vadības sistēmu izmantošanu 

(Vanadziņš u.c., 2021b). Pedagoģiskā darba īpatsvara aprēķinam jābūt saskaņotam, ļaujot 

akadēmiskajam personālam savā slodzē atspoguļot dažādus darba veidus, tostarp laiku, kas 

tiek veltīts jaunu tehnoloģisko risinājumu apguvei un tiešsaistes mācību satura veidošanai un 



 

 

sadarbībai ar kolēģiem kopīgu risinājumu izstrādē (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 

2020). Pārdomāta digitālo risinājumu izmantošana varētu arī ietaupīt laika resursus. 

Piemēram, varētu izmantot kvalitatīvus lekciju ierakstus, tādējādi akadēmiskajam personālam 

nebūtu jāvelta laiks, atkārtoti lasot lekcijas katrai dalībnieku grupai, bet būtu iespēja pievērst 

lielāku uzmanību citiem sadarbības veidiem (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija u.c., 2020). 

Augstskolu administrācijai jādemonstrē izpratne par tālmācības procesa īstenošanai 

nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, akadēmiskajam personālam nepieciešamajām 

prasmēm un kompetencēm, atbalsta procesiem un atbalsta personāla kompetencēm, laika 

resursiem u.c. (Rubene u.c., 2020). Šai izpratnei par tālmācības organizēšanu, ieviešanu, 

atbalstu un kvalitātes novērtēšanu ir jāatspoguļojas augstskolu procesos un iekšējos 

noteikumos, tehniskajā nodrošinājumā un personāla kompetencēs (Rubene u.c., 2020). 

Augstskolās ir jābūt organizētai atbalsta sistēmai, kurā akadēmiskais personāls un studenti var 

iegūt pedagoģisko un tehnisko atbalstu (Rubene u.c., 2020). Līdz ar to ir nepieciešama 

struktūrvienība, kontaktpunkts, kas koordinē un īsteno pedagoģiskā atbalsta sniegšanu 

mācīšanās un mācīšanas inovācijām, kā arī ir nepieciešama struktūrvienība, kas atbilstoši 

izglītības iestāžu studiju procesa modernizācijas vajadzībām nodrošina IT resursus un tehnisko 

realizāciju pedagoģiskajām vajadzībām (Rubene u.c., 2020). Lielisks piemērs tam ir UNESCO 

Globālās izglītības koalīcijas platforma (Learning Never Stops) sadarbībai un apmaiņai, lai 

aizsargātu un uzlabotu pedagogu un izglītojamo garīgo veselību un psihosociālo labklājību 

Covid-19 ārkārtas situācijā (UNESCO, 2021). Šajā platformā tiek nodrošinātas apmācības par 

digitālās mācību vadības sistēmām, MOOC kursi, pašorganizētu apmācību iespējas un 

tālmācības risinājumu ārējās krātuves, kas ietver arī Eiropas Komisijas resursus— tiešsaistes 

platformu kolekciju skolotājiem un pedagogiem, kas pieejama 23 ES valodās (Vanadziņš u.c., 

2021b). 

Vēlmei pēc veiksmīgas digitālās Latvijas jābalstās uz gudru pieeju izglītībai un prasmēm. Tas 

ietver adaptīvu un atsaucīgu izglītības sektoru, kas veicina digitālo mācīšanos visiem Latvijas 

iedzīvotājiem gan vispārīgu IKT prasmju (digitālās un datu pratības), gan papildu prasmju, 

piemēram, informācijas apstrādes un problēmu risināšanas kapacitātes, veidā (OECD, 2021). 

Latvijā digitālās prasmes nav jāskata izolēti, bet gan cieši saistībā ar cilvēku personīgajām un 

profesionālajām ambīcijām un jāuztver kā līdzeklis visu iedzīvotāju cilvēkkapitāla 

palielināšanai (OECD, 2021). Viedā izglītība ļautu izplatīties esošajām zināšanām un prasmēm 

un veidot un uzplaukt jaunām partnerībām, piemēram, starp nozari un augstskolām vai 

ministrijām un augstskolām (OECD, 2021). Nozaru-augstskolu partnerībām pastāv potenciāls 

gūt savstarpēju ieguvumu augstākās izglītības iestādēm un nozarei, pamatojoties uz digitālo 

zināšanu un prasmju inovatīvu un efektīvu attīstīšanu un koplietošanu Latvijas ekonomikai un 

sabiedrībai (OECD, 2021). Augstskolas ir galvenais potenciālais partneris digitālajā 

transformācijā, papildinot to ar nepieciešamo neatkarību, objektivitāti, atbildību, padziļinātu 

analīzi un pierādījumiem, lai sniegtu informāciju politikas veidošanai, lēmumu pieņemšanai 

un digitālās politikas jautājumu īstenošanai (OECD, 2021). Lai uzlabotu normatīvo bāzi studiju 

programmu īstenošanai attālinātā formātā, ir jāpalielina augstskolu brīvība elastīgai pilna laika 

un tālmācības apvienošanai (Rubene u.c., 2020). Šobrīd striktais studiju programmu 



 

 

licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas regulējums ierobežo iespējas izstrādāt jaunas 

starpdisciplināras studiju programmas, tajā skaitā programmas ar būtisku tehnoloģiskā 

risinājuma komponenti, tādējādi šobrīd augstskolu iespējas pielāgoties mainīgajiem 

apstākļiem un atrast efektīvākos veidus mācību rezultātu sasniegšanai kopumā ir ierobežotas 

(Rubene u.c., 2020). Regulējumam jābūt vairāk vērstam uz rezultātu izvērtēšanu, nevis 

programmu īstenošanas regulēšanu, pieļaujot pilna laika studiju programmās izmantot 

tālmācības metodes. Turklāt būtu jāveicina mācību materiālu kopīga izstrāde un apmaiņa 

starp akadēmisko personālu, pareizi ievērojot autortiesības un veicinot akadēmiski godīgu 

praksi (Rubene u.c., 2020).  

Apkopojot šajā sadaļā sniegto informāciju, jāatzīmē, ka, neskatoties uz jau apgūtajām 

zināšanām un prasmēm attālināto studiju īstenošanas laikā, akadēmiskajam personālam 

joprojām trūkst zināšanu digitālajā pedagoģijā un mācību metodēs, kas ļauj īstenot sekmīgu 

un kvalitatīvu tālmācību. Nepieciešamas arī prasmes veidot interaktīvu un kvalitatīvu digitālo 

kursu saturu, kas studentos uztur motivāciju un vecina iesaisti studijās. Šādas zināšanas 

samazinātu akadēmiskā personāla slodzi, kas būtu jāiegulda nezināmu tehnoloģiju un mācību 

metožu iepazīšanā. Tāpēc augstskolu vai Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošinātas 

apmācības un materiāli ir tikai apsveicami. 

Augstskolu tehniskajam personālam ir nepieciešamas zināšanas par platformām un sistēmām, 

ko izmanto konkrētā augstskola, un prasmes šo tehnoloģiju izstrādē un pilnveidē. Bez tam 

akadēmiskais personāls uzskata, ka pedagoģijas pamatprasmes tehniskajam personālam ļautu 

viņiem izprast pedagogu vajadzības un uzlabot viņu spējas nodot tehnoloģiskās zināšanas ne-

IT cilvēkiem. Tāpat tehniskajiem darbiniekiem ir nepieciešamas prasmes, kas saistītas ar e-

satura veidošanu un video filmēšanu, lai viņi varētu sniegt atbalstu akadēmiskajam 

personālam. Runājot par administratīvo personālu, lielākā daļa ir pārliecināti, ka viņiem ir 

pietiekamas kompetences. Kā vienīgās, būtiskākās nepieciešamās prasmes tiek atzītas 

vispārējās e-prasmes un izpratne par pieejamajiem digitālajiem risinājumiem izglītības 

procesu nodrošināšanai. 

Digitālās pratības attīstība Latvijas sabiedrībā ir būtisks solis ceļā uz izglītības nozares un citu 

jomu digitālo pārveidi, tādēļ tiek organizētas dažādas ar IKT saistītas aktivitātes un apmācības, 

iesaistot Latvijas augstskolas, uzņēmumus, valsts iestādes un nevalstiskās institūcijas. Latvijā 

ir izstrādātas dažādas vadlīnijas, piemēram, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 

un Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kas definē dažādus 

stratēģiskos mērķus Latvijas augstskolu digitalizācijai un ietver aktivitātes, kas būtu jāveic šo 

mērķu sasniegšanai. 

Turklāt augstskolu procesu digitalizācija ir cieši saistīta ar datu apstrādi un īpaša uzmanība 

jāpievērš likumdošanai, kas regulē personas datu izmantošanu visos līmeņos – valsts, 

institucionālajā un individuālajā. Šobrīd akadēmiskajam personālam trūkst zināšanu par datu 

apstrādi un viņu neinformēta rīcība var izraisīt pārkāpumus, tāpēc ir svarīgi informēt un izglītot 

akadēmisko personālu par personas datu apstrādi. Tāpat augstskolām ir nepieciešami datu 



 

 

speciālisti, kas varētu palīdzēt izstrādāt ieteikumus un vadlīnijas pareizai personas datu 

apstrādei gan individuālā, gan institucionālā līmenī. Taču jāatceras, ka organizatoriskajos un 

studiju procesos ir iesaistīti un ar personas datiem (gan darbinieku, gan studentu) darbojas 

daudzi cilvēki, līdz ar to viens datu speciālists ne vienmēr varēs uzraudzīt un kontrolēt 

personas datu izmantošanu un apstrādi lielākā iestādē. 

 

  



 

 

6. PARAUGPRAKSES VALSTĪ 

 

Latvijas Universitātes (LU) Open Minded 
LU Open Minded ir klātienes un tiešsaistes izglītības projekts, kas ir radies 2014.gada janvārī 

sadarbībā ar Latvijas Universitāti, sākumā piedāvājot latviešu valodā trīs tiešsaistes kursus par 

nacionālismu, astronomiju un Budismu (TVNET, 2014a; Birziņa, 2015; Latvijas Universitātes 

Kvalitātes vadības un audita departaments, 2015). LU Open Minded var uzskatīt par pirmo 

masveida atvērto tiešsaistes kursu projektu Latvijā (skatīt 7.attēlu) (Tukiss, 2021). 

 

 

7.att. LU Open Minded platformas saskarne 



 

 

 

Jāuzsver, ka Latvijas Universitāte ir LU Open Minded primārais sadarbības partneris un 

līdzdibinātājs, taču LU Open Minded nav Latvijas Universitātes struktūrvienība, un LU Open 

Minded kursi nesniedz iespēju saņemt studiju kredītpunktus (LU Open Minded, 2021a). LU 

Open Minded misija ir nodrošināt latviešu valodā, elektroniski un bez maksas (vai par 

ziedojumiem) akadēmiskās zināšanas, kuras būtu līdzvērtīgas bakalaura līmeņa izglītībai, kāda 

parasti tiek iegūta universitātēs (FOLD, 2014; TVNET, 2014a; Birziņa, 2015; Latvijas 

Universitātes Kvalitātes vadības un audita departaments, 2015). Latvijas izglītības sistēmā LU 

Open Minded tika uzskatīts par jaunumu, jo pirmo reizi bija pieejama bakalaura līmeņa 

izglītība latviešu valodā tiešsaistē un bez maksas. (Birziņa, 2015;). Īpaši nozīmīgi tas ir ņemot 

vērā pasaules izglītības tendences, kad arvien vairāk vadošu augstskolu publisko savus mācību 

materiālus tiešsaistē, tādējādi pašos pamatos mainot zināšanu nodošanas principus un 

mācīšanās iespējas Latvijā (TVNET, 2014b). Lai arī LU Open Minded pasniedzēji ir Latvijas 

vadošie akadēmiķi un savu jomu eksperti (LU Open Minded, 2021b), tā nav formāla izglītība. 

Piedāvātie lekciju kursi ir radīti personiskajai izaugsmei, pašizziņai un studiju priekam, aicinot 

izbaudīt atgriešanos universitātes solā – klātienē vai virtuāli (Sazanova, 2020; LU Open 

Minded, 2021a). Pirmajā darbības gadā (2014.g.), LU Open Minded jau bija daudz interesentu 

– lekciju kursiem bija reģistrējušies ap 5000 cilvēku, YouTube publicētās videolekcijas bija 

skatītas vairāk nekā 70 000 reižu un vairāk kā 350 klausītāji kursus bija sekmīgi pabeiguši, 

iegūstot par to apliecinājumus (FOLD, 2014; Birziņa, 2015). Šobrīd no 2020. gada 1. janvāra 

līdz 2021. gada 21. septembrim studijām kādā no LU Open Minded piedāvātajiem kursiem ir 

reģistrējušies jau 16854 cilvēki1. Platformas lietotāju skaits pieaug katru dienu un šīs skaits tiek 

atjaunināts automātiski, ņemot vērā datubāzē reģistrētos lietotājus. 

 

Kopumā LU Open Minded mācību iespējas var izmantot divējādi (FOLD, 2014; Providus, 2014; 

Birziņa, 2015): 

1. klātienē, reizi nedēļā Bijornīcā vai Latvijas Universitātē tiekoties aci pret aci ar lektoru. 
Birojnica ir tikšanās un kopdarba telpa ar bezmaksas piekļuvi internetam, LETA un 
LURSOFT datubāzēm, grāmatām un žurnāliem. Tajā pastāvīgi viesojās runātāji no 
privātiem uzņēmumiem, valsts un bezpeļņas iestādēm, kā arī no augstskolām; 

2. bez maksas sekojot līdzi kursiem tiešsaistē. 
 

LU Open Minded kursi parasti ir tēmu koncentrāts, kuras pēta Latvijā vadošie savu jomu 

eksperti (galvenokārt, augstskolu pārstāvji). Tēmas tiek pasniegtas viegli uztveramā formā un 

plašai auditorijai saprotamā valodā. Izvēlētās kursu tēmas ir tās, kas pēc platformas veidotāju 

un uzturētāju domām, ir aktuālas un auditorijas pieprasītas un kur iespējams balanss starp 

augsta līmeņa piedāvājumu un auditorijas pieprasījumu (LU Open Minded, 2021a). Par LU 

                                                           
1 Number of users in LU Open Minded platform on September 21, 2021 - https://openminded.lv/  

https://openminded.lv/


 

 

Open Minded kursu pasniedzēju var kļūt ikviens, kurš ir savas jomas eksperts ar cienījamu 

izglītību un/vai pieredzi un kuram ir kāda tēma, kas varētu interesēt plašāku auditoriju (LU 

Open Minded, 2021a). 

Kopumā platformā piedāvātie lekciju kursi ir četras līdz divpadsmit lekcijas gari, tēmas labākai 

izpratnei tiek piedāvāta literatūra, pašpārbaudes testi, pārbaudes darbs kursa noslēgumā un 

apliecinājums par kursa pabeigšanu (Birziņa, 2015; Latvijas Universitātes Tukuma filiāle, 

2021).  

LU Open Minded tiešsaistes lekcijas nenotiek tiešraidē (izņemot konkrētus kursus, kur tas ir 

īpaši norādīts). Atbilstoši kursu grafikam kursu dalībnieki pēc pieteikuma aizpildīšanas saņem 

pieeju kursa lekciju video un papildus materiāliem (LIZDA, 2020). Pieteikties kursiem var, 

aizpildot pieteikuma anketu un apmaksājot kursu ar maksājumu karti, ja izvēlētais kurss ir par 

maksu. Šobrīd tiešsaistē notiek 12 bezmaksas lekcijas par retorikas paņēmieniem, pareizu 

rakstu valodu, komunikāciju tiešsaistē, bērnu mediju lietošanas paradumiem, vēsturi, 

kosmosu, politiku, veselību, sportu u.c. (Satori, 2020; LU Open Minded, 2021c). Mācību 

platformā lekciju video var noskatīties jebkurā laikā un tie parasti ir pieejami sešus mēnešus 

no kursa sākuma (ja nav norādīts citādi). Tāpat kursu laikā ir iespēja uzdot jautājumus kursa 

pasniedzējam un saņemt arī atbildes (LU Open Minded, 2021b). Kursa noslēgumā ir iespēja 

izpildīt noslēguma testu. Ja vismaz 70% jautājumu ir atbildēti pareizi, tad lietotājs automātiski 

saņem elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu (LU Open Minded, 2021b). 

Kopumā tiek piedāvāti divu veidu kursi: aktuālie un pastāvīgie. Aktuālajiem kursiem LU Open 

Minded platformā parasti ir noteikts sākuma un beigu datums. Pēc noslēguma lekcijas 

klausītājs saņem pieeju kursa noslēguma pārbaudījumam, kuru sekmīgi nokārtojot, saņem 

elektronisku apliecinājumu par kursa apguvi. Kopumā platformā šobrīd iespējams pieteikties 

trīs aktuālajiem kursiem (LU Open Minded, 2021d): 

● Nevainojamas sabiedriskās attiecības (10 lekcijas) 
● Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja (6 lekcijas)  
● Digitālā bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā” (8 lekcijas) 

 

Pastāvīgajiem kursiem nav konkrēta sākuma datuma. Līdz ar to, piesakoties šī veida kursam, 

lietotājs uzreiz iegūst pieeju visām kursa lekcijām un papildus materiāliem un var saņemt 

elektronisku apliecinājumu par kursa apguvi. Šobrīd ir pieejami 15 regulārie kursi, kas sastāv 

galvenokārt no 8 tiešsaistes lekcijām (ar dažiem izņēmumiem) skatīšanai jebkurā laikā (LU 

Open Minded, 2021e): 

● Finanšu antropoloģija. Četras lekcijas par naudu (4 garās lekcijas) 
● Pasaules izcilākie komponisti 
● Sociālā psiholoģija. Ilūzijas domājot par sevi un citiem 
● Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi 
● Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un virtuālajā vidē  
● Gribasspēks 
● X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem 

https://openminded.lv/index.php/divpadsmit-bezmaksas-lekcijas-vertigam-laikam-pieteikties-kursam/


 

 

● Apzinātība darba vietā: kā strādāt līdzsvarotāk?” 
● Zero waste pieeja zaļākai dzīvei (tikai 4 lekcijas) 
● Prāts un domāšana kognitīvo zinātņu perspektīvā 
● Novērst izdegšanu. Lekcijas līdzsvarotai ikdienai 
● Lekcijas par seksualitāti 
● Fiziskas aktivitātes veselībai un dzīvespriekam 
● Laime ir prasme (tikai 3 lekcijas)  
● Kritiskā domāšana un informācijas analīze 

 

Ikviens bez izņēmuma ir aicināts apgūt LU Open Minded kursus. Tomēr galvenokārt tie 

paredzēti tiem, kuri jau ir pabeiguši studijas un tagad vēlas atgriezties augstskolā pavisam 

jaunā kvalitātē – patiesi izbaudīt studiju procesu savam priekam un izaugsmei, sevis un 

pasaules izzināšanai (Sazanova, 2020). Daudzi LU Open Minded pilna laika kursi notiek Latvijas 

Universitātes telpās, padarot atgriešanos augstskolas solā par īstu pieredzi (LU Open Minded, 

2021f). Katrs no kursiem ir noklausāms un uztverams bez priekšzināšanām, lai koncentrēti un 

vienlaikus vienkārši iepazītos ar aktuālām un nozīmīgām zināšanām par attiecīgajām tēmām 

(LU Open Minded, 2021a). 

Arī Latvijas darba devēji augstu novērtē LU Open Minded kursus un izsniegtos sertifikātus par 

kursu apguvi. LU Open Minded sniedz lielisku iespēju pilnveidot darba devēju un viņu 

darbinieku zināšanas un paaugstināt darba efektivitāti, izmantojot dažādus tālmācības kursus 

(LU Open Minded, 2021g). Ar LU Open Minded kursu palīdzību ir iespējams iegūt uzreiz 

atbilstošas, praktiskas zināšanas pie izciliem pasniedzējiem (Sprūdža, 2021). 

Tādi Latvijas uzņēmumi kā Valsts ieņēmumu dienests, Saeima, Satversmes tiesa, Latvenergo, 

Citrus Solutions, Altum, Swedbank, Rimi, Maxima, Vidzemes Augstskola, If, Ergo u.c. jau 

izvēlējušies studijas LU Open Minded (LU Open Minded, 2021f; LU Open Minded, 2021g). 

Turklāt sertifikāts par LU Open Minded kursu apguvi var kalpot kā būtisks bonuss darba devēju 

acīs, parādot, ka darbinieks ir atvērts jaunām prasmēm un zināšanām, ieinteresēts un uz 

attīstību orientēts. Tās bieži tiek minētas kā galvenās iezīmes, kas palielina konkurētspēju 

mūsdienu darba tirgū (LU Open Minded, 2021a). 

Lai organizētu tiešsaistes studijas uzņēmuma darbiniekiem kādā no LU Open Minded kursiem, 

uzņēmumam jāpiesaka vismaz desmit dalībnieki. Maksa par vienas personas dalību LU Open 

Minded lekciju kursā ir vidēji 25 EUR par vienu darbinieku (LU Open Minded, 2021g). Mācību 

kursi notiek pēc atsevišķas vienošanās, ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, pēc individuāli 

izvēlēta grafika. Jāņem arī vērā, ka lekcijas nav vebināri un nenotiek tiešraidē. Lekcijas ir 

filmētas un rūpīgi producētas, skatāmas jebkurā laikā un vietā kopā ar pieejamiem 

papildmateriāliem (LU Open Minded, 2021g). 

Turklāt Covid-19 pandēmijas laikā Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvāja reģistrētajiem 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju apgūt jaunas vai pilnveidot esošās zināšanas, 

mācoties bez maksas caur LU Open Minded kā vienu no mācību platformas (Nodarbinātības 

valsts aģentūra, 2020; Preiļu novada dome, 2020). LU Open Minded platformā kopumā bija 



 

 

pieteikušies 878 cilvēki, kuri Covid-19 krīzes rezultātā zaudēja darbu (Nodarbinātības valsts 

aģentūra, 2020). 

Papildus ir arī iespēja iegādāties gada abonementu par 189 EUR, kas ļaus piekļūt jebkura LU 

Open Minded kursa saturam vienu gadu no iegādes datuma. Tas attiecas uz pastāvīgajiem un 

aktuālajiem kursiem, kas tiek atjaunināti katru mēnesi (LU Open Minded, 2021h). Tādējādi 

gada laikā lietotājiem ar abonementu būs pieejami vismaz 30 kursi ar vairāk nekā 200 lekcijām, 

ko lasīs Latvijas labākie pasniedzēji. Šo kursu kopējā vērtība, pērkot atsevišķi, pārsniegtu 700 

EUR (LU Open Minded, 2021h). 

 

eParaksta izmantošana Rīgas Tehniskajā universitātē 
 

Par veiksmīgu piemēru inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai Latvijas augstskolās var uzskatīt 

eParaksta integrāciju Rīgas Tehniskās universitātes administratīvajos procesos. Augstskolas 

projekts "Elektroniskās dokumentu aprites un eParaksta ieviešana Rīgas Tehniskajā 

universitātē" 2020. gada nogalē kļuva par vienu no IKT gada balvas “Platīna pele 2020” 

speciālbalvas "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums" finālistiem (LA.LV, 2020; 

LIKTA, 2020). Turklāt 2021. gada sākumā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Rīgas 

Tehniskajai universitātei piešķīra godpilno titulu "eParaksta čempions 2020" (Rīgas Tehniskā 

universitāte, 2021). 

Mēnesī augstskola elektroniski paraksta ap 700 dokumentu, tai skaitā korespondenci, 

vēstules, iekšējos rīkojumus, dažādus līgumus (LA.LV, 2020). 2018. gadā augstskolas 

absolventi bija pirmie Latvijā, kas saņēma diplomu pielikumus elektroniskā formā parakstītus, 

izmantojot drošu eParakstu (Rīgas Tehniskā universitāte, 2021). 2019. gadā augstskola jau 

atļāva studentiem, uzsākot studijas augstskolā, elektroniski slēgt studiju līgumus. Tajā pašā 

gadā Rīgas Tehniskās universitātes reflektantiem papildus reģistrācijai studijām bija iespēja 

bez maksas iegūt mobilā eParaksta lietotni “eParaksts mobile” un noslēgt studiju līgumus ar 

drošu elektronisko parakstu (Rīgas Tehniskā universitāte, 2019a ). “eParaksts mobile” ir 

digitāls rīks iOS un Android viedtālruņiem, ko Latvijas iedzīvotāji bez maksas var sākt lietot no 

14 gadu vecuma, lai iegūtu iespēju elektroniski parakstīt dokumentus, slēgt līgumus, saņemt 

pakalpojumus no iestādēm un komersantiem attālināti (eParaksts, n.d.). Tā apstiprina 

personas identitāti digitālajā vidē (Rīgas Tehniskā universitāte, 2019a). 2019. gadā ceturtā daļa 

Rīgas Tehniskās universitātes pirmā kursa studentu studiju līgumus parakstīja elektroniski, bet 

2020. gadā šo iespēju izmantoja jau vairāk nekā puse jauno studentu (LA.LV, 2020). Trešais 

populārākais 2020. gadā bija augstskolas iekšējās komunikācijas portāls ORTUS, kurā lietotāji 

pieteicās, izmantojot eParaksta identifikāciju (eParaksts, 2021; Rīgas Tehniskā universitāte, 

2021). 

 



 

 

Apskatot 8. attēlu, redzams, ka Rīgas Tehniskās universitātes portāla ORTUS lietotāji (gan 

studenti, gan mācībspēki) autentifikācijai var izmantot gan lietotājvārdu un paroli, gan 

“eParaksts mobile”. Autentifikācijas procesam ORTUS portālā ir šādas galvenās darbības: 

1. Lai autentificētos, lietotājs izvēlas opciju “eParaksts mobile” (8. attēls). 
2. Lietotājs ievada savu “eParaksts mobile” lietotāja numuru un nospiež pogu 

“Apstiprināt” (9. attēls). 
3. Ziņojums tiek nosūtīts uz lietotāja viedtālrunī instalēto lietotni “eParaksts mobile” un 

lietotājam ir nepieciešams tajā pārbaudīt savu identitāti, ievadot PIN. 
4. Noslēgumā lietotājam ir jāpiekrīt, ka viņa dati tiks nosūtīti adresātam (Rīgas 

Tehniskajai universitātei). Galu galā tiks atvērts ORTUS portāla galvenais logs. 

 

8. att. ORTUS autentifikācijas iespējas 

 



 

 

 

9. att. “eParaksts Mobile” lietotāja numura ievade 

 

Līdz ar to augstskolas studenti ar eParakstu var attālināti sakārtot visus ar uzņemšanu 

augstskolā saistītos procesus, parakstīt līgumu un dažādus ar studiju procesu saistītus 

dokumentus, kā arī saņemt elektroniski parakstītus diplomu pielikumus. Tādējādi Rīgas 

Tehniskā universitāte ir pirmā Latvijas augstskola, kuras studenti sāka parakstīt dokumentus 

elektroniski (Rīgas Tehniskā universitāte, 2019a). 

DigiKlase 
 

DigiKlase ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenots projekts ar Latvijas 

Universitātes finansiālu atbalstu. Projekta komanda ir izstrādājusi digitālu platformu 

daudzveidīgu digitālo mācību materiālu vākšanai un klasificēšanai (DigiKlase.lv, 2021). 

Platforma tika atklāta 2021. gadā un šobrīd tā ir pieejama latviešu valodā. Platformā ir iekļauti 

vairāk nekā 700 Latvijā un citās pasaules valstīs izstrādāti digitālie mācību materiāli un rīki, lai 

veicinātu un atbalstītu izglītības profesionāļus tehnoloģijām bagātināta mācību procesa 

ieviešanā (Skola2030, 2021). 

Platformā pieejamie mācību materiāli ir sadalīti septiņās kategorijās (DigiKlase.lv, 2021): 

● Rīks – krātuve/sadarbības platforma: Izmanto izglītības satura apguvei, sadarbībai, 
informācijas apkopošanai, apmaiņai, materiālu glabāšanai, kā arī ļauj sadarboties kopīgu 
uzdevumu veikšanā. 

● Rīks – saskarsmei un attālinātā mācību procesa organizēšanai: Mācību procesa un 
savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai, sniedzot iespēju pedagogu, apmācāmo un 
vecāku video/audio/tekstveida saziņai. 

● Rīks – mācību satura veidošanai: Iespējams veidot digitālu interaktīvu mācību saturu, 
piemēram, tiešsaistes prezentācijas, testus, pārbaudes darbus, spēles un dažādus 
uzdevumus ar automātisku atgriezenisko saiti. 



 

 

● Mācību procesa vadības sistēma (ar vai bez satura izveides iespējām): Sniedz iespēju 
vadīt, datēt un organizēt mācību procesu digitālajā vidē. Nodrošina tādas iespējas kā 
virtuālo klašu vai grupu veidošanu, vērtējumu un komentāru pievienošanu, termiņu 
noteikšanu uzdevumu izpildei u.c. 

● Elektronisks mācību līdzeklis (bez interaktivitātes): Tas ietver izglītības programmas 
īstenošanai nepieciešamo saturu, tomēr tas nesniedz lietotājam atgriezenisko saiti – 
pamatā ir pasīva informācijas uztveršana (PDF, Word, PowerPoint, audio vai video fails). 

● Digitāls mācību līdzeklis (ar interaktivitāti): Interaktīvs tiešsaistes mācību līdzeklis, kurā 
lietotājam tiek sniegta ierobežotas pakāpes atgriezeniskā saite vai atbildes reakcija 
(uzdevumi, shēmas, darba lapas, darbību piemēri u.c.). 

● Mācību platforma (ar interaktīvu mācību saturu): Tas ir digitāls, interaktīvs tiešsaistes 
mācību un metodiskais līdzeklis, kurā iekļauts gan izglītības programmas īstenošanai 
nepieciešamais saturs, gan tā apguves organizēšanai nepieciešamie teorētiskie 
materiāli.  

 

DigiKlase platformā pieejamā meklēšanas filtrēšanas iespēja ļauj lietotājam atlasīt apkopotos 

materiālus un rīkus atbilstoši izglītības līmenim: pirmsskolas, pamata, vidējās, profesionālās, 

augstākās un pedagogu izglītībai. Turklāt meklēšanu var veikt, pamatojoties uz materiāla 

kategoriju (skatīt iepriekš), priekšmetu, klasi, valodu, maksu (bezmaksas, daļēji bezmaksas, 

maksas), reģistrāciju (ar vai bez reģistrācijas), lietotāja rokasgrāmatu (Pieejams vai Nē) un 

metodiskajiem ieteikumiem (Pieejami vai Nē). 

Katram mācību materiālam platformā tiek sniegta ne tikai informācija par to, kad materiāls ir 

izveidots, kas to veidojis, kādam izglītojamo vecumam tas ir paredzēts un ar kādu mācību 

priekšmeta saturu tas saistīts, bet arī par vērtēto saturu un materiāla izmantošanas aspektiem 

četrās kategorijās (DigiKlase.lv, 2021): 

● Funkcionalitātes apjoms — cik plaša ir funkcionalitāte. 
● Materiāla pielāgojamība ierīcēm/pārlūkprogrammām – kritērijā tiek ņemta vērā gan 

mācību materiāla pilnīga darbība populārākajās pārlūkprogrammās un tā pielāgošana 
ekrāna izmēram, gan arī materiāla saderība ar citiem digitālajiem rīkiem un 
platformām. 

● Lietotāju atbalsts — vai ir pieejamas lietotāja rokasgrāmatas un/vai metodiskie rīki. 
● Dizains - vai mācību materiāla grafiskais noformējums un ilustratīvā materiāla 

izmantošana noformējumā ir viegli uztverama un neapgrūtina mācību satura uztveri, 
un pogas un rīkjoslas atvieglo mācīšanās pieredzi. 

 

10. un 11. attēlā parādīti pievienoto materiālu piemēri. 

 



 

 

 

10. att. Materiāla piemērs no kategorijas “Rīks - mācību satura veidošanai” 

 

 

11. att. Materiāla piemērs no kategorijas " Rīks – saskarsmei un attālinātā mācību procesa 

organizēšanai" 

 



 

 

Vērts arī atzīmēt, ka projektam ir ilgtspēja, jo DigiKlase komanda turpinās sadarboties ar 

Latvijas mācībspēkiem un fakultātes studentiem, papildinot materiālu un rīku krātuvi 

(DigiKlase.lv, 2021). Plānots arī turpmāk piedāvāt metodiskus ieteikumus video formātā 

darbam ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem (Skola2030, 2021). 
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