
 

 

 

MĀCĪBU DARBA PROCESS 

 
Katras darba dienas sākumā līdz plkst. 10.00 skolvadības sistēmā 

e-klase.lv mācību priekšmeta skolotājs aizpilda sev atbilstošo mācību 

stundu sarakstu, skolēnam norādot 

• ko viņš iemācīsies, kādus mērķus un rezultātus mācību 

procesā sasniegs,  

• darbā izmantojamos mācību līdzekļus, digitālos rīkus, 

• veicamos uzdevumus, 

• instrukcijas darba veikšanai, 

• termiņu darba izpildei. 

Ja mācoties rodas jautājumi, noteikti mudiniet savu bērnu 

sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju vai 

pagarinātas grupas skolotāju (1.-4.klasēm).  
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VECĀKIEM 
 

ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS 

• notiks no 23.03. līdz 14.04. pēc 

šajā mācību gadā esošā stundu 

plāna 

• galvenā saziņas platforma – 

skolvadības sistēma e-klase.lv 

IZMANTOJAMIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI 

• uzdevumi.lv 

• soma.lv 

• mācību grāmatas, burtnīcas, darba 

lapas 

• pārējie rīki, kas ir jau izmantoti mācību 

procesā vai ir vienkārši un viegli 

apgūstami 

 

IETEIKUMI VEIKSMĪGAM PROCESAM 

 
 

Pārliecinies, ka Jums kā vecākam un Jūsu bērnam kā skolēnam ir 

piekļuve e-klasei. Katrs izmantojiet tikai savas piekļuves! Ja ir 

problēma, sazinieties ar klases audzinātāju, lai piešķirtu jaunu 

lietotājvārdu un paroli! 

Regulāri pārbaudiet ziņojumus e-klases sistēmā! Klases 

audzinātājs katru dienu pārbaudīs e-klases lietošanas biežumu – 

noteikti 1 reizi dienā skolēnam un/vai vecākam šī skolvadības 

sistēma ir jāapmeklē, – pretējā gadījumā ar Jums sazināsies, lai 

noskaidrotu problēmu. 

Palīdziet savam bērnam izplānot dienas ritmu, atvēlot laiku 

mācībām, aktīvai atpūtai, vaļaspriekiem! Ļoti svarīgi ir arī ievērot gulēt 

iešanas laiku, pilnvērtīgi paēst, regulāri kustēties! 

Pārliecinieties, ka bērnam mājās ir patstāvīga vieta, kur netraucēti 

mācīties.  

Lūdzu nekavējoties ziņojiet klases audzinātājam, ja Jūsu bērns ir 

saslimis vai kādu citu objektīvu iemeslu dēļ (piem., tehniskas 

problēmas) nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā!  

Pārrunājiet ar skolēnu par darba grafiku, par nepieciešamajiem 

mācību materiāliem, par saziņas iespējām ar skolas darbiniekiem. 

Neskaidru jautājumu gadījumā noteikti sazinieties ar klases 

audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotājiem! 

Motivējiet skolēnu strādāt patstāvīgi, nepadoties pirmajām 

grūtībām! 

 

 

KONTAKTI 

 Ja rodas jebkāda problēma, kas saistīta ar attālināto mācību 

procesu, noteikti sazinieties ar klases audzinātāju vai skolas 

administrāciju e-klases pastā vai arī telefoniski: 

• 28659982 Gundega Pētersone, direktores vietniece mācību 

darba 

• 26361250 Saiva Vītola, direktore 

 

 
Esiet par atbalstu bērnam izglītošanās procesā! 

 
 

 


