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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Rīgā 

2021.gada  25.janvārī   Nr.VSA-20-4-nts 

 

2020. gada 28.septembra Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Attālināto mācību 
procesa organizēšana ar grozījumiem no 25.01.2021. 

 
I Skolotāja pienākumi 

 
1. Skolotājs sagatavo skolēniem uzdevumus (Pielikums Nr.1 (4.-12.klasēm) un 

Pielikums Nr.2 (1.-3.klasēm)) visai nedēļai un pievieno tos e-klasē pie stundas 
materiāliem. Ja pirmdienā nav stundas pēc stundu saraksta, skolotājs izveido stundu 
manuāli un pievieno visus materiālus. Dienā, kad ir mācību stunda pēc stundu saraksta, 
skolotājs nomaina stundas datumu uz pareizo. Skolotājs, plānojot darbus, neuzdod 
uzdevumus, kam ir ierobežots izpildes laiks, uz brīvdienām. 

2. Skolotājs nodrošina regulāru tiešsaistes komunikāciju ar skolēniem: organizē 
tiešsaistes stundas un konsultācijas.  

3. Skolotāji tiešsaistes nodarbībām izmanto 2 platformas pēc izvēles – MS Teams 
vai Zoom.  

4. 4. Skolotāji, uzdodot skolēniem uzdevumus, ņem vērā, ka apgūstamā materiāla 
apjoms tiešsaistes stundā ir līdz 50% (1.-4.klasēm)  un līdz 70% (5.-12. klasēm), bet 
patstāvīgā darbā – līdz 50% no klātienes stundā apgūstamā. 

5. Tiešsaistes stundu minimālais apjoms ir 30% no klātienes stundu apjoma, t.i. 1 
tiešsaistes stunda uz 3 klātienes stundām. Ja pēc mācību plāna skolotājam ir 1 vai 2 
stundas nedēļā, tad skolotājs organizē tiešsaistes stundas vismaz vienu reizi divās 
nedēļās. 

5.1. 1.-4. klašu klases audzinātājs saskaņojot ar savas klases priekšmeta 
skolotājiem, atkarībā no skolēnu iespējam, var izlemt vai priekšmetu ar stundu skaitu 1-
2 nedēļā stundas organizēt tiešsaistes vai uzdevumu patstāvīgās pildīšanai formā. 

6. Skolotājam ir pienākums ievērot tiešsaistes stundu sarakstu. 
 
7. Izslēgts. (Groz. no 25.01.2021.) 
8. Ja ir nepieciešams, lai skolēni izpilda uzdevumu ierobežotā laikā (piem. 

pārbaudes darbs), tad šo stundu ieraksta tiešsaistes nodarbību grafikā. 
9. Ja skolēns piesakās individuālai tiešsaistes konsultācijai, skolotājs pirms 

konsultācijas nosūtā viņam piekļuves datus. 
 



II Skolotāja tiesības 
 
10. Skolotāji organizē tiešsaistes stundas no skolas vai no mājām. 
11. Skolotājs drīkst atslēgt skolēnu no tiešsaistes stundas bez iespējas atkārtoti 

pieslēgties par uzvedības un kārtības noteikumu (Pielikums Nr. 3) pārkāpšanu.  
12. Par skolēna atslēgšanu no tiešsaistes stundas skolotājs izdara ierakstu klases 

uzvedības žurnālā un informē sociālo pedagogu. 
13. Skolotājam ir tiesības vērsties pie administrācijas pēc atbalsta tiešsaistes 

stundu organizēšanā. 
 

III Skolēna pienākumi 
 
14. Skolēna pienākums ir plānot savu darbu, izpildīt uzdoto līdz skolotāja 

norādītajam laikam un atsūtīt pieprasītos dokumentus. 
15. Skolēna pienākums ir piedalīties visās tiešsaistes stundās un pildīt uzdoto. 

Stundas kavējumu skolotājs atzīmē e-klasē. 
16. Skolēnam ir pienākums ievērot uzvedības un kārtības noteikumus tiešsaistes 

stundās (Pielikums Nr.3).  
17. Stundas piekļuves datus ir aizliegts nodot nepiederīgām personām. 
 

IV Skolēna tiesības 
 
18. Individuālas tiešsaistes konsultācijas skolēniem notiek saskaņā ar tiešsaistes 

konsultāciju grafiku, iepriekš vienojoties ar skolotāju. Skolotājs pirms konsultācijas 
nosūta skolēnam tiešsaistes konsultācijas piekļuves datus.  

Konsultāciju grafiki ir pieejami skolas mājas lapā: 
1.-4. klasēm: https://www.anninmuizas-

vsk.lv/attachments/article/308/konsultaciju+grafiks+1-4+kl+2020+atttalinati.pdf  
5.-12. klasēm: https://www.anninmuizas-

vsk.lv/attachments/article/240/konsultacijas-20-21.pdf 
19. Izslēgts. (Groz. no 25.01.2021.) 
20. Skolēns tiešsaistes stundas piekļuves datus saņem e-klasē vai MS Office 

(Teams) kalendārā vismaz stundu pirms tiešsaistes nodarbības. 
21. Skolēns tiešsaistes stundām izmanto viņam pieejamo aprīkojumu (piem. 

dators, portatīvais dators, planšete, mobilais telefons, kamera, mikrofons). 
 
22. Pamatojot nepieciešamību, skolēnam vai viņa vecākiem ir tiesības vērsties pie 

skolas administrācijas ar lūgumu izsniegt planšetdatoru, radot iespēju piedalīties 
attālināto mācību procesā. 

 
 

Direktore                     T. Pulle 
 



Pielikums Nr.1  
Rīgas Anniņmuižas vidusskola 

2020./2021.m.g. 

Uzdevumu lapa 4.-12.klasēm: 

1. daļa 

Mācību 
priekšmets/-i: 

 

Skolotājs/-i:  
Klase:  
Temats:  
Sasniedzamais 
rezultāts 

   
   
  

Teorija: M.G. …lpp  
 

Papildus resursi: … 
Vingrināšanās 
uzdevumi: 

D.B. …lpp 
 
 

2.daļa 

Skolēna pašvērtējums: 

Ja tev nav iespējas ierakstīt savu atbildi šeit, tad savu pašvērtējumu sūti kā vēstules tekstu skolotājam 
e-klasē. 

Sasniedzamais rezultāts [sagatavo skolotājs]: 
 Jā Daļēji Nē 
1.    
2.    
3.    

 

Ko es sapratu par šo tematu? 
[ieraksti savu atbildi] 
 
 
 
 
 
Kas man palika neskaidrs? 
[ieraksti savus jautājumus] 
 
 
 
Ko es darīšu tālāk? [atzīmē, kā tu varētu rīkoties, lai sasniegtu rezultātu] 
 Pārlasīšu teoriju; 
 Palūgšu skolotājam papildus uzdevumus; 
 Meklēšu papildus informāciju pats; 
 Pajautāšu klases biedram; 
 Tavs variants __________________________________________ 

 



Pielikums Nr.2 
Rīgas Anniņmuižas vidusskola 

2020./2021.m.g. 

Uzdevumu lapa 1.-3.klasēm: 

2. daļa 

Mācību 
priekšmets/-i: 

 

Skolotājs/-i:  
Klase:  
Temats:  
Sasniedzamais 
rezultāts 

   
   
  

Teorija: M.G. …lpp  
 

Papildus resursi: … 
Vingrināšanās 
uzdevumi: 

D.B. …lpp 
 
 

 

2.daļa 

Skolēna pašvērtējums: 

Ja tev nav iespējas ierakstīt savu atbildi šeit, tad savu pašvērtējumu sūti kā vēstules tekstu skolotājam 
e-klasē. 

Pašvērtējuma kritēriji [sagatavo skolotājs]: 
 Jā Daļēji Nē 
1.    
2.    
3.    
    
    

 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr. 3 
 

Tiešsaistes stundu kārtības noteikumi. 

 Skolēni pieslēdzas stundai 3-5 minūtes pirms sākuma, kārtīgi apģērbti un gatavo 
savu darba vietu mācībām. 

 Pieslēdzoties stundai, pēc mikrofona pārbaudes ir nepieciešams uzreiz to atslēgt 
un klausīties skolotāju, pildīt skolotāja uzdevumus. 

 Pēc skolotāja lūguma jāieslēdz mikrofons un jāatbild uz jautājumu vai jāraksta 
atbilde čatā. 

 Jāizslēdz telefona un citu ierīču, kas var rādīt troksni, skaņa nodarbības laikā. 
 Nodarbību laikā ir aizliegts ēst un košļāt košļājamo gumiju. 
 Ir aizliegts sarunāties par tēmām, kas nav saistītas ar stundu. Ja gribi atbildēt – 

pacel roku (paceltās rokas simbols). 
 Ir aizliegts lietot rupjus un necenzētos vārdus, kā arī jebkādā veidā traucēt 

stundu. Par stundas traucējumu skolēns var tikt atslēgts no tiešsaistes stundas 
bez iespējas tai atkārtoti pieslēgties. 

 Stundas kavējums neatbrīvo no uzdevumu izpildes. 

 


