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Attālinātā mācību procesa plānošanas un īstenošanas kārtība 

 
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības 

likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2021. gada 

28. septembra noteikumu Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 109. punktu. 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Iekšējie noteikumi “Attālinātā mācību procesa plānošanas un īstenošanas kārtība” 
(turpmāk – kārtība) nosaka kārtību, kādā Mežciema pamatskolā (turpmāk – Skola) 
tiek plānots un īstenots attālinātais mācību process, ja epidemioloģiskās situācijas 
dēļ ir nepieciešams pāriet uz attālinātām mācībām. 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt pedagogu vienotu pieeju mācību procesa 
organizācijā, kā arī skaidri saprotamu, ātru un efektīvu pārejas procesu. 

3. Kārtība ir saistoša visiem Skolas pedagogiem un skolēniem. 
4. Kārtība ir kā informatīvs dokuments izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem 

(turpmāk – vecāki). 

II. Attālinātā mācību procesa norise 

5. Visa informācija par attālināto mācību procesu izglītojamiem ir pieejama E-klases 
dienasgrāmatā. 

6. Mācību process tiek organizēts atbilstoši mācību stundu sarakstam. 
7. Mācību priekšmeta skolotājs veido stundu melnrakstus, kas ir redzami skolēniem 

e-klasē, norādot informāciju par: 
7.1. sasniedzamajiem rezultātiem; 



7.2. mācību materiāliem; 
7.3. patstāvīgi veicamajiem uzdevumiem; 
7.4. skolotājam iesniedzamajiem darbiem un to termiņiem; 
7.5. tiešsaistes stundu norises laiku, saiti uz tiešsaistes stundu. 

8. Informāciju, kas minēta kārtības 7. punktā, skolotājs var pievienot kā pielikumu 
stundas tēmai (skat. 1.pielikums “Stundas plāna sagatave”), prezentācijā vai kā 
citādi atbilstoši tēmas un mācību priekšmeta specifikai. 

9. Ja pāreja uz attālināto mācību procesu ir iepriekš paredzama, tad skolotājs plāno 
mācību procesu visai nedēļai. Nedēļas plāns skolēnam ir pieejams pirmdien 8:30. 

10. Ja pāreja uz attālināto mācīšanos notiek iepriekš neparedzēti, tad attālinātās 
mācīšanās plāns skolēnam ir pieejams pirms stundas. 

11. Mācību darba apjomu skolotājs plāno atbilstoši mācību priekšmeta stundu 
skaitam nedēļā, pielāgojot attālinātās mācīšanās specifikai (piemēram, ja mācību 
priekšmetā ir divas mācību stundas nedēļā, tad  kopējam mācību darba apjomam 
skolēnam jābūt paveicamam vidēji 80 minūtēs, ieskaitot video noskatīšos, 
uzdevumu pildīšanu, darbu ar mācību grāmatu, tiešsaistes stundas utt.). Papildus 
mājas darbi netiek uzdoti. 

12. Aptuveni 50% no mācību stundām notiek tiešsaistē MS Teams vidē vai e-klases 
videosaziņā (mācību priekšmetiem ar mazu stundu skaitu nedēļā tiešsaistes stunda 
notiek vismaz vienu reizi divās nedēļās). 

13. Ja tiešsaistes stundas tiek ierakstītas, skolotājs par to informē skolēnus. Mācību 
stundu ieraksti ir pieejami tikai konkrētās klases skolēniem, tie nav pieejami 
publiski. Skolēns stundu ierakstīt un publicēt nedrīkst. 

14. Ja nepieciešams, skolotājs drīkst mainīt apgūstamo tēmu secību (pat, ja tēma ir 
iesākta klātienē). 

15. Skolotāji pēc iespējas saskaņo attālināto mācību procesu klašu paralēlēs. 
 

II. Hibrīda mācību process 

16. Hibrīda mācību process tiek realizēts situācijās, kad daļa no klases mācās klātienē, 
daļa attālināti. 

17. Ja attālināti ir lielākā daļa no klases skolēniem, tad skolotājs plāno mācību procesu 
kā attālināto mācību procesu. Skolēni, kas ir klātienē, pilda tos pašus uzdevumus 
klātienē skolotāja klātbūtnē. 

18. Ja klātienē ir lielākā daļa no klases skolēniem: 
18.1. skolotājs e-klasē pie stundas tēmas pievieno tos pašus vai līdzvērtīgus 

materiālus, uzdevumus un norādījumus, kas ir pieejami skolēniem klātienē; 
18.2. ja mācību kabinetā pieejams atbilstošs aprīkojums, skolotājs stundu translē 

tiešsaistē, E-klases dienasgrāmatā ievietojot saiti uz stundu. Skolēni, kas ir 
attālināti, seko līdzi stundas norisei. Skolēnu dalība stundā tiek atzīmēta, 
izmantojot apzīmējumus “m” un “n” (skat. 3. nodaļu “Vērtēšana un kavējumi”). 
 
 



III. Vērtēšana un kavējumi 

19. Attālinātajā mācību procesā spēkā ir skolas vērtēšanas kārtība, ciktāl tā nav 
pretrunā ar šīs kārtības 21., 22.,23. punktu. 

20. Ja attālināti ir daļa no klases, tad skolotājs izlemj, vai pārbaudes darbus skolēni 
raksta attālināti vai pēc atgriešanās klātienē (ņemot vērā tēmas un mācību 
priekšmeta specifiku). 

21. Pārbaudes darbus (summatīvos vērtējumus) skolēns var uzlabot mēneša laikā. 
22. Attālinātās mācīšanās laikā skolēni reizi nedēļā (mācību priekšmetos ar nelielu 

stundu skaitu – vismaz reizi divās nedēļās) saņem formatīvo vērtējumu (%). Ja 
skolēns darbu nav iesniedzis, skolēns par darbu saņem 0%. 

23. E-klasē, izmantojot apzīmējumu “m” – mācās attālināti, skolotāji fiksē, ka skolēns 
ir pieslēdzies tiešsaistes stundai. Ja skolēns nav pieslēdzies tiešsaistes stundai, tad 
tas tiek uzskatīts par kavējumu un apzīmēts ar “n”. Kavējums var būt attaisnots 
vai neattaisnots, tāpat kā klātienes mācību procesā. 

24. Ja tiešsaistes stundai ir pieslēdzies “skolēna profils”, bet skolēns stundas laikā 
nekomunicē ar skolotāju (pēc skolotāja uzaicinājuma neieslēdz kameru vai 
mikrofonu) – skolotājs nevar pārliecināties, ka skolēns stundā piedalās, un nav 
saņemta informācija no skolēna vecāka par to, ka skolēnam būtu tehniskas 
problēmas ieslēgt kameru vai mikrofonu, tad tiek uzskatīts, ka skolēns stundā nav 
piedalījies, kavējums e-klasē tiek atzīmēts ar apzīmējumu “n”. 

25. Nettaisnotu kavējumu gadījumā Skola rīkojas atbilstoši iekšējiem noteikumiem 
“Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības vai valsts iestādēm, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. 
 

IV. Skolotāju, skolēnu un vecāku loma un atbildība 

26. Mācību priekšmeta skolotāja loma un atbildība veiksmīga attālināta mācību 
procesa īstenošanā: 
26.1. plāno un īsteno attālināto mācību procesu, atbilstoši kārtībai; 
26.2. atbilstoši stundu un konsultāciju sarakstam ir pieejams skolēniem. Uz 

jautājumiem, ko skolēns uzdod e-klasē, atbild vienas darba dienas laikā. 
26.3. seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgriezenisko darbu 

par apgūto mācību saturu. Regulāri e-klasē fiksē skolēnu sniegumu 
formatīvi (%). Atzīmē e-klasē skolēnu dalību tiešsaistes stundās. 

26.4. informē skolēna vecākus e-klasē, ja skolēns regulāri nepiedalās attālinātajā 
mācību procesā vai skolēnam ir grūtības ar mācību satura apguvi attālināti. 

26.5. sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja 
skolēns regulāri nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā. 

26.6. nepieciešamības gadījumā skolas vadībai vai kolēģiem lūdz palīdzību un 
apmācību tehnisku jautājumu, kas saistīti ar attālināta mācību procesa 
nodrošināšanu, risināšanā. 

27. Klases audzinātāja loma un atbildība veiksmīga attālināta mācību procesa 
īstenošanā: 



27.1. noskaidro, vai skolēniem ir pieejams tehniskais aprīkojums, lai piedalītos 
attālinātajā mācību procesā, informē skolas vadību, ja skolēnam nav 
iespējas mācīties attālināti (nav ierīces, nav interneta pieslēguma). 

27.2. pārliecināties, ka skolēni zina E-klases un MS Teams lietotājvārdu un 
paroli. 

27.3. regulāri sazinās ar skolēniem, lai noskaidrotu, kā skolēniem veicas 
attālinātās mācīšanās procesā, kāds atbalsts nepieciešams no skolas, 
uzmundrina skolēnus. 

27.4. sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, seko līdzi, vai skolēns 
piedalās attālinātās mācīšanās procesā. 

27.5. ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, sazinās ar skolēnu 
vecākiem, ja nepieciešams iesaista mācību priekšmetu skolotājus, sociālo 
pedagogu, skolas vadību risinājuma meklēšanā. 

28.  Skolēna loma un atbildība veiksmīga attālināta mācību procesa īstenošanā: 
28.1. ja skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, skolēns informē 

par to klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājus; 
28.2. nedēļas un dienas sākumā skolēns iepazīstas ar darāmajiem darbiem, lai 

plānotu savu laiku un zinātu, kad ir jāpiedalās tiešsaistes stundās. 
28.3. atbilstoši saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos 

uzdevumus. Darbus, kas jāiesniedz skolotājam, iesniedz norādītajos 
termiņos. Ja to nevar izdarīt (piemēram, veselības dēļ, tehnisku problēmu 
dēļ u.tml.), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad 
darbi tiks iesniegti. 

28.4. aktīvi izmanto iespēju norādītajos laikos sazināties ar skolotāju, lai 
konsultētos par uzdevumiem, kas sagādā grūtības, vai kurus skolēns 
neizprot, un uzdotu citus ar mācību tēmu saistītus jautājumus. 

28.5. ja skolotājs paredzējis tiešsaites aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās 
skolēns tajās piedalās ar mikrofonu un videokameru. Ja tas nav iespējams, 
tad lūdz vecākus par to informēt priekšmeta skolotāju. Tiešsaistes stundās 
ievēro tiešsaistes stundu etiķeti (skat. 2. pielikumu). 

28.6. sazinoties ar skolotājiem e-klases pastā, ievērot vēstules sūtīšanas etiķeti 
(skat. 3.pielikumu). 

29. Ieteikumi vecākiem veiksmīga attālināta mācību procesa īstenošanā: 
29.1. kopā ar bērnu izveidot mācīšanās grafiku, kurā ietvertas pauzes; 
29.2. palīdzēt bērnam ievērot savu plānu, vai to mainīt, ja nepieciešams; 
29.3. kopā ar bērnu iekārtot mājās piemērotu darba vietu, kur mācīties; 
29.4. dienas beigās pārrunāt, kā bērnam ir veicies ar attālināto mācīšanos; 
29.5. ja iespējams nodrošināt skolēnam datoru vai telefonu ar interneta 

pieslēgumu; 
29.6. ja iespējams, instalēt skolēna telefonā un/ vai datorā MS Teams aplikāciju. 
29.7. pārliecināties, ka bērnam ir pieeja e-klasei un MS Teams, ka skolēns zina 

lietotājvārdu un paroli. Ja nav, tad sazināties ar skolu. 



29.8. nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs 
piedalīties attālinātās mācīšanās procesā. Ja tas nav iespējams, tad vecāku 
pienākums ir ziņot par to skolai, lai problēmu risināti. 

29.9. informēt klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties 
attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ). 

29.10. informēt mācību priekšmetu skolotāju, ja tehnisku iemeslu dēļ skolēns 
tiešsaistes stundām nevar pieslēgties ar mikrofonu un kameru. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

30. Grozījumi kārtībā var tikt ierosināti Skolas padomes, Metodiskās padomes vai 
Pedagoģiskās padomes sēdē. 

31. Kārtība  stājas spēkā 2021.g. 1. novembrī.  
 
 
 
Direktore     A. Priedīte 
 


