
Informācija par attālināto mācīšanos Zvejniekciema vidusskolā  

Ņemot vērā Covid -19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī ir izsludināta 

ārkārtējā situācija līdz 14.aprīlim, tādēļ no 23.marta Zvejniekciema vidusskolā 1.-12.klašu skolēniem mācības 

notiks attālināti. 

Kā plānojam attālināta mācību procesa nodrošināšanu? 

1. Galvenā saziņas vietne ar skolēniem un vecākiem ir skolvadības sistēma e-klase: 

 Šajā sistēmā skolotāji atbilstoši pa stundām vai stundu blokiem izveidotam stundu 

sarakstam nosūtīs skolēniem mācību materiālus vai norādīs vietņu adreses, kurās ieiet, 

nostiprinot, atkārtojot mācību vielu vai no jauna mācoties salīdzinoši vienkāršu 

mācību materiālu. 

 Laikā, kad ir paredzētas konkrētās stundas, skolēni atver vēstuli (9.00 - 14.30) un par 

saņemtajiem mācību materiāliem var rakstiski uzdot skolotājam jautājumus sistēmā e-klase 

vai citā alternatīvā veidā, savstarpēji vienojoties ar skolotāju. Šajā laikā skolotāji 

attālināti sniegs konsultācijas, rakstveidā atbildot uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem. 

 Skolotāju, skolēnu un vecāku efektīvas informācijas apmaiņas nodrošināšanai lūdzam 

atvērt vēstuli sistēmā e-klase, lai visas procesā iesaistītās puses ir pārliecinātas, ka 

informācija ir saņemta.  

 Pievērsiet uzmanību! Klašu audzinātājas, lūdziet, lai vecāki un skolēni ievēro šo 

nosacījumu, jo šeit neder informācijas skatīšana tikai e-pastā! Par informācijas 

apmaiņu liecina e-klasē atvērtas vēstules ikona!  

 Visai nedēļai stundu saraksts ir veidots: 

o 1.-3. klasei, iekļaujot  3, 4 mācību stundas; 

o 4.-12.klasei, iekļaujot 2-3   blokstundas vai stundas (skatīt 1.pielikumu). 

 Par pārbaudes darbu laiku, tēmu un to novērtēšanu skolotāji informēs konkrētajā 

nedēļas blokstundu laikā, kad nosūtīs (norādīs) mācību materiālus.  

  Par pārbaudes darbiem e-klasē tiks ierakstīts formatīvais vērtējums “ieskaitīts”, 

neieskatīts” vai informācija  “nav vērtējuma”.    

 Stundu laiki un mācību procesa organizācija:  

o 4.-12.klasei 1. blokstundas no plkst. 09.00 līdz 10.30, 2. blokstundas no plkst.11.00 

līdz 12.30, 3.blokstundas no plkst. 13.00 līdz 14.30. 

o 4.-12.kl. skolēni izpildītos darbus skolotājam nosūta sistēmā e-klase līdz 

nākamās dienas plkst. 15.00. Piemēram, ja pirmdien attālināti ir notikusi latviešu 

valoda, tad uzdotais darbs jāiesūta līdz otrdienas plkst. 15.00 (vai vienojoties ar 

skolotāju par citu laiku).  

o 1.-3.kl. skolēni izpildītos darbus skolotājam nosūta sistēmā e-klase līdz plkst. 

20.00 tajā dienā, kad darbs uzdots, vai arī citā laikā un formātā pēc vienošanās ar 

skolotāju.  

 E-klasei ir pieslēgta mācību vietne soma.lv un  uzdevumi.lv, kas ir skolas prioritāri 

noteiktās mācību vietnes attālinātās mācībās, bet pēc skolotāju ieskatiem un 

paskaidrojuma skolēniem un vecākiem izmantojamas arī citas mācību vietnes un materiāli.  

2. Skolotājiem jāpārskata tematiskais plāns, iespēju robežās mainot tēmas, lai skolēni attālināti 

varētu nostiprināt jau apgūto vai no jauna mācīties salīdzinoši vienkāršu mācību materiālu.  

3. Skolotājiem kritiski jāizvērtē uzdotā mācību materiāla apjoms, ievērojot nosacījumu, ka 

efektīvāk ir mazāk. 

4. Darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt atbalsta 

personāla  konsultāciju, zvanot uz mājaslapā (https://www.zvs.lv/veckiem ) norādītajiem tālruņa 

numuriem. Par jautājumiem, kas saistīti ar mācībām,  lūgums vispirms sazināties ar klases 

audzinātāju, bet nepieciešamības gadījumā ārpus darba laika zvanīt vai rakstīt ziņu pa t. 26750919.  

5. Ja būs nepieciešams, šajā plānā tiks veiktas izmaiņas un papildinājumi.  

 

Valda Tinkusa  

https://www.zvs.lv/veckiem


1.pielikums.  

Stundu saraksts 1.-12. klasei no 30. marta līdz  14.aprīlim (2019./2020.m.g.) 

1.-3.klasei laika periodā no plkst. 09.00 līdz 13.00 attālināti notiek 3, 4 stundas.  

Diena/Klase  1., 2.,  3.a, 3.b 

Pirmdiena  

1.Matemātika 

2. Latviešu valoda 

3. Mājturība un tehnoloģijas 

Otrdiena  

1.Matemātika 

2. Latviešu valoda 

3. Sociālās zinības 

4. Sports 

Trešdiena  

1.Matemātika 

2. Latviešu valoda 

3. Ētika  

Ceturtdiena  

1.Matemātika 

2. Latviešu valoda 

3. Dabaszinības  

4. Angļu valoda  

Piektdiena  

1.Matemātika 

2. Latviešu valoda 

3. Vizuālā māksla  

 

 

4.-12.klasei  notiek blokstundas vai stundas:  

1.blokstunda no plkst. plkst. 09.00 līdz 10.30;  

2.blokstunda no plkst.11.00 līdz 12.30. 

3.blokstunda no plkst.13.00 līdz 14.30 

Diena/Klase  4.a  4.b  5. 6. 

Pirmdiena  

1.Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika 

1. Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika 

2.Latv. val.  Latv. val. Latv. val. Latv. val. 

2. Latv. val. Latv. val. Latv. val. Latv. val. 

3.  Vizuālā māksla  Vizuālā māksla  

Otrdiena  

1.Literatūra  Literatūra  Literatūra  Pasaules vēsture  

1.Sociālās z.  Sociālās z.  Literatūra Latvijas vēsture  

2.Angļu val.  Angļu val.  Sociālās z.  Literatūra  

2.Angļu val.  Angļu val.  Angļu val.  Literatūra 

3.   Mājt. un tehn. 

3.   Mājt. un tehn. 

Trešdiena  

1.Matemātika  Matemātika  Informātika Krievu val.  

1.Matemātika  Matemātika  Matemātika Krievu val.  

2.Sports  Sports  Matemātika  Matemātika 

2.Sports  Sports  Sports  Matemātika  

3.  Sports  Informātika  

Ceturtdiena  

1.Latv. val. Latv. val. Angļu val.  Angļu val.  

1. Latv. val. Latv. val. Angļu val. Angļu val.  

2.Vizuālā māksla  Vizuālā māksla  Latv.val.  Latv. val. 

2.Vizuālā māksla Vizuālā māksla Latv.val   

Piektdiena  

1.Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Sociālās zin. 

1.Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Sociālās zin. 

2.Sociālās zin. Sociālās zin.   Sports  

2.    Sports  



Diena/Klase  7. 8. 9. 11. 12. 

Pirmdiena  

1.Matemātika Matemātika Latv. val. Latv. val. Latv. val. 

1.Matemātika Matemātika Latv. val. Latv. val. Latv. val. 

2.Latv. val. Latv. val. Matemātika Matemātika Matemātika 

2.Latv. val. Latv. val. Matemātika Matemātika Matemātika 

3.  Sports Sports Krievu val.  Krievu val.  

3. Sports Sports Krievu val.  Krievu val.  

Otrdiena  

1.Pasaules 

vēsture  

Pasaules 

vēsture  

Pasaules 

vēsture  

Latvijas un 

pasaules 

vēsture  

Latvijas un 

pasaules 

vēsture  

1.Latvijas 

vēsture  

Latvijas 

vēsture  

Latvijas 

vēsture  

Latvijas un 

pasaules 

vēsture  

Latvijas un 

pasaules 

vēsture  

2.Literatūra  Literatūra  Literatūra  Literatūra  Literatūra  

2.Literatūra Literatūra Literatūra Literatūra Literatūra 

3.Mājt. un t. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Sports  Sports  

3. Mājt. un t. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Sports  Sports  

Trešdiena  

1. Krievu val. Ķīmija  Ķīmija  Ķīmija  Ķīmija  

1. Krievu val. Ķīmija  Ķīmija  Ķīmija  Ķīmija  

2. Sports  Krievu val.  Krievu val.  Progr. pam  Progr. pam  

2. Sports  Krievu val.  Krievu val.  Progr. pam. Progr. pam. 

Ceturtdiena  

1.Bioloģija  Bioloģija  Bioloģija  Angļu valoda  Angļu valoda  

1.Bioloģija  Bioloģija  Bioloģija  Angļu valoda  Angļu valoda  

2. Angļu val.  Fizika  Fizika  Bioloģija  Angļu valoda  

2.Angļu val.  Fizika  Fizika  Bioloģija  Fizika  

3. Informātika Angļu val. Angļu val.  Fizika  Fizika  

3.  Angļu val.   Fizika   

Piektdiena  

1. Latv.val. Latv. val.  Matemātika  Ekonomika  Matemātika  

1.Matemātika  Matemātika  Matemātika  Ekonomika  Matemātika  

2.Sociālās zin. Sociālās zin. Angļu val.  Matemātika  Kulturoloģija  

2.Vizuālā m.  Vizuālā m.  Angļu val.  Matemātika  Bioloģija  

3.  Sociālās zin. Kulturoloģija Bioloģija  

3.  Vizuālā m.    

 

Valda Tinkusa  

 

 

 

 


