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SALASPILS NOVADA DOME 
Salaspi ls  novada pašvaldības  

pirmsskolas  izgl ī t ības  iestāde  

„Salaspi ls  1 .  pirmsskola”  
Reģ.Nr.4301902662 

Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121,tālr. 29678060, e-pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Salaspils novada pašvaldības  

PII “Salaspils 1.pirmsskola” 

vadītājas E.Beļskas 

2021. gada 20.septembra     

rīkojumu Nr.   

 
 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „ Salaspils 1.pirmsskola” kārtība, 

kas nosaka attālinātā mācību procesa īstenošanu izglītojamajiem, kuriem noteikti obligātie 

pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi 

 

1. Kārtība nosaka vadītāja un pedagogu rīcību attālināto mācību nodrošināšanai, ja izglītojamajam 

ir noteikti obligātie pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības 

programmas īstenošanas vietā  ir izsludināta karantīna: 

1.1.  Iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka attālinātā mācību procesa organizēšanu,  

norādot grupu (izglītojamo), laika termiņus,  atbildīgos grupas pedagogus par attālinātā 

procesa nodrošināšanu. 

1.2.  Grupas pedagogi attālinātā mācību procesa nodrošināšanas ietvaros, katrai darba 

dienai sagatavo attālinātā mācību darba  uzdevumus /aktivitātes, tos saskaņojot ar  

vadītāja vietnieku metodiskajā darbā. Plānojumā tiek ņemts vērā, ka apgūstamais 

mācību apjoms var tikt samazināts līdz pat 50%. Aktivitātes tiek publicētas vecākiem 

ELIIS platformā sadaļā “Dienasgrāmata” līdz katras darba dienas plkst.9.00 .                                                                                        

1.3.   Grupas pedagogs un atbalsta personāls 1 x  divās nedēļās vai pēc nepieciešamības 

sniedz vadītāja vietniekam metodiskajā darbā  pārskatu par attālinātā darba veikšanu un 

atgriezenisko saiti (skat.pielikumu Nr.1). 

Attālinātais mācību process 1,5 – 4 gadus veciem bērniem 

2. Darbā ar  1,5 - 4 gadus veciem bērniem var tikt organizēts attālinātais mācību  process, 

piedāvājot attīstošus digitālos materiālus, īsfilmas, rotaļas, mūzikas ierakstus u.c.: 

2.1.  Pirmsskolas pedagogi, īstenojot attālināto mācību procesu 1,5 - 4 gadus veciem 

bērniem, iesaka vecākiem iepazīties ar rekomendācijām vecākiem „Kā palīdzēt bērnam 

veidot dzīvei noderīgas prasmes, izmantojot pirmsskolas mācību saturu”, kas atrodamas 

iestādes mājas lapās: www.jantarpins.lv , www.salaspils-saulite.lv. 

http://www.jantarpins.lv/
http://www.salaspils-saulite.lv/
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Attālinātais mācību process  5 – 6 gadus veciem bērniem 

3. Darbā ar 5 - 6 gadus veciem bērniem attālinātais mācību process tiek nodrošināts obligāti, 

sekmējot izglītojamajiem pēctecīgu apmācību. Pirmsskolas pedagogi strādā starpdisciplināri, 

plānojot mācību aktivitātes, atbilstoši mēneša tēmai un izvirzītajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem.   

4. Skolvadības sistēmas platformā ELIIS vecākiem tiek sniegta informācija par  mēneša tēmu, 

sasniedzamajiem rezultātiem, iespēju izmantot dažādas metodes un mācību materiālus.  

Plānojot ikdienas aktivitātes, vecākiem tiek ieteikts: 

4.1. Veicamais uzdevums. 

4.2. Ieteicamais mācību līdzekļu vai materiālu pielietojums, piedāvājot izvēles iespējas. 

4.3. Internetā atrodamās saites uz video, attēliem un citiem papildmateriāliem.  

4.4. Ieteikumi / komentāri par ieteicamo ikdienas darbību sasaisti ar apgūstamo mācību 

saturu. 

5. Ja lielākā daļa grupas bērnu vai visi grupas bērni atrodas karantīnā / izolācijā, tad  pedagogi  

papildus tiešsaistē (piem. Zoom platformā) katru darba dienu vada rotaļnodarbību (līdz 40 

min.). Mācību procesā var tikt piedāvāti pedagoga filmēti video, īsfilmas, mūzikas ieraksti vai 

digitālie materiāli un darba lapas.  

5.1. Ja izolācijā vai karantīnā ir daži bērni, tad tiek organizēts individuālais attālinātais darbs. 

 

Atgriezeniskās saites nodrošināšana 5 – 6 gadus veciem bērniem 

 

6. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un saziņai ar bērnu vecākiem pedagogi izmanto 

skolvadības sistēmas platformu ELIIS un citas tiešsaistes platformas (piem. Zoom).  

7. Gadījumos, ja ģimenei nav pieejama ELIIS  programma, pirmsskolas pedagogs pa tālruni 

vienojas ar bērna vecākiem par darbu saņemšanas un iesniegšanas kārtību, atgriezeniskās saites 

nodrošināšanai. 

8. Attālināto mācību process un atgriezeniskās saites rezultāti tiek regulāri analizēti, noskaidrojot 

attīstošos un bremzējošos faktorus. 

Vecāku iesaiste sava bērna attālināto mācību procesā 

 

9. Vecāki iesaistās sava bērna attālinātā mācību procesa organizēšanā: 

9.1.  Regulāri seko informācijai ELIIS dienasgrāmatā, mudinot un atbalstot savus bērnus 

attālinātā mācību satura apguves procesā. 

 9.2. Nodrošina sava bērna drošību, izmantojot interneta pārlūkus un datortehnikas 

izmantošanu. 

9.3. Neskaidrību un problēmsituāciju gadījumos sazinās ar grupas pedagogu vai iestādes 

vadību, sūta ierosinājumus sadarbības vai darba kvalitātes uzlabošanai. 

 

Sadarbība ar atbalsta personālu 

 

10. Sadarbība ar atbalsta personālu, ja bērnam ir noteikta speciālā pirmsskolas programma vai citi 

atbalsta pasākumi: 
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10.1. Atbalsta personāls (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs) attālinātā procesa 

ietvaros, sazinās ar vecākiem izmantojot ELIIS, tiešsaistes platformas vai  izmanto saziņai 

tālruni, lai nodrošinātu izglītojamā mācīšanās atbalstu.   

10.2. Rekomendācijas individuālā darba veikšanai tiek ievietotas skolvadības sistēmas 

platformā ELIIS vai sniegtas vecākam rakstiski, izmantojot e-pastu. 

 

Noslēguma jautājumi 

 

11. Pedagoģiskajās sanāksmēs tiek  analizēts attālinātā darba process un pedagogu iesniegtās 

attālinātā darba atskaites, apkopoti rādītāji un veidoti ieteikumi  attālinātā darba un sadarbības ar 

vecākiem uzlabošanai. 
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Pielikums Nr.1 

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Salaspils 1.pirmsskola” 

Pārskats par attālinātā darba veikšanu un atgriezenisko saiti 

 

 

Struktūrvienība  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Grupa  

Bērnu skaits (kuriem tika nodrošināts attālinātais 

mācību process) 

 

Periods (kurā tika realizēts attālinātais darbs)  

Novadītais  tiešsaistes nodarbību skaits bērniem 

(pievienot apmeklējuma lapu) 

 

Sniegto konsultāciju skaits vecākiem  

Izveidotie un izmantotie mācību materiāli (ja tika 

izmantoti) 

 

 

 

Bērnu ieguvums no attālinātā mācību procesa  

 

 

 

 

 

 

Problēmas  

 

 

 

Ieteikumi  
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Pedagoga paraksts: _______________________________
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Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Salaspils 1.pirmsskola” 

 

………grupas bērni, kuri piedalījās tiešsaistes nodarbībās 

N.p.k. Bērna vārds, uzvārds 

Datums 

          

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

 


