
 

Par attālināto mācību norisi Mālpils novada vidusskolā  
no 23.03.2020. 

  

Latvijas ārkārtas situācijas laikā Mālpils novada vidusskolas administrācijas pārstāvji klātienē būs pieejami 

pirmdienās plkst. 8.00 – 12.30 
ceturtdienās plkst. 13.00 – 16.00 

  

Pārējā laikā aicinām sazināties pa tālruni +371 28689674, +371 26412034  vai  
e-pastu: vidusskola@malpils.lv vai jc.malpilsvsk@gmail.com  

  

Skolas darba laiks katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (skolotājiem iespēja strādāt skolas telpās) 

Mālpils novada vidusskolas skolotājiem, skolēniem un vecākiem oficiālā saziņas vietne ir e-klase.lv 

  

No 23.03.2020. mācību darbs notiks attālināti pēc  esošā stundu saraksta. Attālinātas mācības nenozīmē 
nepārtrauktu darbu pie ekrāna, bet ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, 
saņemtu skolotāja konsultāciju un sniegtu atgriezenisko saiti par apgūto. 

Katras dienas mācību priekšmetu darba uzdevumus skolēni saņem atbilstoši esošajam stundu sarakstam.  

Stundu saraksts ir  pieejams e-klasē skolēnu dienasgrāmatā.  

  

Skolēniem par  attālinātām mācībām 

Līdz 23.marta plkst. 10.00 e-klasē dienasgrāmatā saņemsi darba uzdevumus un atgriezeniskās saites 
sūtīšanas nosacījumus pirmdienas mācību stundām. Skolotājs līdz plkst. 10.00 ieraksta e-klases žurnālā 
tēmu un “piestiprina” stundas darba uzdevumus .  

  Katras dienas uzdevumus saņemsi e-klases dienasgrāmatā katru dienu līdz plkst. 10:00.  

  Veiktos darbus iesūti skolotājam norādītajos laikos un veidā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas 
plkst. 16:00  (sākumskolas 1.-4.klases skolēniem ne vēlāk kā līdz plkst. 20.00). 

Ja Tev rodas jautājumi par darbu izpildi, ar mācību priekšmeta skolotāju varēsi sazināties no plkst. 10.00 
līdz plkst. 15.00 skolotāja norādītajā veidā vai rakstot ziņu e-klasē.     

Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts noteiktajā laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “n" un nedēļas 
vidū sociālais pedagogs sazināsies ar Taviem vecākiem.      Ārkārtas gadījumos (slimība (ārsta zīme), 
interneta, datora problēmas) sazinies ar klases audzinātāju un vienojieties par tālāko rīcību.      

Ja darbu būsi veicis nepilnīgi vai kļūdaini, skolotājs ar Tevi sazināsies e-klasē un jūs vienosieties par 
turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.  

  

 
Ieteikumi skolēniem: 

       Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi! Iepazīsties ar saņemtajiem dienas uzdevumiem, lai 
plānotu savu laiku. Darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos. 

        Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību. 

Skolēns patstāvīgi plāno savu mācīšanos. Izpilda skolotāja norādījumus, veic uzdevumus.  

  

 

http://mailto:vidusskola@malpils.lv/
http://mailto:jc.malpilsvsk@gmail.com/


Informācija vecākiem   

Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, katru darba dienu mācību 
laikā ir mājās un gatavs piedalīties mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar padomu dažādos 
jautājumos.      

Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu 
“n” un sociālais pedagogs  sazināsies ar jums.     

Par ārkārtas gadījumiem - slimība( ārsta zīme), interneta, datora problēmas, informējiet klases 
audzinātāju.     

Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar darba veikšanas 
nosacījumiem, kuri bērniem tiks atsūtīti katru darba dienu līdz plkst. 10.00 e-klases 
dienasgrāmatā.  Nepieciešamības gadījumā no skolas paņemsiet mācību grāmatas un materiālus (it īpaši, ja 
nav pieejamas tehnoloģijas vai interneta pieslēgums).  

      Skolēnu vecāki, ja nepieciešams, varēs paņemt  savu bērnu mantas, mācību grāmatas 23.martā: 

• 1.-4.klase plkst. 8.00-9.00; 

• 5.-9.klase plkst. 9.00-10.00; 

• 10.-12.klase plkst. 10.00-11.00. 
Pirms tam, lūdzu, sazinieties ar klases audzinātāju. 

    

Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem. 
Atbalstiet bērnu attālinātās mācīšanās procesā - palīdziet iekārtot darba vietu, plānot laiku, dienas beigās 
pārrunājiet, kā skolēnam veicās. 

Ja rodas kādas problēmas, šaubas vai jautājumi, noteikti rakstiet jautājumus e-klases pastā. 
Atbildēsim uz tiem dienas laikā.  

Vecākiem un skolēniem tiek piedāvāta iespēja attālināti saņemt skolas psihologa konsultācijas. Skolēnus, 
ar kuriem jau ir iesākta sadarbība, D.Rodiņa uzrunās e-klasē vai WhatsApp (ar kuriem jau sarakstās) un 
piedāvāt sadarbību turpināt. 
Skolas psihologa tālrunis ir 27292359.  

  

Skolotāji un skolas administrācija sekos līdzi procesam, problēmu gadījumā noteikti reaģēsim un veiksim 
izmaiņas. Tādēļ aicinām vecākus vismaz reizi dienā ieskatīties e-klases pastā.  

  

Mums kopā izdosies! 
MNV direktore Jeļena Caune 

 

20.03.20. 


