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Kārtība, kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Balvu pamatskolā 

 

Izdota saskaņā ar  

2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma 

 Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

4.3. punktā noteikto par mācību procesa norisi klātienē  

visās izglītības iestādēs pārtraukšanu,  

nodrošinot no 2020 gada. 13.marta mācības attālināti 

 

 

I.Saziņa un mācību nodrošināšana attālināti 

 

1. Saziņa ar izglītojamo un viņa vecākiem notiek caur elektronisko žurnālu e-klase,  kurā 

ir pieejama saziņa ar skolotāju, metodiskie materiāli izglītojamajiem un vecākiem ar mācību 

priekšmetos apgūstamo tēmu praktiskiem ieteikumiem, uzdevumiem. 

2. Saziņa notiek sekojoši 

 

Laiks (pirmdien, 

otrdien, trešdien, 

ceturtdien) 

Skolotāja darbība Izglītojamā darbība Vecāku darbība 

9.00-10.00 Informācija e-klases 

dienasgrāmatā, e-

klases pastā, aizsūtot 

apgūstamo tēmu un 

veicamos uzdevumus 

gan izglītojamajam, 

gan viņa vecākiem 

  

  Sākot no plkst. 10.00 

līdz plkst. 13.00, 

pieslēdzoties e-klasei, 

izglītojamie uzzina, 

kas uzdots. 

 

OBLIGĀTI atvērt e-

klases vēstules! Ja e-

Sākot no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 13.00, pieslēdzoties 

e-klasei, vecāki uzzina, kas 

viņa bērnam uzdots. 

 

 

LŪGUMS atvērt e-klases 

vēstules! Ja e-klase nav 
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klase nav pieejama, 

informēt skolas 

vadību! 

 

Dienas laikā (sev 

izdevīgā laikā) notiek 

attālinātas mācības, 

veicot uzdoto. 

Izglītojamais izpildītos 

darbus atsūta 

skolotājam e-klasē vai 

ienes skolā, norādot 

savu vārdu, uzvārdu, 

klasi, skolotāja 

uzvārdu, kam darbs 

jāiesniedz.* 

pieejama, informēt skolas 

vadību! 

 

Vecāki seko, kā notiek 

mācību process attālināti. 

 

Ja izglītojamais šajā dienā 

nevar veikt uzdoto, vecāki 

informē skolotāju, 

vienojoties par darba 

izpildes laiku individuāli. 

10.00-13.00 Šajā laikā jebkurš izglītojamais un vecāks var zvanīt skolotājam/atbalsta 

personālam, kura pienākums veikt konsultācijas. 

13.00-14.00 (sākot 

ar otrdienu) 

Klases audzinātājs 

telefoniski (īsziņa/ 

saruna) sazinās ar tiem 

vecākiem un 

izglītojamajiem, kas 

nav pieslēgušies e-

klasei no plkst. 10.00 

līdz plkst. 13.00, lai 

noskaidrotu iemeslus, 

kāpēc nav izdevies 

pieslēgties e-klasei, kā 

risināt šo problēmu. 

 

Šī informācija tiek 

nodota sociālajam 

pedagogam un skolas 

vadībai, kas lemj par 

turpmāko rīcību, 

nodrošinot attālinātās 

mācības. 

  

  

Laiks (piektdien) Skolotāja darbība Izglītojamā darbība Vecāku darbība 

9.00-10.00 Informācija e-klases 

dienasgrāmatā, e-

klases pastā, aizsūtot 

apgūstamo tēmu un 

veicamos uzdevumus 

gan izglītojamajam, 

gan viņa vecākiem) 

  

  Sākot no plkst. 10.00 

līdz plkst. 13.00, 

pieslēdzoties e-klasei, 

Sākot no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 13.00, pieslēdzoties 

e-klasei, vecāki uzzina, kas 



izglītojamie uzzina, 

kas uzdots. 

 

OBLIGĀTI atvērt e-

klases vēstules! Ja e-

klase nav pieejama, 

informēt skolas 

vadību! 

 

Dienas laikā (sev 

izdevīga laikā) notiek 

attālinātas mācības, 

veicot uzdoto. 

Izglītojamais izpildītos 

darbus atsūta 

skolotājam e-klasē vai 

ienes skolā, norādot 

savu vārdu, uzvārdu, 

klasi, skolotāja 

uzvārdu, kam darbs 

jāiesniedz. 

viņa bērnam uzdots. 

 

 

LŪGUMS atvērt e-klases 

vēstules! Ja e-klase nav 

pieejama, informēt skolas 

vadību! 

 

 

Vecāki seko, kā notiek 

mācību process attālināti. 

 

Ja izglītojamais šajā dienā 

nevar veikt uzdoto, vecāki 

informē skolotāju, 

vienojoties par darba 

izpildes laiku individuāli. 

10.00-13.00 Šajā laikā jebkurš izglītojamais un vecāks var zvanīt skolotājam/atbalsta 

personālam, kura pienākums veikt konsultācijas. 

13.00-14.00 Klases audzinātājs 

telefoniski (īsziņa/ 

saruna) sazinās ar tiem 

vecākiem un 

izglītojamajiem, kas 

nav pieslēgušies e-

klasei no plkst. 10.00 

līdz plkst. 13.00. 

 

 

Izglītojamie un vecāki rakstiski/telefoniski klases 

audzinātājam sniedz atgriezenisko saiti par attālināto 

mācību procesu Balvu pamatskolā, lai veiktu 

nepieciešamos uzlabojumus. 

 

Klases audzinātājs  informē skolas vadību par 

attālināto mācību procesu. 

 

Skolas vadība ņem vērā ieteikumus, nepieciešamības 

gadījumā uzlabo šo kārtību. 

 

* Ja saziņa caur e-klasi nav iespējama, tad 

 saziņai var izmantot mobilo aplikāciju whatsapp (elektroniskajā saziņā visas 

puses- skolēni- skolotāji-vecāki- uzvedas atbildīgi un cieņpilni). 

 ja izglītojamajam nav pieejama e-klase, iepriekš sazinoties ar skolas vadību, 

vecāki var ienākt Balvu pamatskolā, kur tiks iedots uzdotais materiāls 

 ja izglītojamajam nav iespēju izmantot e-klasi vai ienākt skolā, viņš, atgriežoties 

skolā 14.aprīlī, saņems izpildāmos darbus, kas jāveic līdz 30.aprīlim. 

 

 

II. Izglītības programmas īstenošanas kārtība 

 

3.Balvu pamatskola nodrošina izglītojamo un vecāku tiesības saņemt konsultācijas no 

skolotājiem, kuru pienākums ir sniegt metodisko palīdzību izglītojamajam. 

 

Izglītojamie 



 regulāri, vismaz vienreiz dienā apmeklē e-klasi, veic uzdevumus, izmantojot patstāvīgās 

mācīšanās soļus: 

1. lasi un mēģini darīt. 

2. nesaprati- lasi vēlreiz. 

3. meklē palīdzību kladē, atgādnē, grāmatā. 

4. jautā pēc palīdzības klasesbiedram. 

5. jautā skolotājam. 

 

Skolotāji 

 konsultē izglītojamos un viņu vecākus mācību satura apguves jautājumos, 

nepieciešamības gadījumā sniedz metodisko palīdzību un profesionālo atbalstu, 

ievērojot izglītojamā attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes; 

 mācību procesā ievēro ētikas, morāles, konfidencialitātes principus; 

 pārliecinās, ka izglītojamais apgūst vecumam atbilstošo izglītības standartu saskaņā ar 

valsts pamatizglītības standartā noteikto. 

 

Vecāki: 

 īstenojot izglītības iegūšanu attālināti, ievēro izglītojamā attīstības likumsakarības un 

vajadzības,   

  izglītojamā izglītošanā sadarbojas ar iestādes administrāciju, skolotājiem un citām 

izglītības procesā iesaistītām personām; 

 uzklausa un pilda skolotāju norādījumus un ieteikumus par izglītojamā turpmāko 

apmācību un attīstības veicināšanu; 

 informē iestādi par izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt 

nozīme izglītības procesā. 

Vecākiem ir tiesības sniegt un saņemt informāciju par izglītojamā izglītošanas jautājumiem, kā 

arī  sniegt ieteikumus mācību nodrošināšanai attālināti.  

 

III. Kārtība, kādā iestādes pedagogi novērtē 

 izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā 

 

4. Izglītojamais darba mapē uzkrāj saņemtos darbus, veiktās darba lapas, radošos darbus un 

citus pierādījumus par mācību darbu attālināti. 

5. Līdz 2020.gada 14.aprīlim izglītojamajam jāveic sekojoši darbi, par ko viņš saņems 

vērtējumu (skatīt pielikumu, kas tiks izsūtīts 23.martā).  

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

1. Grozījumus kārtībā veic skolas direktors pēc: 

1.1 Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām ārkārtas situācijā. 

13.2. Skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem. 

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

ieinteresētās personas: skolotāji, izglītojamie, vecāki. 

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

 

 

Akceptēts 2020.gada 17.martā  Balvu pamatskolas pedagoģiskās padomes sanāksmē Nr.6. 

 

Kārtība stājas spēkā 2020.gada 23.martā. 


