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Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Profesionālā vidējā izglītības nodaļa 

Vadlīnijas mācību procesa īstenošanai  

2021./2022. mācību gadā 

 

1. Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu 

sarakstā mācību process sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā  2 - 3 

mācību priekšmetu/moduļu apguvi. 

 

2. Izglītojamajiem tiek piedāvāts mācību plāns (nedēļas plānojums) kurš 

OneDrive mapē PVIN_macibu process_2021_2022/Kurss (piemēram, 1_g) 

tiek ievietots līdz pirmdienas plkst.8:45. 

 

3. Mācību stundām paredzētie pedagoga mācību materiāli (darba lapas, 

praktiskie darbi, e-mācību grāmatas, saites uz digitālajiem resursiem, video, 

TV raidījumiem u.c.) tiek ievietoti OneDrive līdz plānotajai mācību 

stundai 

a.  mapē PVIN_macibu process_2021_2022/Kurss (piemēram, 

1_g)/Macibu materiali… 

vai 

b. pedagoga izveidotajā mapē, kas kopīgota ar atbilstošo kursu 

 

4. Ja Stundu sarakstā tiek veiktas izmaiņas konkrētajā mācību nedēļā, tad 

pedagogs izmaiņas veic tikai konkrētā kursa mācību plānā, kas atrodas kursa 

mapē (piemēram, 3.k kurss/ 13.09.-17.09._NP_3.K.kurss) 

 

5. Ja viss kurss mācās attālināti: 

a. tad pedagogs uz 4 kontaktstundām platformā MS Teams organizē vismaz 

vienu tiešsaistes stundu, paredzētais tiešsaistes stundu laiks redzams 

mācību plānā; 

b. pēc pedagoga norādījumiem mācību plānā, tiešsaistes stundai 

jāpieslēdzas visiem kursa izglītojamajiem vai individuāli. Ja kādu iemeslu 

dēļ tas nav iespējams, izglītojamais par to obligāti informē pedagogu; 
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c. ja izglītojamais nepieslēdzas tiešsaistes nodarbībai vai ir pieslēdzies, bet 

tiešsaistes nodarbības laikā nereaģē uz vairākkārtīgu pedagoga saziņu un 

stundu sarakstā paredzēto stundu laikā par sevi nedod nekādu ziņu 

pedagogam, tad Mykoob.lv tiek atzīmēts 4 stundu kavējums;  

d. ja par stundā plānoto darbu ir prasīta atgriezeniskā saite, darbs jānosūta 

pedagoga noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā līdz tās pašas dienas plkst.24.00; 

e. darbi jānosūta pedagogam uz e pastu vards.uzvards@jak.lv, kā tēmu 

norādot kurss_prieksmets/modulis (Piemēram, 1p_EIKT darba veidi un 

pamatprocesi); 
f. e-pastā pedagogam nosūtāmie darbi jānosauc, ievērojot noteiktu 

principu: UzvardsVards_kurss_macibu prieksmets_datums (piemēram, 

ZemitisJanis_1d_matematika_23_10), lai pedagogs varētu atpazīt tieši tavu 

nosūtīto darbu; 

g. vērtējumus pedagogs izliek atbilstoši iekšējiem kārtības noteikumiem 

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”; 

h. vērtējumus izglītojamais var uzlabot, ievērojot PVIN izstrādātos iekšējās 

kārtības noteikumus “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

un atbilstoši mājas lapā publicētajam Pedagogu konsultāciju darba grafikam 

2021./2022. m.g.; 

i. plānotajā dienā līdz plkst.12.00, pirms mācību priekšmetā/modulī 

paredzētās konsultācijas, izglītojamais nosūta pedagogam e-pastu ar 

informāciju, par kādu tematu tiks uzlabots vērtējums, lai pedagogs 

izglītojamajam varētu savlaicīgi sagatavot darbus. 

 

6. Ja daļa audzēkņu mācās klātiene, daļa attālināti: 

a. pedagogs strādā klātienē un ar mācību plānā un ievietoto mācību 

materiālu palīdzību nodrošina attālināto mācību procesu individuāli tiem 

audzēkņiem, kuri vēl atrodas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā. 

Pedagogam, iespēju robežās, ieteicams organizēt arī tiešsaistes stundas tiem 

audzēkņiem, kuri mācās attālināti; 

b. summatīvie vērtējumi pēc iespējas izglītojamajam jāiegūst klātienē, kad 

izglītojamais ir atgriezies no karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas, 

pedagogu noteiktajā konsultāciju laikā. Pedagogs mācību sociālajā tīklā liek 

apzīmējumu “nv”, audzinātājs sekmju pārskatā var likt apzīmējumu “a”, 

kas nozīmē attaisnots, jo atrodoties attālinātajā mācību procesā 

izglītojamajam ir tiesības uz stipendiju. 

 

7. Ja pedagogam (2 - 3 dienas) ir saaukstēšanās simptomi, kas liecina par 

īslaicīgu atveseļošanās periodu, un, viņaprāt, darba nespējas lapa nav 
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nepieciešama, tad mācību darbs var tikt realizēts attālināti, atbilstoši šo 

vadlīniju 5. punktam. Piemēram, dienā kursam var notikt 1. - 4. stunda 

klātienē, 5. - 8. stunda attālināti vai otrādi, vai visas astoņas stundas attālināti. 

 

8. Ja pedagogam ir noteikti obligāti pretepidēmijas (mājas karantīna, izolācija) 

pasākumi, bet darba nespējas lapa nav nepieciešama, tad mācību procesu viņš 

nodrošina attālināti tikai to kursu izglītojamajiem, kuriem arī ir noteikti 

obligāti pretepidēmijas pasākumi. 

 

9. Šīs vadlīnijas tiek piemērotas no 2021.gada 20.septembra. 


