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APSTIPRINĀTS 

Ar Mālpils vidusskolas direktores 

2022. gada 31.augusta rīkojumu Nr. 1-6/60 

 

 

Attālināto mācību organizēšanas kārtība Mālpils vidusskolā 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 

8. februāra noteikumu Nr. 111 “Attālināto mācību 

organizēšanas un īstenošanas kārtība” 

7.3. apakšpunktu  

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Attālināto mācību organizēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka 

tehnisko līdzekļu pieejamību un nodrošināšanu Mālpils vidusskolā (turpmāk – 

izglītības iestāde), dalības un uzdevumu izpildes kontroli, rīcību tehnisku traucējumu 

gadījumā, drošības prasības, kā arī izglītības iestādes resursu un infrastruktūras 

izmantošanu attālināto mācību procesā. 

2. Kārtība izstrādāta, lai veiksmīgi īstenotu attālināto mācību procesu 

izglītības iestādē, tādējādi nodrošinot katram izglītojamam mūsdienīgas lietpratības 

izglītību. Iekļaujot attālināto mācību elementus ikdienas mācību procesā tiek 

pilnveidotas izglītojamo digitālās prasmes un adaptācijas spējas darbam dažādās 

situācijās, kas palīdz pilnveidot izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes, kā arī 

mazina spriedzi un apjukumu krīzes situācijās. 

3. Kārtība ir saistoša pedagogiem, izglītības iestādes administrācijai, 

izglītojamajiem un to likumiskajiem pārstāvjiem.  

 

II. Tehnisko līdzekļu pieejamība un nodrošināšana 

 

4. Attālinātās mācības var tikt īstenotas ar dažādiem paņēmieniem, tostarp 

izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 
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5. Izvēloties tehnoloģiskos risinājumus attālināto mācību procesa īstenošanai, 

izglītības iestāde noskaidro un pārliecinās par tehnisko līdzekļu pieejamību 

izglītojamiem (ir pieejams dators, planšete vai viedtālrunis, kā arī interneta 

pieslēgums). 

6. Ja izglītojamam nav pieejami nepieciešamie tehniskie līdzekļi, izglītības 

iestāde sazinās ar izglītojamā likumisko pārstāvi un vienojas par attālināto mācību 

atbalsta iespējām, tai skaitā par iespēju izmantot izglītības iestādes rīcībā esošos 

tehniskos līdzekļus – viedierīces, portatīvos datorus vai stacionāros datorus 

(bibliotēkā, datorklasē). 

7. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodod izglītojamam 

bezatlīdzības lietošanā tehniskos līdzekļus attālināto mācību procesa nodrošināšanai 

uz noteiktu laika posmu. Tehnisko līdzekļu izmantošanas ilgumu izglītības iestāde 

nosaka vienpusēji. 

8. Tehniskos līdzekļus nodod un saņem izglītības iestādē. Izsniedzot tehniskos 

līdzekļus, izglītības iestāde ar izglītojamā likumisko pārstāvi vai pilngadīgu 

izglītojamo noslēdz vienošanos par tehnisko līdzekļu nodošanu attālināto mācību 

procesa nodrošināšanai, kā arī sastāda rakstisku pieņemšanas-nodošanas aktu. 

9. Izglītojamais izsniegtos tehniskos līdzekļus lieto, lai piedalītos attālinātajā 

mācību procesā. Ierīces izmantošana citiem mērķiem nav atļauta.  

10. Tehniskā līdzekļa lietošanas periodā par ierīces tehnisko stāvoklī un tās 

rūpīgu lietošanu ir atbildīgs likumiskais pārstāvis un izglītojamais. Likumiskais 

pārstāvis un izglītojamais nodrošina, ka visa programmatūra ko lejuplādē vai iestata 

tehniskajā ierīcē ir likumīgi iegūta un licencēta. Tāpat ir pienākums nodrošināt, ka 

netiek aizskartas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības, kā arī 

netiek augšuplādēti sistēmās neatļauti dati un saturs. 

11. Ja ierīce nedarbojas vai kā citādi tehniski nav izmantojama mācībām, 

nekavējoties informē izglītības iestādes atbildīgo personu. 

12. Likumiskajam pārstāvim un izglītojamam nav tiesību nodot ierīci 

lietošanā trešajām personām, ieķīlāt, atsavināt, apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām, 

pārveidot, uzlabot, aplīmēt, izkrāsot vai tml. 

13. Izglītības iestādei ir tiesības nekavējoties pirms termiņa atprasīt tehniskos 

līdzekļus no otras puses, ja tā neievēro to ekspluatācijas un lietošanas noteikumus, ir 

zudis tās nodošanas pamats vai arī ja tiek piedāvāts to aizstāt ar citiem tehniskajiem 

līdzekļiem vai gadījumos, ja radušies citi apstākļi tehnisko līdzekļu nodošanai atpakaļ 

izglītības iestādei. 

14. Beidzoties tehniskā līdzekļa lietošanas termiņam, likumiskais pārstāvis vai 

pilngadīgais izglītojamais atdod izglītības iestādei tehnisko līdzekli ar rakstisku 

pieņemšanas-nodošanas aktu. 

15. Ja izglītojamam iesaistei attālinātajā mācību procesā nepieciešams 

izmantot izglītības iestādē esošu stacionāro datoru, viņš informē attiecīgā mācību 

priekšmeta skolotāju un nepieciešamības gadījumā vienu dienu iepriekš to saskaņo ar 

bibliotēkas vai datorklases atbildīgo personu. 

16. Gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt tehniskos līdzekļus visiem 

izglītojamiem, kuriem tas ir nepieciešams, izglītības iestāde var lemt par citiem 



paņēmieniem mācību vielas apguvei attālinātajā mācību procesā, piemēram, 

izmantojot citus mācību līdzekļus (piemēram, nodrošināt materiālus papīra formātā) 

vai norises vietas. 

 

III. Dalības un uzdevumu izpildes kontrole 

 

17.  Attālinātās mācības tiek īstenotas, izmantojot sinhronu tiešsaistes video 

un audio komunikāciju Microsoft Teams, izglītojamais stundas sākumā reģistrējas 

tiešsaistes čatā, piedalās stundas norisē un atbild uz jautājumiem. Ja izglītojamais 

stundai nav pieslēdzies, nereaģē uz skolotāja jautājumiem vai nepamatoti atslēdzas no 

tiešsaistes mācību stundas, uzskatāms, ka mācību stunda ir kavēta. 

18. Mācību priekšmetu apguve notiek atbilstoši mācību stundu sarakstam, kas 

pieejams e klasē. 

19. Mācību stundā veicamos uzdevumus, izglītojamais saņems katras mācību 

dienas sākumā līdz 8.20 e-klases dienasgrāmatā. 

20. Izglītojamiem veicamos uzdevumus skolotājs pievieno Word dokumentā. 

21. Skolotāji iepriekš informē skolēnus par tiešsaistes stundām e-klases 

dienasgrāmatā, plānojot tiešsaistes stundas nākamajai nedēļai ne vēlāk kā līdz 

piektdienas plkst. 15:00 

22. Izglītojamais līdz katras mācību stundas sākumam apskata e-klases 

dienasgrāmatā uzdoto darbu un izpilda uzdoto norādītajā laika posmā. Lūdzu, vecāki, 

pasekojiet līdzi, lai izglītojamais atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā un 

atbilstoši stundu sarakstam, katras stundas sākumā apskatās uzdoto darbu e-klases 

dienasgrāmatā.  

23. Ja tiešsaistes stundas laikā izglītojamais ignorē skolotāja lūgumu atbildēt 

uz uzdoto jautājumu vai neatsaucas aicinājumam piedalīties, skolotājs ir tiesīgs 

atzīmēt izglītojamā nepiedalīšanos mācību stundā, izmantojot apzīmējumu "n". 

24. Izglītojamie mācību procesā paredzētos uzdevumus iesūta skolotājam līdz 

mācību stundas beigām vai skolotāja norādītajā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 16:30. 

25. Ja izglītojamais kavē uzdotā darba iesniegšanas termiņu, bet 

divu kalendāro (darba) dienu laikā iesniedz to, mācību priekšmeta skolotājs dzēš 

apzīmējumu "n". 

26. Veicot ierakstu par mācību stundu žurnālā, skolotājs norāda stundas tēmu 

un izglītojamiem stundas sasniedzamo rezultātu (SR). 

27. Veicot mācību sasniegumu formatīvo vērtēšanu STAP, procentos un 

ballēs apgūto prasmju pārbaudei, tiek pievienots dokuments, kurā redzams vērtējuma 

skaidrojums (kritēriji). 

28. Ikdienas darbā skolotājs izmanto formatīvo vērtēšanu, kas palīdz 

izglītojamajam saprast, kas jādara, lai uzlabotu savu sniegumu (uz izaugsmi orientēta 

atgriezeniskā saite (AS)). 

29. Skolotājs plāno veidus, kā saņemt atgriezenisko saiti no izglītojamiem, 

vienojoties par savstarpējās komunikācijas etiķeti. Izglītojamā darbu stundā skolotājs 

var vērtēt, ierakstot žurnālā formatīvā vērtējuma rezultātu (i/ni), apgūto prasmju 



formatīvā vērtējuma rezultātu (STAP, procenti, balles), summatīvā vērtējuma 

rezultātu (balles). 

30. Ja izglītojamajam nav iespēju piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku, 

veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ), tad izglītojamais vai vecāki sazinās ar klases 

audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un vienojas par tālāku rīcību. 

31. Klases audzinātājs saziņai ar savas klases audzēkņiem un vecākiem 

izmanto e-klasi (oficiāls saziņas līdzeklis) vai citus rīkus pēc saviem ieskatiem.  

32. Klases audzinātājs seko līdzi izglītojamo kavējumiem. Neattaisnotu 

attālināto mācību stundu kavējumu, kā arī citu problēmu gadījumos, klases 

audzinātājs sazinās ar izglītojamā likumisko pārstāvi, noskaidrojot iemeslus un 

nepieciešamības gadījumā par tiem informē sociālo pedagogu. 

33. Katra attālināti īstenojamā mācību priekšmeta skolotājs pats atbild par 

sava mācību priekšmeta attālinātu īstenošanu un tajā uzdotajiem uzdevumiem. 

34. Izglītojamais ir atbildīgs par patstāvīgu un godprātīgu uzdevumu izpildi. 

Ja pedagogam rodas aizdomas, ka uzdevums izpildīts negodīgi, izmantojot neatļautus 

palīgmateriālus vai metodes, mācību priekšmeta skolotājs var likt izglītojamajam 

darbu aizstāvēt nākamajā klātienes stundā vai konsultācijā. 

35. Attālināto mācību laikā izpildītie uzdevumi ir ar tādu pašu nozīmi kā 

klātienes stundās paveiktie un to vērtēšana notiek saskaņā ar izglītības iestādes 

apstiprināto vērtēšanas kārtību. 

36. Ja izglītojamais nevar piedalīties mācībās attālināti, vecāku pienākums ir  

informēt par to šādos veidos: piesaka kavējumu skolvadības sistēmā e klasē līdz 

attiecīgās dienas plkst. 8.15, piesaka kavējumu zvanot uz skolas lietvedību vai 

rakstiski vai telefoniski informē klases audzinātāju. 

 

 

 

 

Direktore                                                                                            J. Caune  

 

 

 

Saskaņots  

Siguldas novada pašvaldības  

Izglītības pārvaldes vadītāja Inga Reķe 

22.12.2022. 


