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APSTIPRINĀTS 

ar Āgenskalna sākumskolas direktora  

20.10.2021. rīkojumu Nr.SA-21-86-rs 

 

 

Āgenskalna sākumskolas  

Tiešsaistes nodarbību noteikumi 

 
PIRMS NODARBĪBAS 

 

1. Pārbaudi datortehniku un interneta pieslēgumu. Ja ir problēmas, paziņo par to 

skolotājam.  Sazinies ar kādu no klases biedriem, lūdzot viņu informēt skolotāju 

vai arī informē skolotāju e-klases e-pastā, kad tehniskās problēmas novērstas. 

2. Izvēlies publiskas komunikācijas prasībām atbilstošu apģērbu un matu 

sakārtojumu. 

3. Ja, pievienojoties nodarbībai, izmanto fona attēlus, tad izvēlies tos lietišķus, 

atbilstošus mācību darbam. 

4. Izslēdz citus skaņas avotus (televizoru, radio un tamlīdzīgi). 

5. Sagatavo nepieciešamos mācību līdzekļus(grāmatas, burtnīcas, darba lapas utt.) un 

kancelejas piederumus (zīmuļus, pildspalvas, lineālu, dzēšgumiju utt.), tālruni. 

6. Pievienojies tiešsaistes nodarbībai aptuveni 5 minūtes pirms nodarbības sākuma. 

 

TIEŠSAISTES NODARBĪBAS LAIKĀ 

 

7. Pievienojoties nodarbībai, ieslēdz mikrofonu, vebkameru, sasveicinies ar skolotāju 

un klases biedriem! Parūpējies, lai telpā ir atbilstošs apgaismojums un Tava seja ir 

redzama. 

8. Nodarbības laikā mikrofons ir izslēgts. Ieslēdz to tikai tad, ja atbildi uz skolotāja 

jautājumiem vai iesaisties diskusijā. 

9. Izmanto tērzētavu (čatu) atbilstoši skolotāja instrukcijām, kā arī, lai informētu 

skolotāju par tehniskām problēmām. 

10. Lai atbildētu uz skolotāja jautājumiem, lai izteiktu savu viedokli, esi gatavs ātri 

ieslēgt, izslēgt mikrofonu. 

11. Nodarbības laikā izmanto tikai tos mācību līdzekļus, kurus noteicis skolotājs. 

Atceries- Tavs mērķis ir gūt zināšanas, ne tikai labus vērtējumus. 

12. Lūdzu plāno būt tiešsaistē visu laiku, bez blakus nodarbēm un citiem informācijas 

avotiem. 

13. Nodarbības laikā pilnībā koncentrējies darbam, ievēro uzvedības noteikumus, 

izrādi cieņu nodarbības dalībniekiem. 

14. Nodarbības beigās atvadies un tikai tad atslēdzies no nodarbības. 

 

IEVĒRO 

 

15. Skolotājam ir tiesības bloķēt dalībnieku, kuru nav iespējams identificēt, kā arī 

atslēgt tos, kuri neievēro noteikumus. 
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16. Ja nebūsi pievienojies nodarbības tiešsaistei, skolotājs e-klases žurnālā atzīmēs 

“n”, kas informēs Tavus vecākus, ka neesi piedalījies nodarbībā. 

17. Ja būsi pievienojies tiešsaistes nodarbībai, bet neiesaistīsies nodarbības norisē 

(neatbildēsi uz skolotāja jautājumiem, neveiksi uzdotos uzdevumus utt.), skolotājs 

e-klase Uzvedības žurnālā atzīmēs, ka neesi nodarbībā apzinīgi mācījies. 

 

Sagatavoja: J.Rubina 67474178 

 

 

 

 


