
 
 

 

RĪGAS 66. SPECIĀLĀ VIDUSSKOLA 
 

Katrīnas iela 4, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67334007, e-pasts r66svs@riga.lv 

 

                             IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

2020. gada 19. martā          Nr.  VSS66-20-60-nts Nr. 13 - nts 
 

Kārtība, kādā tiek organizēta mācību procesa norise attālināti Latvijas Republikas 

Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā  

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

 likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu; 

Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr. 103 

”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3., 4.3
1
.3. punktu, 

Rīgas 66. speciālās vidusskolas 19.03.2020. rīkojuma 

Nr.VSS66-20-53-rs “Par mācību procesa organizāciju attālināti” 11. punktu 

 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas 66. speciālās vidusskolas (turpmāk - Skola) kārtība, nosaka kā tiek 

organizēta mācību procesa norise  attālināti no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. 

aprīlim. 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt attālinātu mācīšanas un mācīšanās procesa 

norisi, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā.  

 

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktore vai viņas 

norīkots atbildīgais darbinieks.  

 

II. Mācību procesa organizācija attālināti 

 

4. Skola pārtrauc mācību procesa norisi klātienē no 2020. gada 13. marta līdz 

2020. gada 14. aprīlim. 

 

5. Skola īsteno mācību procesa norisi attālināti no 2020. gada 13. marta līdz 

2020. gada 14. aprīlim. 
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6. Skola izmanto saziņai ar izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem sekojošus komunikācijas kanālus: mācību sociālā tīkla 

Mykoob žurnālu, e-pastu, tālruni, WhatsApp, Skype. 

 

7. Mācību satura nodrošinājumam var izmantot: YouTube.com, FIZMIX.lv, 

Eduspace.lv, Uzdevumi.lv, Soma.lv, maciunmacies.valoda.lv, u.c. 

 

8. Pedagogi veic mācību vielas plānojumu ievērojot nosacījumu, ka tiek uzdota 

mācību viela, kuru izglītojamais var apgūt mācoties attālināti. 

 

9. Pedagogs veic ierakstus Mykoob žurnālā norādot skaidru attālinātā mācību 

darba izpildes secību un uzdod jēgpilnus mājasdarbus. 

 

10. Pedagogi, kuri nodrošina sporta, deju un rehabilitācijas programmas 

īstenošanu, izveido vienotu vingrojumu kompleksu, kuru uzfilmē un nosūta 

izglītojamajiem,  kā arī individuālo vingrojumu kompleksu instrukcijas veidā, lai 

nodrošinātu dinamiskās pauzes attālinātā mācību procesa laikā. 

 

11. Pagarinātās dienas grupu pedagogi, piedaloties attālinātā mācību procesa 

īstenošanā, sazinās ar izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un 

sniedz konsultāciju par uzdoto darbu izpildi, pārrunā dienas režīmu un noskaidro 

nepieciešamo atbalstu sākumskolas izglītojamajiem.  

 

12. Direktores vietnieces izglītības jomā kontrolē saziņu un attālinātā mācību 

procesa norisi. 

 

13. Mācību priekšmetu pedagogi: 

13.1. līdz 20.03.2020. aizpilda atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam 

mācību sociālā tīkla Mykoob žurnālu, norāda tēmu un attālināti veicamos darbus laika 

periodam no 23.03.2020. līdz 27.03.2020.; 

13.2. līdz 26.03.2020. aizpilda atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam 

mācību sociālā tīkla Mykoob žurnālu, norādot tēmu un attālināti veicamos darbus laika 

periodam no 30.03.2020. līdz 03.04.2020.; 
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13.3. līdz 02.04.2020. aizpilda atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam 

mācību sociālā tīkla Mykoob žurnālu, norādot tēmu un attālināti veicamos darbus laika 

periodam no 06.04.2020. līdz 14.04.2020. 

 

14. Darba organizācija pedagogiem no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. 

aprīlim: 

14.1.darba dienās strādā attālināti, ja ir ārpusskolas nodrošinājums ar 

informācijas tehnoloģijām; 

14.2. darba dienās strādā skolā no plkst. 8.30, izmantojot skolotāju istabas vai 

informātikas kabineta resursus. 

 

15. Mācību priekšmeta pedagogi sazinās ar izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, izmantojot mācību sociālā tīkla Mykoob žurnālu, tālruni vai 

e-pastu, lai sniegtu atgriezenisko saiti, vadītu attālināto mācīšanu, atbildētu uz 

jautājumiem un konsultētu. 

 

16. Mācību procesā izmanto formatīvo vērtēšanu, sniedz atgriezenisko saiti par 

darbu izpildi un veicamajiem snieguma uzlabojumiem. Ja uzdotais darbs atbilst 

summatīvai vērtēšanai, tad var izlikt vērtējumu ballēs, paredzot iespēju vienu reizi 

uzlabot saņemto vērtējumu. 

 

17. Pedagogi sniedz atgriezenisko saiti par attālināto apmācību 27.03.2020., 

03.04.2020. un 09.04.2020. līdz plkst. 13.00 direktores vietniecēm izglītības jomā. 

 

18.  Klašu audzinātāji vismaz divas reizes nedēļā sazinās ar izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, saņem atgriezenisko saiti par attālināto mācību 

procesu, izglītojamo veselību un kavējumiem, uzklausa un risina vecākus interesējošos 

jautājumus saistībā ar attālināto mācību procesu, sarunas ieraksta mācību sociālā tīkla 

Mykoob sadaļā Sarunas ar vecākiem. 

 

19. Sociālais pedagogs, logopēds un psihologs sazinās ar tiem izglītojamajiem, 

viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, ar kuriem strādāja 2019./2020. mācību 

gadā un konsultācijas sniedz attālināti. 
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20. Bibliotekāre izveido lasāmvielas darba lapas, kuras nosūta izglītojamajiem 

Mykoob žurnālā, lai nodrošinātu lasāmvielu brīvajiem brīžiem. Sadarbojas ar 

izglītojamajiem attālināti, apzinot nepieciešamo literatūru. 

 

21. Asistenti, ar kuriem noslēgts līgums, pēc saskaņojuma ar izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, turpina sniegt pakalpojumu izglītojamajam ar 

invaliditāti. 

 

22. Direktores vietnieces izglītības jomā nodrošina attālinātā mācību procesa 

norisi un tā rakstisku iknedēļas izvērtējumu, saziņu ar pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, pārrauga veikto ierakstu mācību sociālajā tīklā 

Mykoob precizitāti un savlaicīgumu. 

 

III. Kavējumu uzskaite 

 

23. Izglītojamā slimības gadījumā, vecāki vai likumiskie pārstāvji par to informē 

klases audzinātāju telefoniski vai Mykoob vēstuļu sadaļā. Ārsta izsniegto izziņu nosūta 

skenētu vai nofotogrāfētu, ja tas ir iespējams, uz Skolas e-pastu r66svs@riga.lv un 

oriģinālu iesniedz, kad tiks uzsākts mācību process klātienē.  

24. Vecāki ziņo Skolai, ja ģimenē, kāds saslimis ar Covid-19. 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

25. Skola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē no 2020. gada 13. marta līdz 

2020. gada 14. aprīlim.  

 

26. Apmeklētāji interesējošos jautājumus risina attālināti, izmantojot: pieejamo 

e-pakalpojumu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: r66svs@riga.lv, zvana pa tālruni 

67334007 vai sazinās ar klases audzinātāju. 

 

 

 

Direktore                                                                                                               E. Guruli 
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