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Noteikumi Nr.2 

Ludzā, 2020. gada 20.martā 

  

KĀRTĪBA 

attālinātās mācīšanas nodrošināšanai 

valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena programmā 

 

                                   Izdota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

(izdoti Rīgā, 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1.§)) 4.3.punktu 

 

 

1. Mācību process Ludzas Mūzikas pamatskolā (turpmāk tekstā – Skola) tiek organizēts 

attālināti, atbilstoši Skolā īstenotajai  pamatizglītības pirmā posma profesionāli 

orientētā virziena programmai (kods 11014111) mācību priekšmetu un  stundu plānam 

un apstiprinātajiem stundu, fakultatīvo un individuālo nodarbību sarakstiem. 

2. Skola darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā vecākiem/aizbildņiem, atvērta katru 

darba dienu no plkst. 8.00-17.00. Apmeklētājiem jāparakstās reģistrācijas lapā par to, 

ka nav apmeklētas COVID-19 skartās valstis vai arī nav bijis tiešs kontakts ar inficēto, 

tāpat nav vīrusam raksturīgo simptomu. 

3. Ar skolēniem un viņu vecākiem (aizbildņiem) tiek noteikti sekojoši komunikācijas 

kanāli:  

3.1.E-klase. 

3.2.Tālruņa iespējas (zvani, SMS, WhatsApp, Skype). 

4. Mācību satura un Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tiek izmantoti sekojoši rīki:  

4.1.E-klase 

4.2.Uzdevumi.lv 

4.3.Soma.lv 

4.4.U.c.  

5. Attālinātās mācīšanas nodrošināšana:  

5.1.Skolotāji sagatavo un iesūta E-klases vietnē izglītojamajiem/vecākiem 

(aizbildņiem) uzdevumus nākamajai stundai (-ām) līdz plkst. 14:00. 

5.2. Uzdotos mājasdarbus skolēni veic un iesūta līdz katras darba dienas plkst. 9.00 

tajos mācību priekšmetos, kuri ir šajā dienā atbilstoši stundu sarakstam E-klases 

dienasgrāmatā. 

5.3.Ja paredzēts vadīt tiešsaistes individuālo konsultāciju, par tās laiku vienojas ar 

skolēnu/vecākiem/aizbildni. 



5.4. Skolas logopēda un psihologa  nodarbības notiek attālināti, iesūtot uzdevumus E-

klasē. 

6. Katrs mācību priekšmeta skolotājs ir atbildīgs izvēlēties mācību saturam atbilstošas  

metodes, paņēmienus un rīkus.   

7. Katrs mācību priekšmeta skolotājs līdz piektdienas plkst. 17.00 iesūta E-klasē mācību  

darba plānu nākamajai nedēļai direktores vietniecei izglītības jomā Ilgai Greivulei. 

8. Ja tehnisku traucējumu vai citu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt uzdevumus interneta 

vidē, vecāki/aizbildnis sazinās ar mācību priekšmeta skolotāju par iespējām saņemt 

turpmākos uzdevumus citā saziņas veidā (piem., telefoniski, saņemot mācību materiālus 

Skolā). 

9. Par bērna slimību vai citiem apstākļiem, kad skolēns nevar piedalīties attālinātās 

mācīšanas procesā, vecāki/aizbildnis piesaka kavējumu E-klasē līdz plkst. 9.00. 

10. Klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji ir atbildīgi par regulāru saziņu ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem (aizbildņiem). 

11. Par saziņas laiku vecāki/aizbildņi vienojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu 

skolotājiem un pagarinātās dienas grupas skolotājiem. 

12. Neierobežotu laiku saziņai neskaidrību gadījumā pieejama skolas administrācija: 

direktore Lolita Greitāne – mob.tālrunis 29488376, direktores vietniece Ilga Greivule – 

mob.tālrunis 26158781. 

13. Skolēnu vecākiem (aizbildņiem) jābūt atbildīgiem par bērnu piedalīšanos attālinātajā 

mācību režīmā, jāsniedz objektīva informācija par bērnu izglītības iestādei.  

 

 

 

Ludzas Mūzikas pamatskolas direktore     Lolita Greitāne 

 

 

Kārtība izskatīta un akceptēta Sākumskolas metodiskās komisijas sēdē 2020.gada 20.martā 

 

 

 


