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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas attālināto mācību organizācija 
Rīgā 

 

2020. gada 6. novembrī Nr. 11-n  

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 

 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tajā noteiktajiem 

ierobežojumiem skolēnu apmācības procesā izglītības iestādēs  

 

  

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk-RTPV) iekšējie noteikumi (turpmāk-

noteikumi) izstrādāti, lai organizētu un nodrošinātu attālinātu mācību procesu ārkārtas 

situācijas laikā. 

2. Iekšējie noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanu attālināti, atbildību un pienākumus 

visām mācību procesā iesaistītajām pusēm -pedagogiem, pedagoģiskajiem darbiniekiem un  

izglītojamajiem (turpmāk tekstā -puses).  

3. Attālinātās mācības ir mācību procesa organizācijas forma, kur mācības notiek elektroniskajā 

mācību vidē saskaņā ar skolas mācību stundu plānu un konsultāciju grafiku. 

4. Kavējumus attaisno ārsta zīme, direktora rīkojums un kursa audzinātāja attaisnojums ( pie 

apstākļiem, ja ārsts ir nesasniedzams). (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

 

 

2. Informācijas apmaiņas nodrošināšana un kavējumu uzskaite 

 

5. Vienotas saziņas un informācijas apmaiņa starp pusēm notiek, izmantojot saziņas platformu 

Mykoob.lv (turpmāk-Mykoob). 

6. Saziņas vietnes, Microsoft Teams, Zoom WhatsApp, Skype, u.c. puses izmanto saziņai 

papildus atbilstoši vecumam un iepriekšējai pieredzei.  

7. Pedagogs organizē informācijas apmaiņu un organizē attālināto mācību procesu iesaistītajām 

pusēm saskaņā ar stundu sarakstu: (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 
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7.1. Attālinātajā mācību procesā pedagogs organizē tiešsaistes nodarbības saskaņā ar tematisko 

plānu. (Grozīts ar 20.10.2021. rīkojumu Nr. 1-8/97) 

7.2. Pedagogs par tiešsaistes nodarbību informē dienu pirms nodarbības, iepriekšējā dienā līdz 

plkst.17:00 mykoob sadaļā mājas darbi vai pie stundu tēmas, ievietojot saiti uz attiecīgo 

saziņas vietni. 

7.3. Pedagogs veicamos uzdevumus, jaunās vielas izklāstu izsūta izglītojamajiem dienu pirms 

nodarbības, iepriekšējā dienā līdz 17.00. 

7.3.1 Pedagogs skolas e-žurnālā veic ierakstu “neieradās”, ja izglītojamais nepiedalās tiešsaistes 

nodarbībā vai atslēdzas no tiešsaistes stundas pirms stundas beigām. (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu 

Nr. 1-8/25) 

7.4. Pedagogs tiešsaistes nodarbībā vai rakstiski Mykoob saziņas platformā paskaidro uzdevumu 

veikšanas nosacījumus, norāda literatūras un uzziņas avotus, ievieto saites uz mācību 

materiāliem. 

7.5. Pedagogs izglītojamajiem par izpildītajiem darbiem sniedz atgriezenisko saiti tiešsaistē vai 

rakstiski Mykoob e-pastā. 

7.6. Pedagogs atbildīgi izvērtē mācību saturu un darba apjomu, samazinot to par 10%, lai novērstu 

izglītojamo pārslodzi.  

7.7. Saziņas vietnes, Microsoft Teams, Zoom u.c. izmantojamas attālinātās mācīšanās tiešsaistes 

nodarbībām 50% no attālinātās mācīšanās laika. (Grozīts ar 20.10.2021. rīkojumu Nr. 1-8/97) 

7.8. Konsultāciju darbu pedagogs organizē konsultāciju grafikā noteiktajā laikā tikai tiem 

izglītojamajiem, kuri pieteikušies Mykoob e-pastā, vienojoties par saziņas veidu. 

7.9. Pedagogs vērtē izglītojamo iesniegtos darbus, izmantojot formatīvo vai summatīvo vērtēšanu.  

7.9.1. Ja pedagogs pēc tiešsaistes stundas konstatē izglītojamā uzdotā uzdevuma darba neizpildi  

e-žurnālā lieto apzīmējumu ni (neieskaitīts). (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

7.10. Pārbaudes darbus pedagogs organizē attālināti, izmantojot atbilstošas metodes un 

paņēmienus. 

7.11. Mācību priekšmeta pedagogs informē kursa audzinātāju, ja izglītojamais nepiedalās 

mācību procesā, neiesniedz izpildītos darbus.  

7.12. Pedagogs katru dienu sniedz atbildes Mykoob e-pastā uz vēstulēm, kas saņemtas līdz 

plkst.17.00  

7.13. Pedagogs un kursa audzinātājs katru dienu kontrolē izglītojamo sekmes mācībās. 

7.14. Prakses vadītāji skolā: 

7.14.1. organizē tiešsaistes konsultācijas izglītojamajiem saskaņā ar stundu sarakstu; 

7.14.2. uzsākot praksi, prakses vadītāji attālinātajā prakses periodā sazinās ar prakšu 

vadītājiem uzņēmumā, informē par prakses programmas saturu, vienojas par prakses 

nodrošināšanas gaitu; 

7.14.3. prakses vadītāji skolā vismaz vienu reizi divās nedēļās sazinās ar prakses vadītāju 

uzņēmumā par prakses norisi. 

 

8. Pedagogs attālināto mācību procesu organizē elektroniskajā saziņas vidē: 

8.1. Pedagogs attālinātā mācību procesa organizēšanai izmanto daudzveidīgas mācību procesa 

organizatoriskās formas, metodes un paņēmienus, piemēram, tiešsaistes lekcija, diskusija, 

videolekcija,  audio ieraksts, prezentācija, krustvārdu mīklu sastādīšana, darbs ar tekstu un 

strukturētiem uzdevumiem, tiešsaistes uzdevumi, kopīgas prezentācijas veidošana u.c.  

8.2.  Pedagogs attālinātā mācību procesa organizēšanai izmanto daudzveidīgus mācību līdzekļus, 

piemēram, mācību grāmatas, lekciju un mācību stundu ierakstus, dokumentālās un mākslas 
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filmas, populārzinātniskās filmas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un pasaules muzeju 

digitālās kolekcijas u.c. 

8.3. Tiešsaistes darbiem var izmantot vietnes uzdevumi.lv, soma.lv, Quizz, Kahoot, 

LearningApps. org un citas vietnes, kuras pedagogs izmantojis mācību procesā.  

8.4. Pieslēdzoties jaunām vietnēm,  pedagoga pienākums ir izglītojamajiem izskaidrot 

reģistrācijas noteikumus, darbības principus un atgriezenisko saiti.  

 

9. Izglītojamais aktīvi mācās attālinātajā mācību procesā un piedalās informācijas apmaiņā: 

9.1. Izglītojamais regulāri iepazīstas ar aktuālo informāciju saziņas platformā Mykoob  un 

skolas mājas lapā www.rtpv.edu.lv , nepieciešamības gadījumā sazinās ar kursa 

audzinātāju. 

9.2. Izglītojamais iesaistās attālinātajā mācību procesā atbilstoši stundu sarakstam, pedagoga 

dotajām norādēm un uzdevumiem. 

9.3. Izglītojamais piedalās pedagogu organizētajās tiešsaistes stundās atbilstoši stundu 

sarakstā noteiktam laikam. 

9.4. Izglītojamais iepriekšējās dienas vakarā iepazīstas ar plānotajām tiešsaistes stundām un 

uzdotajiem uzdevumiem, saziņas veidu, darbu iesniegšanas laikiem un patstāvīgi plāno 

mācību darbu.  

9.5. Izglītojamais tiešsaistes stundai pieslēdzas savlaicīgi saskaņā ar stundu sarakstu, ar savu 

vārdu un uzvārdu, ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu. Mikrofonu izglītojamais 

ieslēdz, atbildot uz pedagoga uzdotajiem jautājumiem, ja pedagogs nav noteicis citādi. 

Nedrīkst veikt stundas videoierakstu. (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

9.5.1Izglītojamais drīkst atslēgties no mācību stundas tikai pēc pedagoga uzaicinājuma.  

9.5.2 Izglītojamais tiešsaistes stundas laikā padomā par atbilstošu fonu telpā, kur notiek tiešsaistes 

stunda, iekārto darba vietu, netraucē kursa biedriem un pedagogam.  

(Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

9.6. Izglītojamais, saņem konsultācijas saskaņā ar skolas konsultāciju grafiku, piesakoties 

Mykoob e-pastā un vienojoties ar pedagogu par saziņas veidu. 

9.7. Izglītojamais attālinātajā mācīšanās procesā aktīvi piedalās, izmantojot pedagoga 

piedāvātās sadarbības formas un ieteiktos mācību līdzekļus un vietnes, pildot dažādus 

uzdevumus, un rakstiskajā tiešsaistes saziņā ievēro ētikas principus.  

9.8. Izglītojamais par nepiedalīšanos tiešsaistē pirms nodarbības rakstiski informē pedagogu. 

9.8.1. Ja izglītojamais nepiedalās tiešsaistes stundā vai atslēdzas no tiešsaistes stundas pirms stundas 

beigām, pedagogs Mykoob e-žurnālā atzīmē kavējumu.  

(Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

9.9. Izglītojamais Mykoob e-pastā informē pedagogu un kursa audzinātāju, ja nav iespējams 

iesaistīties mācību procesā objektīvu iemeslu dēļ.  

10. Kursa audzinātājs ir atbildīgs par attālinātā mācību procesa norisi un informācijas apmaiņu 

kursā: 

10.1. Kursa audzinātājs informē vecākus un izglītojamos par attālināto mācību procesu. 

10.2. Kursa audzinātājs noskaidro vai izglītojamajiem ir pieejams dators un interneta 

pieslēgums. 

10.3. Gadījumos, ja izglītojamajam nav dators vai interneta pieslēgums, kursa audzinātājs 

sazinās ar izglītojamā vecākiem un vienojās ar izglītojamo, vecākiem un pedagogiem par 

darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. 

http://www.rtpv.edu.lv/
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10.4. Kursa audzinātājs seko līdz izglītojamā mācību sasniegumiem Mykoob, sazinās ar 

pedagogu un nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem, kā arī ievada e-žurnālā 

kavējumu attaisnojošos dokumentus. (Grozīts ar 25.01.2021. rīkojumu Nr. 1-8/25) 

10.5. Kursa audzinātājs regulāri atbild uz izglītojamo, pedagogu un vecāku neskaidrajiem 

jautājumiem, izmantojot Mykoob e-pastu vai citus saziņas veidus, iepriekš par to 

vienojoties. 

10.6. Kursa audzinātājs vismaz vienreiz nedēļā tiešsaistē sazinās ar izglītojamajiem, lai 

pārrunātu aktuālos jautājumus. 

10.7. Kursa audzinātājs vada attālināto audzināšanas stundu, iesaista izglītojamos tematiskajos 

pasākumos saskaņā ar skolas audzināšanas darba plānu un nodrošina atgriezenisko saiti. 

10.8. Kursa audzinātājs informē direktora vietnieku audzināšanas darbā un mācību darbā, ja 

izglītojamajam nepieciešams atbalsts. 

11. Skolas administrācija sniedz atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem attālinātajā 

mācību procesā: 

11.1. Programmu nodaļu metodiķi  kontrolē attālinātā mācību procesa gaitu, izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas procesu un pedagogu ierakstus Mykoob žurnālā. 

11.1.1. Izglītības metodiķe sniedz atbalstu pedagogiem attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanā. 

11.2. Prakses nodaļas metodiķe sadarbojas ar izglītojamo, prakses vadītāju skolā un 

uzņēmumā un kontrolē kvalifikācijas prakses norisi, izmantojot Mykoob žurnālu un citus 

saziņas līdzekļus. 

11.3. Direktora vietnieks audzināšanas darbā attālinātajās mācībās sniedz atbalstu un  

metodiskos ieteikumus kursa audzinātājiem saziņas jautājumos ar izglītojamajiem un 

izglītojamo vecākiem. 

11.4. Direktora vietnieks mācību darbā  organizē un sniedz metodisko atbalstu pedagogiem 

attālināto mācību organizēšanā, kontrolē  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

procesu un pedagogu ierakstus Mykoob žurnālā. 

12. Atbildīgais par metodisko atbalstu skolas pedagogiem IT rīku lietošanā ir skolas informātikas 

pedagogs. 

 

 

 

Noslēguma jautājumi 

 

13. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2020. gada 25. marta Rīgas Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas rīkojumu Nr. 1-8/41 apstiprinātos iekšējos noteikumus Nr. 4-n “Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas attālināto mācību organizācija” 

14.  Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi. 

  

 

 

Gūtmane 

20011288 

 

 


