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Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Balvu sākumskolā 

 

Izdota saskaņā ar  

2021. gada 20. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 

2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība, kādā tiek organizētas attālinātās mācības Balvu sākumskolā (turpmāk – kārtība), 

nosaka mācību stundu, konsultāciju un tiešsaistes stundu norises pamatnosacījumus 

skolotājiem un skolēniem skolvadības sistēmā E-klase (turpmāk – e-klase) vai Zoom 

platformā.  

2. Balvu sākumskolas skolotāji tiešsaistes stundas/konsultācijas vada platformā 

www.zoom.com.  

 

II. Ierakstu veikšana e-klases dienasgrāmatā 

 

3. Skolēna e-klases dienasgrāmatā sadaļā “Tēma” līdz pulksten 9.00 katru darba dienu 

priekšmeta skolotājs ieraksta tēmu, sasniedzamo rezultātu un pievieno to, kas nepieciešams 

- darba lapas, uzdevumu veikšanas gaitu, teorētisko materiālu, saiti/es uz video ar teorijas 

skaidrojumu. 

4. E-klases dienasgrāmatā pievienotajai saitei ir jābūt konkrētai un aktīvai –tā atveras tieši tajā 

vietā, kurā skolēnam ir jādarbojas. Kad saite ir pievienota, skolotājs pārliecinās, vai to 

tiešām var atvērt. 

5. E-klases dienasgrāmatā jābūt norādei, kādā veidā un kur darbs pildāms, piemēram, darbs 

pildāms kladē, tad tas jānofotografē un jāiesniedz.  

6. Saiti uz tiešsaistes stundu un saiti uz tiešsaistes konsultācijām skolotājs nosūta 2-3 minūtes 

pirms stundas/konsultācijas sākuma e-klases pastā skolēniem (nepieciešamības gadījumā - 

arī vecākiem). 

7. Ņemot vērā Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta ieteikumus, 

attālinātajā mācību procesā par 30% jāsamazina apjoms visa darba veikšanai (teorija + 

uzdevumi + mājas darbs). 

8. Skolotāji tiek aicināti sadarboties kopīgu mācību uzdevumu veidošanā vairākos 

priekšmetos. Tas ieekonomē laiku, samazina skolēnu slodzi, un ir iespēja ar vienu darbu 

nopelnīt vērtējumus vairākos mācību priekšmetos.  

9. Skola piedāvā paņemt datoru vai planšetdatoru, ja mājās skolēnam nav pieejama kāda no 

iekārtām tiešsaistes stundām / konsultācijām. 

10. Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti 

papīra formā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem vienojas 

klases audzinātājs individuāli.  
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11. Nepieciešamības gadījumā nedēļas beigās skolēniem tiek piedāvāta aptaujas anketa – 

atgriezeniskā saite par nedēļas darbu. 

12. Saziņa notiek e-klases vidē. Sarakstei jānotiek, ievērojot pieklājības normas un 

operatīvi. Ja atbilde netiek sniegta darba dienas laikā, jābūt pamatotam iemeslam.  

 

III. Galvenie pamatprincipi tiešsaistes stundu un konsultāciju organizēšanā 

 

13. Tiešsaistes mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas saskaņā ar stundu sarakstu – 1.-

3.klasei dienā notiek vismaz 2- 3 tiešsaistes stundas, 4.-6.klasēm – vismaz 3-4 tiešsaistes 

stundas. 

14. Tiešsaistes mācību stunda tiek ieplānota ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš, veicot ierakstu 

skolēna e-klases dienasgrāmatā (skolēniem e-klases stundas tēmā parādās ieraksts - plānota 

Zoom stunda plkst. …). 

15. Pieslēdzoties mācību stundām, konsultācijām, skolēnam jāieslēdz kamera un jāizslēdz 

mikrofons, to ieslēdzot pēc skolotāja lūguma. 

16. Tiešsaistes stundās, konsultācijās gan skolotāji, gan skolēni pirms kameras ieslēgšanas var 

izvēlēties “tapetes” fona attēlu. 

17. Ja tiešsaistes mācību stundā ir ieplānots pārbaudes darbs, kamerām jābūt ieslēgtām visiem 

skolēniem. 

18. Ja radušās īslaicīgas tehniskas problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml.,  

skolēnam savlaicīgi jābrīdina klases audzinātājs. 

19. Ja tiešsaistes stundās, konsultācijās nav iespējams izmantot kameru vai mikrofonu, skolēna 

vecākiem ar vēstuli e-klases pastā jābrīdina mācību priekšmeta skolotājs. 

20. Tiešsaistes stundu laikā skolēni nedrīkst izteikt vai rakstīt komentārus un paziņojumus, kas 

neattiecas uz mācību saturu.  

21. Ja skolēns vēlas uzdot jautājumu, viņš “paceļ roku” vai tērzētavā ieraksta: “Vēlos uzdot 

jautājumu”. 

22. Skolēni atslēdzas no tiešsaistes mācību stundas tikai pēc skolotāja uzaicinājuma. 

23. Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā un iepriekš nav informējis skolotāju, e-klases 

žurnālā tiek veikts ieraksts “n”.  

24. Konsultācijas tiešsaistē nav pielīdzināmas stundām tiešsaistē. 

 

IV. Mācību procesa organizācija 

 

25. Skolēni pilda un atsūta uzdotos uzdevumus līdz skolotāja norādītajam laikam. 

26. Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs 

noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši 

audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.  

27. Ja skolēni regulāri neatsūta priekšmeta skolotājam darbus, skolotājs mēģina sazināties ar 

skolēnu, ja neizdodas sazināties vai ja darbi vēl joprojām netiek atsūtīti, skolotājs par to 

informē klases audzinātāju. Ja audzinātājam neizdodas atrisināt problēmu, tiek iesaistīts 

skolas atbalsta personāls un skolas vadība. 

 

V. Skolēnu zināšanu vērtēšana un kavējumu attaisnošana 

 

28. Ja skolēns nav nodevis formatīvo darbu līdz paredzētajam laikam, skolotājs ieliek "nv". Kad 

skolēns darbu nodod, skolotājs atstāj "nv" un aiz svītras ieliek iegūto vērtējumu. 

29. Attālināto mācību laikā summatīvā pārbaudes darba kritērijos skolotājs iekļauj kritēriju 

“Darbs nodots savlaicīgi”.  

30. Ja skolēns nepieslēdzas tiešsaistes stundām, skolotājs attiecīgajā stundā ieliek "n", ko 

attaisno klases audzinātājs, ja skolēnam ir bijis attaisnots nepieslēgšanās iemesls.  

 

 

 



VI. Skolēnu pienākumi 

 

31.  Skolēna pienākumi attālinātajā mācību procesā ir sekojoši: 

1. Pieslēdzies e-klasei! 

Laikā no plkst.9.00 pieslēdzies e-klasei tikai ar savu e-klases lietotājvārdu un paroli. Pēc 

e-klases statistikas klases audzinātājs pārraudzīs skolēna līdzdalību mācību procesā. 

2. Ej uz e-klases dienasgrāmatu! 

Aiz katra mācību priekšmeta sadaļā „Tēma” skolotājs ir norādījis informāciju par 

uzdevuma izpildi, pievienojot pielikumos, piemēram, uzdevumu veikšanas gaitu, darba lapas, 

palīgmateriālus. 

Plāno un organizē savu laiku atbilstoši mācību dienas plānam. 

3. Ievēro skolotāja norādes! 

Pievērs uzmanību uzdevumu izpildes laikam un veidam: 

 kurā platformā uzdevums jāpilda (Uzdevumi.lv, Soma.lv u.c.); 

 ievēro tiešsaistes pārbaudes darbu, stundu un konsultāciju laikus Zoom platformā; 

 uzdevumus pildi pats!  

4. Sazinies ar skolotāju e-klases pastā! 

Ja ir jautājumi vai neizdodas kaut ko izdarīt, izmanto skolotāju piedāvātās konsultāciju 

iespējas vai raksti e–klases pastā. Veido cieņpilnu komunikāciju ar skolotāju. 

5. Ievēro kārtību un uzvedības noteikumus tiešsaistē! 

 Mācību stundas, kas tiek plānotas tiešsaistē, jāapmeklē obligāti.  

 Ievēro Zoom etiķetes noteikumus, netraucējot darbu saviem klasesbiedriem un 

skolotājam! (pielikumā Zoom stundas etiķetes atgādne). 

 Pirms pieslēgšanās stundai sagatavo pierakstus un rakstāmpiederumus! 

 Parūpējies, lai nav dzirdami fona trokšņi! Pabrīdini savus ģimenes locekļus par 

tiešsaistes stundu, lai tās laikā tevi netraucē! 

 Pieslēdzies nodarbībai vismaz 2-3 minūtes pirms tās sākuma, reģistrējot savu vārdu 

un uzvārdu! Ja nevari ienākt virtuālā telpā, nekavējoties dod ziņu saviem 

klasesbiedriem vai klases audzinātājai! 

 Piedalies mācību stundā ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu! 

 Stundas laikā koncentrējies tikai mācību darbam un nedari citas lietas (fonu maiņa, 

ēšana, TV, spēles u.c.)! 

 Nedrīkst tiešsaistes stundas saiti nosūtīt trešajām personām! 

 Nedrīkst veikt stundas ierakstu un izplatīt to citur! 

 Ja attaisnojoša iemesla dēļ neesi piedalījies tiešsaistes stundā, par turpmāko rīcību 

sazinies ar priekšmeta skolotāju e-klases pastā! 

6. Veic uzdevumus, izmantojot pašvadītas mācīšanās soļus: 

 lasi un mēģini darīt, 

 nesaprati- lasi vēlreiz, 

 meklē palīdzību kladē, atgādnē, grāmatā, 

 jautā pēc palīdzības klasesbiedram, 

 jautā pedagogam. 

 

VII. Skolotāju pienākumi 

 

32. Konsultē skolēnus un viņu vecākus/likumiskos pārstāvjus mācību satura apguves 

jautājumos, nepieciešamības gadījumā sniedz metodisko palīdzību un profesionālo atbalstu, 

ievērojot skolēna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā 

dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. 

33. Mācību procesā ievēro ētikas, morāles, konfidencialitātes principus. 

34. Pārliecinās, ka skolēns apgūst vecumam atbilstošo izglītības programmu saskaņā ar valsts 

pamatizglītības standartā noteikto. 

 

 



VIII. Vecāku /likumisko pārstāvju pienākumi 

 

35. Īstenojot izglītības iegūšanu attālināti, ievēro skolēna attīstības likumsakarības un 

vajadzības, skolēna izglītošanā sadarbojas ar skolas vadību, skolotājiem un citām izglītības 

procesā iesaistītām personām. 

36. Uzklausa un pilda skolotāju norādījumus un ieteikumus par skolēna turpmāko apmācību un 

attīstības veicināšanu. 

37. Informē iestādi par skolēna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme 

izglītības procesā. 

38. Vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības sniegt un saņemt informāciju par skolēna 

izglītošanas jautājumiem, kā arī sniegt ieteikumus mācību nodrošināšanai attālināti.  

 

IX.  Mācības skolēniem, kuri atrodas karantīnā 

 

39. Procesu koordinē klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, 

atbalsta personālu un skolas vadību. 

40. Priekšmetu skolotāji ieraksta e-klases dienasgrāmatā veicamos uzdevumus, kā arī 

informāciju par mācību vielas apguves iespējām. 

41. Priekšmetu skolotāji informē skolēnu par iespējamo individuālo konsultāciju laiku 

tiešsaistē, kā arī par citām saziņas iespējām skolēnam mācību vielas apguves neskaidro 

jautājumu uzdošanai. 

42. Ja skolēnam nav vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, tad attiecīgā priekšmetu skolotājs 

sazinās ar skolēnu vai nepieciešamības gadījumā ar vecākiem e-klases pastā. 

43. Priekšmetu skolotāji nepieciešamības gadījumā nodrošina pārbaudes darbu veikšanu 

attālināti, par to iepriekš informējot skolēnu. 

 

X. Noslēguma jautājumi 

 

44. Šī kārtība var tikt precizēta, izdodot rīkojumu vai ierakstot grozījumus iknedēļas skolas 

vadības sanāksmes protokolā un nosūtot to e-klasē, pēc dokumenta nosūtīšanas precizējumi 

stājas spēkā nekavējoties vai noteiktajā datumā. 

45. Ierosinājumus grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos 

ieinteresētās personas: skolotāji, skolēni, vecāki/likumiskie pārstāvji. 

46. Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā/telefoniski/mutiski, pamatojot izmaiņu nepieciešamību. 

47. Kārtība stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas. 

48. Kārtība nosūtāma visiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem e-klasē, tā tiek ievietota skolas 

mājas lapā un e-klasē. 

 

 

 

Direktors                                                                                                     L.Krištopanova  

 

 

 

 

 



Pielikums 

Zoom stundas etiķetes atgādne  

PIRMS STUNDAS STUNDAS LAIKĀ PĒC STUNDAS 

 Sagatavojies stundai tiešsaistē.  

 Brīdini savu ģimeni, ka tev būs stunda tiešsaistē. 

 Uzvelc pieklājīgu apģērbu un saķemmē matus. 

 Aizej uz tualeti. 

 Sakārto savu galdu un istabu, lai mācību stunda 

netiktu traucēta. 

 Saliec uz galda visu stundai nepieciešamo 

(rakstāmpiederumus, grāmatas, burtnīcas u.c.). 

 Parūpējies par piemērotu apgaismojumu. 

 Ieslēdz datoru / planšetdatoru 

 Internetpārlūkā sameklē e-klasi. 

 Ielogojies e-klasē, izmantojot savu lietotājvārdu 

un paroli. 

 Atver e-klases saziņā skolotājas atsūtīto vēstuli 

par tiešsaistes stundu un noklikšķini uz stundas saites. 

 Brīdini klases audzinātāju / skolotāju par 

tehniskām problēmām. 

 Pieslēdzies stundai savlaicīgi. 

 

 Stundai pieslēdzoties, norādi savu vārdu, 

uzvārdu. 

 Ieslēdz kameru. 

 Iekārtojies pie darba galda ērti, lai 

nevajadzētu visu laiku dīdīties. 

 Piedalies mācību procesā, izpildi skolotāja 

norādījumus. 

 Ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un 

skolotājam.  

 Tērzētavā (čatā) raksti lietas, kas attiecas uz 

stundu. 

 Ja tu nerunā, izslēdz mikrofonu. 

 Ja skolotājs tevi izsauc, tad ieslēdz 

mikrofonu un atbildi. 

 Nerunā tad, kad citi runā. 

 Pievērs uzmanību arī citiem, ne tikai savam 

attēlam. 

 Neklausies skaļu mūziku fonā. 

 Nepievērs sev lieku uzmanību, mainot fonus 

un ākstoties. 

 Nesūti stundas saiti klasei nepiederošām 

personām. 

 Ēšana stundas laikā nav pieļaujama. 

 Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, 

e-klases žurnālā saņem ierakstu “n”, ja klases 

audzinātājai ir zināms attaisnojošs iemesls, 

kavējums tiek attaisnots. 

 Pasaki “Uz redzēšanos!” 

 Atvadies, pirms izslēdz 

ekrānu. 

 Pārbaudi, vai programma 

aizvērta. 

 Nepaļaujies uz savu 

atmiņu – pieraksti, kas jādara. 

 Izdari uzdotos 

mājasdarbus. 

  


