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APSTIPRINĀTS 

 ar Liepājas 8.vidusskolas direktores  

27.11.2020.rīkojumu Nr.203/1.9 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process  

Liepājas 8.vidusskolā 

Izdota, pamatojoties uz 

2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

Infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1 punktu 
 

Grozījumi: Liepājas 8.vidusskolas direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kārtība nosaka, kā tiek organizēts attālinātais mācību process Liepājas 8.vidusskolā (turpmāk 

– izglītības iestāde). 

2. Kārtība var tikt precizēta, mainoties ārējiem normatīvajiem aktiem.  

 

II. Mācību procesa plānošana un organizēšana 

 

3. Galvenais saziņas rīks attālinātā mācību procesa laikā starp skolas vadību, skolotājiem, 

skolēniem un vecākiem ir skolvadības sistēmas “e-klase” (turpmāk – E-klase) darba dienās 

laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00. 

4. Mācību priekšmeta pedagogi plāno izglītojamajiem apgūstamo mācību saturu, uzdevumus 

vienai nedēļai, atsevišķos gadījumos paredzot darba veikšanai arī ilgāku laiku. 

5. Nedēļas mācību satura plānojumā apgūstamais mācību saturs tiek plānots 

5.1. 1.-4.klasei pa dienām, ievērojot, ka vienā dienā izglītojamajam veicami darbi ne vairāk kā 

3 mācību priekšmetos; 

5.2. 7.-12.klasē pa mācību priekšmetiem, dodot iespēju izglītojamajiem pašiem plānot savu 

pašvadītās mācīšanās procesu. 

6. Mācību satura plānojumā (tabulā) katram mācību priekšmetam tiek norādīts:  



6.1. 1.-3.klasei - tēma, sasniedzamais rezultāts, norādes par veicamajiem uzdevumiem, veids, 

kādā izglītojamajiem tiks sniegta atgriezeniskā saite; tiks novērtēts izglītojamā veiktais 

darbs; 

6.2. 5.-12.klasei - tēma, sasniedzamais rezultāts, saite uz materiālu/-iem, veids, kādā 

izglītojamajiem tiks sniegta atgriezeniskā saite; tiks novērtēts izglītojamā veiktais darbs, 

informācija par tiešsaistes nodarbībām (laiks un saite).  

(Grozīts ar direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9) 

7. Plānojot mācību satura apguvi 5.-12.klašu izglītojamajiem, pedagogi nodrošina ne mazāk kā 

30% tiešsaistes stundu no kopējā mēnesī paredzētā stundu skaita konkrētajā mācību 

priekšmetā.  

Ja attālinātais mācību process 1.- 4.klasēm ilgst ne vairāk kā 2 (divas) nedēļas, tiešsaistes 

stundas nav obligātas. Ja tas tiek pagarināts, tad tiešsaistes stundas tiek nodrošinātas 30% 

apjomā no kopējā mēnesī paredzētā stundu skaita, paredzot, ka matemātikā un valodās tās ir 

obligātas.  

(Grozīts ar direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9) 

8. Tiešsaistes mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu 

sarakstu. 

9. Tiešsaistes stundas ieteicams organizēt ZOOM platformā vai E-klases “Video saziņā”.  

(Grozīts ar direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9) 

10. Vienai klasei maksimāli atļauto tiešsaistes stundu skaits dienā ir  

10.1. 1.-4.klasei – 2 stundas; 

10.2. 5.-12.klasei - 4 stundas.  

(Grozīts ar direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9) 

11. Mācību satura plānojumu nākošai mācību nedēļai (e-vidē kopīgota dokumenta formā) 

pedagogi aizpilda līdz piektdienai pulksten 12.00.  

12. Direktores vietnieks informātikas jautājumos mācību satura plānojumu līdz piektdienai 

pulksten 16.00 nosūta attiecīgās klases audzinātājam. 

13. Klases audzinātājs mācību satura plānojumu līdz pirmdienai pulksten 9.00 nosūta E-klasē 

savas audzināmās klases skolēniem, 1. – 6.klasē arī vecākiem. 

14. Izglītojamie, kuriem nav pieejama viedierīce ar interneta pieslēgumu, mācību satura 

plānojumu un mācību materiālus saņem drukātā veidā. Par to saņemšanu un nodošanu ar 

izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgu izglītojamo vienojas klases 

audzinātājs. 

15. Izglītojamajiem ieslodzījuma vietā pedagogi sagatavo mācību materiālus, kuri tiek nosūtīti 

elektroniski kontaktpersonai ieslodzījuma vietā, kura tos pavairo un izsniedz izglītojamajiem 

izpildei. Aizpildītās darba lapas nedēļas beigās ieslodzījuma vietā tiek ieskenētas un nosūtītas 

uz skolu novērtēšanai. 

16. Konsultācijas notiek saskaņā ar konsultāciju grafiku (pieejams skolas mājas lapā), iepriekš 

piesakoties E-klasē un vienojoties ar mācību priekšmetu pedagogu par tiešsaistes rīku. 

17. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto 

vērtēšanas kārtību. 

18. Ja izglītojamais līdz norādītajam termiņam nav nodevis darbu, tad E-klasē liekams “nv”.  

19. Ja izglītojamais nepiedalās tiešsaistes nodarbībā, tad E-klasē atzīmē “n”. 



20. Ja izglītojamais nevar piedalīties mācību procesā, t.sk., tiešsaistes nodarbībās, izglītojamā 

vecāks vai likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais pats savlaicīgi par to informē 

klases audzinātāju E-klases e-pastā vai telefoniski. 

21. Lai plānotu un nodrošinātu veiksmīgu attālinātā mācību procesa norisi, izglītojamie aizpilda 

aptaujas anketu par mācību procesu. 

 

III. Atbalsta personāla darbs 

 

22. Atbalsta personāls sadarbojas ar klases audzinātāju un mācību priekšmeta pedagogiem, lai 

vienotos par atbalsta pasākumu sniegšanu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un 

mācību grūtībām. 

23. Speciālais pedagogs konsultē mācību priekšmeta pedagogus par nepieciešamajiem atbalsta 

pasākumiem un sniegšanas veidu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

24. Logopēds sniedz individuālu atbalstu 1.-4.klašu skolēniem latviešu valodas vai 

mazākumtautību (krievu) valodas apguvē. 

(Grozīts ar direktores 25.01.2021. rīkojums Nr.8/1.9) 

25. Pedagogu palīgi individuāli konsultē izglītojamos, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, 

radītu motivāciju mācīties, attīstītu mācīšanās prasmes. 

26. Sociālais pedagogs sadarbojas ar klases audzinātāju gadījumos, kad izglītojamais nedēļu vai 

ilgāku laika periodu nav iesaistījies mācību procesā. Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar 

atbildīgajām institūcijām ārpus skolas. 

 

IV. Izglītojamā atbildība 

 

27. Katru pirmdienu iepazīstas ar E-klases e-pastā atsūtīto mācību satura plānojumu nedēļai. 

28. Katru dienu seko līdzi informācijai E-klasē (dienasgrāmata, vēstules, ziņojumi). 

29. Pats plāno regulāru darbu veicamo uzdevumu izpildei pedagoga norādītajā termiņā. Ja 

nepieciešams, sazinās ar pedagogu, lai konsultētos par uzdevumu izpildi un neskaidrajiem 

jautājumiem tēmas apguvē.  

30. Izpildītos darbus iesniedz pedagoga noteiktajā veidā. 

31. Izglītojamais ir atbildīgs par patstāvīgu un godprātīgu darbu izpildi. Ja pedagogam rodas 

aizdomas, ka darbs ir negodīgi rakstīts, izmantojot neatļautus palīgmateriālus, palīglīdzekļus, 

tad viņš var likt izglītojamajam darbu aizstāvēt tiešsaistes konsultācijā. 

 

V. Pedagoga atbildība 

 

32. Pedagogs pielāgo mācību priekšmeta saturu un tā apjomu, kā arī izglītojamajiem dotos 

uzdevumus (veidu, apjomu) atbilstoši attālinātā mācību procesa specifikai. 

33. Aizpildot mācību satura plānojumu, veic precīzas norādes par darba veikšanu, izpildes laiku, 

nosūtīšanas veidu, vērtēšanas kritērijiem, norāda precīzu izmantojamā interneta resursa saiti. 

34. Regulāri un savlaicīgi veic nepieciešamos ierakstus E-klasē. 

35. Regulāri sniedz izglītojamajiem atgriezenisko saiti par uzdevumu izpildi. 



36. Ja izglītojamais neiesaistās attālinātajā mācību procesā, nekavējoties informē par to klases 

audzinātāju. 

 

VI. Klases audzinātāja atbildība 

 

37. Palīdz izglītojamajiem ar ieteikumiem dienas režīma plānošanā. 

38. Katru dienu pārrauga, vai izglītojamais pieslēdzies E-klasei. Ja izglītojamais nav pieslēdzies 

E-klasei, sazinās ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem vai pašu pilngadīgu izglītojamo, 

lai noskaidrotu iemeslu mācību procesa kavēšanai. 

39. Ja ar vecākiem vai izglītojamo nedēļas laikā neizdodas sazināties un noskaidrot kavējuma 

iemeslus, tad par to informē sociālo pedagogu. 

40. Reizi mēnesī elektroniski nosūta sekmju izrakstus izglītojamajiem un vecākiem. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

41. Kārtība stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

 


