
 

Labdien, cienījamie RKV vecāki un skolēni! 

Laikā no 23.marta līdz 14.aprīlim, kad valstī noteikts ārkārtas stāvoklis un mācības notiks attālināti, 

aicinām jūs rīkoties atbildīgi – skolēniem katru dienu veikt mācību uzdevumus un vecākiem - iespēju 

robežās sekot līdzi sava bērna attālinātajām mācībām. 

Visa informācija vienuviet par attālinātu mācīšanos ir Skolas īpaši izveidotā vietnē 

ej.uz/RKV2020  

• Ļoti svarīgi vismaz 2 reizes dienā ieiet e-klasē, kas būs Rīgas Kultūru vidusskolas galvenais 

saziņas rīks. Lūdzu pārliecināties, ka gan jums, vecāki, gan jums, skolēni, ir piekļuve tieši 

savam e-klases profilam. Esiet atbildīgi un lietojiet tikai savu e-klases profilu! Ja 

nepieciešama paroļu atgūšana, lūdzu, sazinieties ar klases audzinātāju.  

• Informācijas apmaiņa un mācību uzdevumu uzdošana tiks organizēta e-klasē: stundu 

ierakstos – dienas plānā katru dienu līdz plkst.10.00, pielikumos un e-klases pastā. Jūsu 

e-klases profilā pie skolas jaunumiem būs saite uz Google kalendāru – attālinātas 

mācīšanas/ mācīšanās vietni, kurā no piektdienas pēcpusdienas būs pieejams mācīšanās 

plāns visai nākošajai nedēļai. Šo plānu ieteicams izmantot, piemēram, lai savlaicīgi 

sagatavotu (lejupielādētu vai izprintētu) materiālus ierobežotas interneta piekļuves gadījumā 

vai ierobežotas datora/ viedierīces lietošanas apstākļos, ja ģimenē ir vairāki skolēni vai dators 

nepieciešams vecākiem attālināta darba veikšanai. 

• Nepieciešamais nodrošinājums attālinātām mācībām pamatā ir: dators vai viedierīce ar 

interneta pieslēgumu (un, iespēju robežās, tiešsaistes komunikācijas rīkiem – web kameru 

un mikrofonu), mācību grāmatas un materiāli, kas jau ir jūsu rīcībā, pierakstu burtnīcas.  

Skolotāji būs sagatavojuši arī darba lapas, kuras aizpildāmas datorrakstā vai izprintējamas un 

aizpildāmas ar roku, kā arī uzdevumus no darba lapām varēs veikt savos pierakstos. 

• Plānojam, ka jūs, skolēni, veiksiet mācību uzdevumus (saskaņā ar skolotāju norādēm) savos 

pierakstos un interneta vietnēs, izmantojot gan sev pieejamās mācību grāmatas un materiālus, 

gan tiešsaistes rīkus un digitālos mācību materiālus katru darbadienu. Atcerieties par 

veselībai drošu datora lietošanu (pauzes, fiziskas aktivitātes un vingrinājumi, ergonomiska 

darba vide, mērķtiecīgs darbs tieši uzdoto uzdevumu veikšanai utml.)! 

• Ja jums, skolēni, nav pieejams dators/ viedierīce vai internets un ir nepieciešamas izdrukātas 

darba lapas vai kādi citi materiāli, lūdzam 1.-9.klašu skolēniem/ vecākiem  par to informēt 

iepriekš e-klases pastā direktora vietnieci Eviju Rozentāli, savukārt vidusskolēniem informēt 

iepriekš e-klases pastā direktora vietnieci Ingu Riemeri, un tiks sagatavotas izdrukas, ko viens 

no vecākiem vai skolēns varēs saņemt skolas vestibilā. Aicinām būt atbildīgiem un iespēju 

robežās visus ar attālinātu mācīšanos saistītos jautājumus atrisināt bez ierašanās klātienē 

skolā vai darīt to ne biežāk kā reizi nedēļā pēc mācīšanās plāna publicēšanas visai nedēļai! 

#paliecmājās 

• Skolotāji sniegs regulāru atgriezenisko saiti par apgūto un nepieciešamo palīdzību skolēniem 

e-klasē, kā arī nodrošinās ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanu ballēs. Ja no skolēna tiks 

saņemta skolotāja norādītā atgriezeniskā saite par paveikto (piemēram, atsūtīts attēls ar 

nofotografētu pierakstos izpildītu uzdevumu utml.), tad e-klasē nākamās dienas laikā 

attiecīgajā stundā tiks ielikts “i/ni” vai vērtējums ballēs (5 darbadienu laikā). Ja skolēns 

nebūs veicis uzdevumus un skolotājam nebūs informācijas par iemesliem, tad pēc 2 

http://ej.uz/RKV2020


darbadienām tukšajā vietā tiks ielikts “n”. Aicinām jūs, vecāki, sekot šiem ierakstiem – tie 

palīdzēs mums sadarboties, lai nodrošinātu regulāras mācības! Ja skolēns slimības dēļ nevar 

piedalīties mācību procesā, lūdzu pieteikt kavējumu e-klasē (tad šie kavējumi tiks attaisnoti 

un skolotāji neapgrūtinās skolēnu ar savām prasībām)! Vēršam uzmanību uz to, ka pēc pirmās 

attālināti organizētās mācību nedēļas Izglītības un zinātnes ministrija apkopos skolu sniegto 

informāciju un pieņems lēmumu, vai turpināsim attālināti mācīties vai arī tiks pagarināts 

mācību gads jūnijā! 

• Skolotāju tiešsaistes konsultāciju laiks un saite, lai pieslēgtos, būs redzami Google 

kalendārā. Ja skolotājs plāno konsultēt skolēnus citādāk (Skype, Whatsapp, e-pastā u.c.), tas 

būs norādīts Google kalendārā pie stundas ieraksta. 

• Vecāku diena 8. aprīlī ir atlikta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai. Lūdzu vecākus, kuriem ir 

aktuāli pārrunājami jautājumi ar skolotājiem, rakstīt ziņu e-klases pastā un individuāli 

vienoties par attālinātām pārrunām savstarpēji ērtā laikā. 

Attālināto mācību īstenošanas veiksme ir atkarīga no mūsu spējas konstruktīvi sadarboties, meklēt 

nestandarta risinājumus un atbildīgi veikt attālinātu mācīšanos.   

Veiksmi un savstarpējā sapratnē balstītu komunikāciju vēlot, 

ar cieņu 

Rīgas Kultūru vidusskolas vadība. 


