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Kārtība par mācību procesa organizēšanu attālināti 

Talsu Valsts ģimnāzijā  

2021./2022.m.g.    
     

I. Vispārīgie jautājumi. 

1.  Kārtība nosaka mācību procesa organizēšanas un norises kārtību Talsu Valsts ģimnāzijā   

periodā, kad valstī vai pašvaldībā noteikts mācību procesu īstenot attālināti. 

2. Skolotāji un skolēni mācību procesu īsteno  attālināti,   ņemot vērā aktuālās IZM vadlīnijas un 

ieteikumus. 

 

II. Mācību organizācija. 

3. Mācības attālināti notiek pēc apstiprināta stundu saraksta. 

4. Stundu laiki atbilst www.tvg.edu.lv publicētajiem stundu laikiem katram izglītības posmam.   

5. Līdz kārtējās mācību dienas plkst. 8:30 e-žurnālā ir ievietojams skolēnam šajā dienā 

veicamais mācību uzdevums. Ieraksts sadaļā “uzdots”. 

6. Informāciju par tiešsaistes stundām nākamajai nedēļai e-žurnālā, izmantojot e-klases piedāvāto 

rīku “stundas melnraksts”, ir ievietojama līdz piektdienas pēcpusdienai plkst. 18:00. 

7. E-žurnāla sadaļā “uzdots” norāda: 

 informāciju par tiešsaistes stundu laiku, 

 mācību uzdevuma aprakstu (vai pievieno pielikumā), 

 norādes uz teoriju, atbalsta materiāliem (vai pievieno pielikumā),  

 informāciju par AS – līdz kuram laikam un kādā formā (vai norāda uzdevuma 

aprakstā pielikumā). 

8. Skolotāji nodrošina atgriezenisko saiti skolēnam individuāli un / vai klasei par uzrādīto 

sniegumu mācību procesā. 

9. Tiešsaistes stunda atbilst stundai pēc stundu saraksta.  

10. Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas tikai ar savu vārdu un uzvārdu. Citu vārdu izmantošanas 

gadījumā skolotājam ir tiesības no tiešsaistes stundas skolēnu atvienot. Tiešsaistes stundā 

skolēns pieslēdzas ar video, audio. Ja šis nosacījums nav izpildāms, jo ir tehniskas vai resursu 

problēmas, tad par tām iepriekš ir jāinformē klases audzinātājs. Ja netiek ievēroti minētie 

nosacījumi, tad skolotājam ir tiesības uzskatīt šīs stundas kā kavētas un atzīmēt e-žurnālā 

skolēna kavējumu. 

11. Tiešsaistes stundas notiek vismaz 30 % no klasei kopējā mācību stundu skaita nedēļā, ņemot 

vērā konkrētā mācību temata apguves specifiku. 

12. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, mācību priekšmetu skolotājs izdara 

informatīvu ierakstu e-žurnālā (“n”, ja ir kavēta tiešsaistes stunda, vai “nv”, ja nav termiņā 

iesūtīta AS no skolēna).  

http://www.tvg.edu.lv/


13. Individuālās konsultācijas notiek attālināti, vienojoties ar skolotāju. 

14. Vērtēšana notiek atbilstoši apstiprinātajai vērtēšanas kārtībai.  

15. Bibliotēkas resursus var pieteikt e-klasē bibliotekārei Līksmai Sokolovai. Saņemšana tiks 

nodrošināta skolā. 

16. Interešu izglītības pulciņi tiek organizēti attālināti, vienojoties ar dalībniekiem par norises 

laiku.  

 

III. Komunikācija. 

 

17. Klases audzinātāji regulāri sazinās ar skolēniem, skolēnu vecākiem.  

18. Skolēnu vecākiem ir pienākums sekot līdzi aktuālajai informācijai e-klasē. 

19. Ja iesaistītām personām ir jautājumi, kurus nespēj atrisināt sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem 

un / vai klašu audzinātājiem, jāsazinās ar skolas administrāciju, rakstot vēstuli e-klasē. 
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