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Rīgā 

 

 

2021. gada 25. janvārī                                   Nr. VS41-21-22-rs 

 

Par  mācību darba organizāciju 1.-12. klasei  no 25. janvāra 

 

Pamatojoties uz Darba likuma 55. pantu, Vispārējās Izglītības likuma 10. 

pantu, grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,  

Ministru kabineta 2021.gada 7. janvāra  ārkārtas sēdē pieņemtos lēmumus,  Ministru 

kabineta rīkojumu nr. 655” Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu “( 2020. gada 6. 

novembrī). nosaku:  
 

1. 1.-4. klases mācās attālināti no 25. janvāra. 

 

2. 5.-12. klases turpina mācīties attālināti. 

 

 3. Skolas personālam ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus par 

COVID -19 profilakses pasākumiem. Skolotājiem mācību stundu laikā, starpbrīžos un 

saskarsmē ar citiem cilvēkiem lietot sejas maskas. 

 

4. Klašu audzinātājiem  apzināt skolēnus, kuriem ir tehniskie ierobežojumi dalībai 

attālinātā mācību procesā un informēt direktora vietnieci D. Tuči-Noviku. 

5. Mācību process notiek pēc spēkā esošā mācību priekšmeta stundu saraksta 1.-12. 

klasei. 

6.  Mācību priekšmetu skolotājiem  3 dienas iepriekš pirms mācību stundas  veikt 

ierakstus e-klases dienasgrāmatā, pievienojot  uzdevumus, sasniedzamo rezultātu un 

informāciju par tiešsaistes stundām. 

 7. Attālinātā mācību procesā  izmantot mācību un saziņas platformu Ms TEAMS, e-

klases video saziņu. 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


8. Mācību priekšmetu skolotājiem  informēt skolēnus par  mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību attālinātā mācību procesā.  

9. Skolotājam ir tiesības tiešsaistes stundās un  uzdoto pastāvīgo darbu vērtējumā 

iegūtos punktus izmantot   mācību satura temata daļas vai temata noslēguma  

pārbaudes  darba ( zilā aile) vērtējumā. 

10. Saziņā ar skolēniem ievērot drošas personu datu pārraides, glabāšanas un 

publiskošanas principus. Neuzdot skolēniem uzdevumus, kuros būtu nepieciešams 

veikt  video, kuros ir skolēns. 

11. Mācību procesā stundas notiek gan tiešsaistē /ne mazāk kā 30% no mācību 

priekšmeta stundu skaita/, gan var uzdot darbus platformās  Uzdevumi. lv,  Soma.lv. 

Var tikt izmantoti stundu ieraksti. Skolotājs var uzdot patstāvīgu darbu e-klasē. 

Uzdevumu un mājas darbu  izpildei jānorāda konkrēts laiks.  

12. 9. un 12. klašu valsts pārbaudījumu mācību priekšmetos skolotāji savā 

konsultāciju laikā vai kādā no mācību stundām organizē konsultācijas par eksāmenu 

tēmām un  darbiem un e-klasē šo stundu- konsultāciju atzīmē kā gatavošanos valsts 

pārbaudījumiem.   

13. Uzvedības žurnālā veikt ierakstus par skolēnu uzvedību tiešsaistes stundās pēc 

nepieciešamības. 

14. Klašu audzinātājiem katru mācību dienu pārraudzīt savas klases skolēnu 

iesaistīšanos attālinātā mācību procesā un kavējumu gadījumā informēt vecākus. 

 

 

 

Direktors                             E. Romanovskis  
 

 

 

 

 

 

 

 


