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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
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Reģ.Nr.4112903363 

Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 

Tālrunis 63498454, tālr./fakss 63498388, e-pasts skola@pavilosta.lv 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Pāvilostā 

 
01.09.2020. Nr.34 

 

 
                                      

 

Attālināta mācību procesa darba organizācija Pāvilostas pamatskolā 

 

 
Izdoti pamatojoties uz 2020.gada 12.marta  

Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktu 4.3. 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Kārtība nosaka attālināta mācību procesa organizāciju Pāvilostas pamatskolā (turpmāk tekstā – 

Skola) no 2020.gada 23.marta līdz ārkārtējas situācijas (Turpmāk tekstā – Ārkārtēja situācija) 

spēkā esamībai Latvijas teritorijā (turpmāk – Kārtība). 

2. Kārtības mērķis ir noteikt efektīvu un samērīgu mācību procesa organizāciju attālināti (turpmāk 

tekstā - Attālinātās mācības), nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību, ievērojot izglītības 

satura apjomu un noteikto darba slodzi. 

3. Skolas dibinātājs sadarbībā ar skolu pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanas modeli un 

mācību procesa organizēšanas kārtību. 

4. Pāvilostas pamatskolas skolēniem (turpmāk tekstā - Skolēni) Attālinātās mācības tiek 

organizētas, ievērojot 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.468 ”Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta noteikumu Nr.747 „Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” prasības. 

5. Kārtība ir saistoša Pāvilostas pamatskolas pedagogiem (turpmāk tekstā -Skolotāji) un 

Skolēniem. Skolotāji un Skolēni ir atbildīgi par kārtībā minēto prasību ievērošanu. 

6. Kārtības īstenošanu un Attālinātā mācību procesa organizāciju un uzraudzību nodrošina 

Direktora vietnieks izglītības jomā. 

7. Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta. 
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II Komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem, vecākiem 

 
8. Attālināto mācību laikā Skola par galveno komunikācijas kanālu nosaka skolvadības sistēmu e-

klase (turpmāk tekstā – E-klase): e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu. 

9. Gadījumos, kad komunikācija notiek pa tālruni (zvani, īsziņas, WhatsApp), jāievēro pedagoga 

darba laiks, kāds norādīts stundu sarakstā. 

10. Uz ziņu citā laikā pedagogs atbild nākamajā dienā. 

11. Papildu komunikācijas kanāli, iepriekš vienojoties ar klases audzinātāju un/vai mācību 

priekšmeta Skolotāju, var tikt lietoti Skolotāju un Skolēnu e-pasti,  mobilie tālruņi, WhatsApp, 

un citi saziņas rīki. 

 

III Skolotāju darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem 

 

12. Skolotāju darba laiks un forma Ārkārtējās situācijas laikā Skolā un/vai attālināti ir noteikts ar 

direktora rīkojumu.  

13. Skolotājiem stundu plānu ieteicams veidot vienai darba nedēļai. 

14. Mācību priekšmetu skolotāji atbild par sava/-u mācību priekšmeta/-u programmas īstenošanu un 

mācību materiāla jautājumiem. Saziņa ar mācību priekšmetu skolotāju notiek e-klases pastā 

un/vai citā Skolotājam pieņemamā veidā.  

15. Mācību darbs katru dienu notiek saskaņā ar e-klasē pieejamo informāciju.  

16. Attālinātā mācību stunda notiek pēc laika, kad paredzēta stunda stundu sarakstā. 

17. E-klasē ieraksta stundu tēmu dienā pirms stundas vai iepriekšējā dienā. 

18. Efektīva Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Skolotājs lieto informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju (IKT) rīku piedāvātās iespējas, ņemot vērā Skolēnu līdzšinējās iemaņas darbā ar tām. 

19. Attālināto mācību apjoms, saturs un mācību iespējas: 

19.1. Skolotājs savā mācību priekšmetā sniedz attālināto mācību procesu, ņemot vērā: 

19.1.1. Kopējo stundu skaitu nedēļā katras klases skolēniem.  

19.1.2. Skolēnu patstāvīgā darba un pašvadītas mācīšanās iemaņas. 

19.1.3. Skolēnu iemaņas darbā ar datoru un citiem IKT rīkiem. 

19.1.4. Skolēna privātā datora, IKT rīku un citu tehnoloģisko ierīču pieejamību. 

19.1.5. Nodrošina skolēniem konsultācijas (E-klase, www.zoom.us vai 

https://meet.google.com platformās), ja skolēnam tas ir nepieciešams.  

19.1.6. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, nekavējoties informē par to klases 

audzinātāju. Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā (www.zoom.us vai 

https://meet.google.com), tad skolotājs to fiksēs žurnālā kā kavējumu (n). 

20. Skolotājiem ir iespēja, savstarpēji sadarbojoties, veidot un vadīt kopīgas Attālinātās mācības ar 

citu mācību priekšmetu skolotājiem, nodrošinot starppriekšmetu saikni. Šādā gadījumā, skolēna 

darbu ļauts novērtēt visos iesaistītajos mācību priekšmetos. 

21. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Skolas  mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, regulāri nodrošinot formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti par paveikto. 

22. Mācību satura un nodarbību, t.sk., konsultācijām, izmantotās platformas: 

22.1. www.zoom.us vai https://meet.google.com – tiešsaistes nodarbībām; 

22.2. www.classkick.com - tiešsaistes nodarbībām;  

22.3. https://www.uzdevumi.lv/: uzdevumi, teorija, pārbaudes darbi, iespēja veidot savus 

pārbaudes darbus.  

22.4. https://soma.lv/ : izdevniecības “Lielvārds” interaktīvie materiāli, t.sk. video, metodiskie 

materiāli. 

22.5. Startit.lv 

http://www.zoom.us/
https://meet.google.com/
http://www.zoom.us/
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http://www.classkick.com/
https://www.uzdevumi.lv/
https://soma.lv/
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22.6. Fizmix.lv 

22.7. “Tava klase” 

22.8. u.c., ja skolotājs ir pārliecinājies, ka skolēnam ir pieejamas attiecīgās platformas un to 

lietošana viņam nesagādā problēmas. 

 

23. Citas interaktīvo un elektronisko mācību rīku iespējas: 

23.1. https://www.tilde.lv/tildes-birojs/tildes-birojs-izglitibai : Tildes Birojs Izglītībai.    

Latviešu valodas gramatika. Lai varētu lietot, jāreģistrējas. 

23.2. http://www.pasakas.net : klausāmi, skatāmi materiāli. 

23.3. https://maconis.zvaigzne.lv/ : apgāda Zvaigzne ABC digitālais saturs. Maksas. Lai 

varētu lietot, jāreģistrējas. 

23.4. https://www.youtube.com/ : video materiāli, vebināri, pamācības u.c. 

23.5. https://www.latvijasdaba.lv/: Sugu enciklopēdija, apjomīgākā brīvpieejas datu krātuve 

internetā par Latvijā sastopamajām sēņu, augu un dzīvnieku sugām. 

23.6. https://bernistaba.lsm.lv/ : Multfilmas, pasakas un cits Sabiedrisko mediju saturs 

bērniem. Droša vide, kurā bērni rotaļājoties mācās burtus, ciparus, zīmēšanu un attīsta 

talantus 

23.7. https://www.letonika.lv/ : enciklopēdijas, vārdnīcas, multivide, valoda (t.sk. latviešu 

valodas gramatika). 

23.8. Google drive: lai strādātu šajās lapās, nepieciešams reģistrēties kā google lietotājam. 

Nav nepieciešams reģistrēties, Skolotājs nosūta saiti. 

23.9. Un citas pēc Skolotāja ieskatiem jēgpilnas un lietderīgas iespējas. 

24. Gadījumos, kad Skolēnam ģimenē nav pieejams ne dators, ne viedtālrunis ar interneta 

pieslēgumu: 

24.1. Mācību priekšmeta Skolotājs Skolēnam/-iem sagatavo individuālu darba materiālu 

drukātā formātā. 

24.2. Mācību priekšmeta skolotājs vienojas ar klases audzinātāju par nepieciešamību sazināties 

ar Skolēna vecāku. 

24.3. Klases audzinātājs un/vai mācību priekšmeta skolotājs sazinās ar Skolēna vecāku, 

vienojas par mācību materiāla saņemšanas veidu un laiku. 

24.4. Skolotājs izveido individuālu paciņu, mapi vai aploksni ar materiāliem, uz kuras norāda 

bērna vārdu, uzvārdu un klasi. 

24.5. Materiālu saņemšanu un nodošana tiek īstenota ar skolas dežurantes starpniecību. 

24.6. Darbus saņemt un nodot  var skolēns vai viņa vecāks no plkst. 9:00-12:00 skolā pie skolas 

dežurantes. 

24.7. Datorikas/informātikas priekšmeta apguvei vecāks sazinās ar priekšmeta skolotāju, ja 

mājās nav dators. Skolēnam Skola var izsniegt datoru uz konkrētu periodu. 

 

IV Atbildība 
 

25. Klašu audzinātāju atbildība 

25.1. Palīdz skolēniem ar ieteikumiem dienas režīma plānošanā. 

25.2. Katru rītu saņem informāciju no skolēniem vai vecākiem, ka skolēns mācās attālināti. Ja 

līdz plkst.10:00 par skolēnu nekādu ziņu nav, sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu iemeslu 

mācību procesa kavēšanai. 

25.3. Saņem informāciju no mācību priekšmeta skolotājiem, ja kāds no skolēniem nepiedalās 

attālinātajā mācību procesā. 

25.4. Regulāri seko līdzi e-klasē skolēnu un vecāku statistikai. 

https://www.tilde.lv/tildes-birojs/tildes-birojs-izglitibai
http://www.pasakas.net/
https://maconis.zvaigzne.lv/
https://www.youtube.com/
https://www.latvijasdaba.lv/
https://bernistaba.lsm.lv/
https://www.letonika.lv/
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25.5. Ja ar vecākiem neizdodas sakontaktēties un noskaidrot kavējuma iemeslus, tad par to 

informē skolas sociālo pedagogu. 

25.6. Reizi mēnesī elektroniski izsūta sekmju izrakstus skolēniem un vecākiem. 

25.7. Sadarbojas ar atbalsta personālu atbalsta sniegšanai skolēniem ar atbalsta pasākumiem. 

25.8. Komunicē, sadarbojas ar savas klases mācību priekšmetu skolotājiem, skolēniem un 

vecākiem. Ir tiešais kontaktu uzturētājs, starpnieks, informētājs, problēmu risinātājs, 

neskaidro jautājumu noskaidrotājs, iesaista sociālo pedagogu.  

25.9. Klases audzinātāja stundu vadīt tiešsaistē notiek vienu reizi nedēļā. 
 

26.  Skolas atbalsta personāla atbildība 

26.1. Konsultē skolotājus darbam ar skolēniem, kam nepieciešams atbalsts. 

26.2. Sazinās ar vecākiem, par kuru bērniem klases audzinātājam nav informācijas un nav 

zināmi iemesli mācību procesa kavēšanai. Nepieciešamības gadījumā iesaista skolas 

vadību, kā arī sociālo dienestu u.c. dienestus. 

26.3. Sniedz individuālas konsultācijas skolēniem, vecākiem, ja tādas tiek lūgtas. 

27. Skolēnu pienākumi Attālinātajā mācību procesā 

27.1. Katru darba dienu, no pirmdienas līdz piektdienai līdz plkst.10:00 autorizēties E-klasē. 

27.2. Izlasīt savā E-klases pastā saņemto un E-klases dienasgrāmatā ierakstīto informāciju. 

27.3. Ievērot darba plānā norādītos termiņus, sniegt atbildes/atgriezenisko saiti Skolotājiem. 

27.4. Strādāt pēc Skolotāja/-u norādītā plāna. Mājas darba uzdevumus iesniegt līdz nākamās 

stundas sākumam vai citā Skolotāja norādītā laikā. 

27.5. Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazināties ar attiecīgā mācību priekšmeta Skolotāju 

e-klases pastā vai citā abpusēji pieņemamā veidā un laikā. Nepieciešamības gadījumā 

iesaistīt vecākus. 

27.6. Ievērot Skolotāja darba laiku un konsultāciju laiku. 

28. Vecāku atbildība 

28.1. Sniegt atbalstu savam bērnam attālinātajā mācību procesā, palīdzot saplānot dienas 

režīmu, atvēlot laiku patstāvīgajam mācību darbam.  

28.2. Regulāri seko līdzi informācijai E-klasē (ziņojumi, e-pasts, dienasgrāmata u.tml.). 

28.3. Katru rītu (mazāko klašu skolēniem, kuri paši to vēl neprot) līdz plkst.10.00 dod ziņu 

klases audzinātājam (E-klasē pastā, sms, WhatsApp – kā vienojas ar klases audzinātāju), 

ka skolēns ir pieslēdzies E-klasē un ir/nav (IKT vai citas problēmas) gatavs mācībām 

attālināti. 

28.4. Informē klases audzinātāju (E-klasē, sms vai cita forma), ja bērns ir saslimis, nevar 

iesaistīties attālinātajā mācību procesā. Atveseļojoties jāiesniedz ārsta zīme. 

28.5. Jautājumus, ja ir nepieciešama konsultācija, ja ir radusies kāda problēma mācību procesā, 

savlaicīgi informē skolotāju E-klasē, nosūtot vēstuli, nepieciešamības gadījumā iesaistot 

arī klases audzinātāju. (Skolotājs pēc plkst.15:00 un vēlu vakarā uz sūtīto e-pastu var 

neatbildēt (tas pats attiecas arī uz WhatsApp, telefona zvaniem, sms)). 

 

 
Direktore M.Rolmane 

 

 


