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Par attālinātā mācību procesa organizēšanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) punktu 4.3., nosaku kārtību par attālinātā mācību procesu 
organizēšanu Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienībā 
“Jaņa Rozentāla Mākslas skola” (turpmāk - PIKC NMV JRMS) no 16.03.2020. -14.04. 2020.: 

1. Visa komunikācija ar PIKC NMV JRMS izglītojamiem notiek, izmantojot E-klasi. Nepieciešamības 
gadījumā var izmantot tālruņus, e-platformas. Notiekošais tiek fiksēts E-klases žurnālos. 

2. PIKC NMV JRMS pedagogi izglītojamajiem uzdoto ieraksta E-klasē, minot arī konkrētā darba 
izpildes termiņu. 

3. PIKC NMV JRMS pedagogiem vienu reizi nedēļā ir jāiegūst atgriezeniskā saite savā mācību 
priekšmetā no PIKC NMV JRMS izglītojamajiem. Pedagogam jānovērtē iesūtītie izglītojamo darbi 
ballēs vai “ieskaitīts/neieskaitīts” (“i/ni”). 

4. PIKC NMV JRMS izglītojamajiem pārbaudes darbu datums tiek paziņots vismaz vienu dienu iepriekš, 
norādot konkrētu izpildes laiku (piemēram, 19.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00 būs pārbaudes 
darbs par vienādojumiem. Darba nodošanas (atsūtīšanas) laiks no plkst. 10.00. līdz plkst. 10.10. Darba 
nosūtīšanas formāts fotogrāfija, vai Word dokuments u.c.). 

5. Katru piektdienu PIKC NMV JRMS pedagogs atsūta to PIKC NMV JRMS izglītojamo vārdus, 
uzvārdus direktora vietniecei izglītības jomā Ritai Ziņģei, kuri nav iesnieguši nevienu darbu. 

6. Visiem PIKC NMV JRMS izglītojamajiem ir pienākums vismaz divas reizes dienā pārbaudīt E-klasi, 
lai var sekot līdzi aktualitātēm. 

7. Ja PIKC NMV JRMS izglītojamajam veselības problēmu dēļ nav iespējams atrasties pie datora, 
viedierīces, tad vecāki tajā pašā dienā par to E-klasē informē kursa audzinātāju vai direktora vietnieci 
izglītības jomā R.Ziņģi. 

8. Nosaku PIKC NMV JRMS atbildīgās personas par saziņu ar vecākiem un izglītojamajiem – 
struktūrvienības vadītājs Jānis Dukāts, direktora vietniece izglītības jomā Rita Ziņģe, kursu audzinātāji 
Mārtiņš Lablaiks, Diāna Upīte, Raimo Lielbriedis. 
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