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Attālināto mācību, kā pilnvērtīga un iekļaujoša 
klātienes mācību procesa daļas,  

organizēšanas un īstenošanas kārtība Nr.1/2022 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 10.februāra noteikumiem Nr.111 
 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 

Saskaņā ar Izglītības likuma14.panta 45.punktu 
 

1. Vispārīgi noteikumi 
 

1. Kārtība nosaka attālināto mācību organizēšanas procesu Jaunogres vidusskolā. 
2. Kārtībā lietotie termini:  

2.1. attālinātas mācības ir klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie mācās tiešsaistē vai 
āra vidē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
 fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu;  

2.2. klātiene — izglītības apguves forma, kurā izglītojamais izglītības saturu apgūst, apmeklējot 
izglītības iestādi, tai skaitā attālinātajās mācībās, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai 
izglītības programmai; 

2.3. sinhronā mācīšanās attiecas uz izglītības, mācīšanās vai instruktāžas veidu, kurā skolēni 
mācās no skolotāja reāllaikā, bet ne vienmēr personīgi vai tajā pašā vietā, piemēram klases vidē, 
taču, ja ir pieejamas e-apmācības alternatīvas, tad attālinātās mācības var notikt ar video 
konferences starpniecību, piemēram, internetā; 

2.4. asinhronā mācīšanās ir uz skolēniem vērsta mācīšanas tehnika, kurā tiešsaistes mācību resursi 
tiek izmantoti informācijas apmaiņai starp dalībniekiem tīklā. Asinhronās mācībās informācijas 
apmaiņu neierobežo vieta vai laiks. Asinhronās mācības atvieglo mediji, piemēram, tiešsaistes 
diskusiju dēļi, emuāri (blogi –raksti, ieraksti; emuāru veido teksti, hiperteksta saites, attēli un 
saites (uz citām tīmekļa lapām un uz video, audio un citiem failiem). un Wiki (Wiki ir vietne, 
kas tās apmeklētājiem ļauj pievienot un rediģēt saturu; parasti vietnes apmeklētāji izmanto savu 
pārlūku, lai rediģētu tekstu, nepieprasot HTML kodu, daži Wiki ļauj pievienot un rediģēt 
grafiku, tabulas un interaktīvos komponentus). 

 
2. Attālināto mācību, kā klātienes izglītības procesa daļas īstenošana 

 
3. Attālinātās mācības tiek īstenotas, kā obligātās izglītības programmu klātienes formā sastāvdaļa: 

3.1.  1. un 2.klases izglītojamajiem un speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar 
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smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - 
attālinātās mācības neorganizē; 

3.2.  3.klasei īsteno līdz 5% (1 diena mēnesī) no plānotā mācību stundu skaita mācību priekšmetos 
mācību gadā; 

3.3.  4. – 6.klasei īsteno līdz 10% (2 diena mēnesī) no plānotā mācību stundu skaita mācību 
priekšmetos mācību gadā; 

3.4.  7. – 9.klasei īsteno līdz 15% (3 diena mēnesī) no plānotā mācību stundu skaita mācību 
priekšmetos mācību gadā; 

3.5.  10. – 12.klasei īsteno līdz 20% (4 diena mēnesī) no plānotā mācību stundu skaita mācību 
priekšmetos mācību gadā. 

4. Attālinātās mācības tiek īstenotas kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes 
mācību procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt plānotos sasniedzamos rezultātus, 
attīstot izglītojamo pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas, 
problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes, kā arī nodrošinātu izglītojamam diferencētu, 
personalizētu un starpdisciplināru mācību procesu.  

5. Atkarībā no attālināto mācību īstenošanas mērķa, uzdevuma un iespējām, skolotājs izmanto: 
5.1. dažādas mācību organizācijas formas, tai skaitā individuālu un grupu darbu, konsultācijas, 

projekta darbu; 
5.2. dažādas norises vietas, tai skaitā skolas/pilsētas bibliotēku, laboratorijas, pētniecības iestādes, 

muzejus, dabu, izrādes, izstādes, kino, „ēno” profesijas/RTU Dizaina fabrikā, mājas, u.c. 
5.3.  dažādus mācību līdzekļus, tai skaitā tehnoloģiju risinājumus. 

6. Lai organizētu attālinātās mācības šo noteikumu 3.apakšpunktā minētajās izglītības pakāpēs, 
izglītības iestāde: 

6.1. mācību darba organizācijas plānojumā-stundu sarakstā un izglītojamo dienasgrāmatā, norāda 
attālināto mācību ietvaros plānotās stundas (nodarbības),  
lietojot apzīmējumu –“A” (Attālināti); 

6.2. ja attālinātās mācības plānots īstenot ar informācijas tehnoloģiju starpniecību, skolai, 
skolotājam jānodrošina tiešsaistes mācīšanās tehnisko vidi skolas GoogleMeet platformā; 
jānodrošina sinhronu un asinhronu attālināto mācīšanos, kā arī digitālu mācību materiālu 
pieejamību izglītojamajiem, ievērojot, ka: 

6.2.1. sinhronas attālinātas mācīšanās risinājumiem jānodrošina nepieciešamā tehnika video 
un audio translācijai un ierakstam, kā arī programmatūra sinhronai tiešsaistes video un audio 
komunikācijai ar ekrāna pārraides atbalstu; 

6.2.2. asinhronas attālinātas mācīšanās risinājumiem skolai, skolotājam jānodrošina vide 
digitālu mācību materiālu izvietošanai, izglītojamo patstāvīgo darbu izstrādei un iesniegšanai, 
izglītojamo savstarpējai komunikācijai, un komunikācijai ar pedagogu (skolas Google 
platformā; komunikācija ar skolotāju – skolēnu risināma, iepriekš savstarpēji vienojoties, 
Google platformā vai sarakste e-klasē). 

 
3. Attālināto mācību organizēšanas kārtība 

 
7. Organizējot attālinātās mācības, skolotājs tās plāno konkrētas un visas mācību dienas ietvaros, 

atbilstoši mācību plānam, pēc rotācijas principa, kuru katram mācību semestrim izstrādā 
direktora vietnieks mācību jomā, kā arī minētais rotācijas mācību plānojums tiek apstiprināts ar 
direktora rīkojumu. 

8. Mācību procesu attālināti pedagogs var plānot kā individuāli, tā starpdisciplināri, tematiskajā 
plānā veicot atbilstošus ierakstus.  
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9. Pedagogs savlaicīgi par plānoto attālinātās norabības organizēšanu, informē par stundu saraksta 
izstrādi atbildīgo personu; ja paredzama starpdisciplinārā nodarbība, tad arī iesaistītos pedagogus 
un skolēnus. 

10. Attālinātās tiešsaistes nodarbības organizēšanai, skolotājs izmanto Jaunogres vidusskolas 
GoogleMeet komunikācijas kanālu, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību 
priekšmetu programmu. 

11. Pirms attālinātās tiešsaistes nodarbības organizēšanas, skolotājs iegūst datus no izglītojamajiem, 
to vecākiem, vai audzēkņiem ir pieejami tehniskie līdzekļi (dators, paredzot audio un video 
funkciju) attālināto mācību procesa nodrošināšanai. 

12. Gadījumos, ja 11.punktā minētie tehniskie līdzekļi, objektīvu iemeslu dēļ, skolēnam nav 
pieejami, vecāki ar iesniegumu vēršas pie izglītības iestādes vadītāja, lai saņemtu atbalstu.  

13. Skolai, nodrošinot tehnisko līdzekļu atbalstu izglītojamajam, ar skolēna vecākiem izglītības 
iestāde noslēdz līgumu par skolas izsniegtās datortehnikas un ierīču (planšetes, viedtālruņa) 
lietošanu attālinātā mācību procesa laikā. 

14. Mācību priekšmeta skolotājs, pirms organizē attālināto nodarbību tiešsaistē, savlaicīgi platformā 
Google Education aizpilda mācību satura plānošanas e- tabulu (sk.p.14.1.), kuru kopīgo ar 
skolēniem, ja starpdisciplinārā nodarbība, tad arī ar mācību priekšmeta skolotājiem un skolas 
administrāciju. 
14.1. skolotājs savlaicīgi aizpilda mācību satura plānošanas tabulu Google Education vidē, 

norādot, kad stunda notiks tiešsaistē, norāda saiti uz tiešsaistes stundu GoogleMeet vidē, ja 
paredzēts, tad arī darba izpildes termiņu un paredzamo vērtēšanas veidu. 

Piemērs: 
Izglītības satura plānošana, kā iekļaujošas klātienes mācību 

procesa daļas organizēšana ___. klasē. 
 

St./ laiks Mācību priekšmets Saite uz tiešsaistes 
stundu 

Darba iesūtīšanas 
termiņš 

Vērtēšana 

1. 
8.00 – 8.40 

Latviešu valoda 
un literatūra 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 25.05.22. 
līdz plkst.16.00 

% 

2. 
8.50 - 9.30 

un 
3. 

9.40 -10.20 

 
Dabaszinības un 

matemātika 
(starpdisciplinārā 

nodarbība) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
--- 

 
i / ni / nv 

… … … … … 
 
15. Kārtība, kādā tiek uzskaitīta izglītojamo dalība attālinātajās mācībās un uzdoto uzdevumu 

izpilde: 
15.1. attālināto tiešsaistes mācību stundu laikā, skolēna pienākums ir apmeklēt mācību stundas, 

nodrošinot audio un video funkciju visas nodarbības garumā. Ja skolēns ignorē šo prasību, 
mācību stundas laikā nenovēro komunikāciju, sadarbību ar pedagogu, tad skolotājs ir tiesīgs 
e-klasē par stundu ielikt apzīmējumu „n” – skolēns nav piedalījies mācību stundā. 

15.2. ja izglītojamais neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē tiešsaistes nodarbības, vai arī apzināti ignorē 
mācību procesu - atslēdzas no tiešsaistes nodarbībām, uz skolotāja telefonzvaniem neatbild, 
skolotājs informē skolēna vecākus, klases audzinātāju, sociālo pedagogu; ja dinamikā netiek 
novēroti uzlabojumi, tiek informēta skolas administrācija, nepieciešamības gadījumā tiek 
veikta sadarbība ar pašvaldības un valsts atbalsta dienestiem. 
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15.3. attālināto mācību laikā, ja nodarbība notiek tiešsaistē, skolēna pienākums mācību uzdevumus 
veikt patstāvīgi bez radu, draugu palīdzības, neskaidros jautājumus, precizējošu informāciju 
jautāt skolotājam tiešsaistē, mācību procesa laikā. 

15.4. attālināto tiešsaistes mācību laikā, pirms darba izpildes, skolotājs e-klasē (vēstulē) informē 
skolēnus par mācību uzdevuma izpildes un iesūtīšanas noteikumiem un termiņu, kā arī norāda 
e-platformu (e-klases pasts vai Google Education platformā), kur darbs tiks izsūtīts 
skolēniem, pēcāk – kur tas jāiesūta skolotājam pārbaudei. 

15.5. ja izglītojamā dalība attālinātajās mācībās nav iespējama vai ir traucēta tehnisku iemeslu dēļ, 
skolēna pienākums par to ir savlaicīgi informēt skolotāju ar e-klases pasta starpniecību. 
Skolotājs skolēnam konsultācijas laikā, atbilstoši grafikam, sniedz mācību atbalstu.  

15.6. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un novērtēšana tiek organizēta atbilstoši 
“Kārtība Nr.3/2021. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu 
organizēšana”. 

16. Kārtība, kādā nodrošina drošības prasību ievērošanu attālināto mācību laikā un saziņas kārtību 
ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem drošības vai veselības apdraudējuma gadījumā: 

16.1. ja skolotājs organizē attālinātās klātienes formas mācības ārpus skolas teritorijas (izstādes, 
muzeja, izrādes apmeklējums, utt.), tad viņš veic izglītojamo instruēšanu drošības jautājumos; 
instruktāžas veidlapu, ar skolēnu parakstiem, skolotājs iesniedz skolas kancelejā. Dodoties 
ārpus skolas teritorijas, skolotājam līdzi ir saraksts ar izglītojamo vecāku tālruņa numuriem, 
lai nepieciešamības gadījumā, tiktu informēti vecāki. 

16.2. ikdienas saziņa, vecāku informēšana, apziņošana tiek veikta ar e-klases pasta starpniecību. 
16.3. epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību 

procesa organizēšanai, atrunāta Jaunogres vidusskola kārtībā Nr.6/2020. 
17. Attālināto mācību ietvaros izglītojamajie izmanto izglītības iestādes resursus un infrastruktūru 

(bibliotēku, datorikas kabinetu, aktu un vai sporta zāli u.c.) atbilstoši to darba un noslodzes 
grafikam, ievērojot drošības un iekšējās kārtības noteikumus. 

 
4. Noslēguma jautājumi 

 
18. Attālināto mācību, kā pilnvērtīgas un iekļaujošas klātienes mācību procesa daļas, organizēšanas 

un īstenošanas kārtību izdod direktors, tā ir saistoša visiem skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem 
un izglītojamiem.  

19. Ar attālināto mācību, kā pilnvērtīgas un iekļaujošas klātienes mācību procesa daļas, 
organizēšanas un īstenošanas kārtību klases audzinātājs iepazīstina visus izglītojamos un viņu 
vecākus. 

20. Grozījumi tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz pedagoģiskās padomes sēdē 
izteiktajiem ieteikumiem. 

21. Attālināto mācību, kā pilnvērtīgas un iekļaujošas klātienes mācību procesa daļas, organizēšanas 
un īstenošanas kārtība stājas spēkā ar 2022.gada 7.martu. 

 
 
 
Direktors         Aleksandrs Horuženko 
 


