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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

01.10.2020.                                                                            Nr.VSIM-20-9-nts 

 

Tiešsaistes nodarbību organizēšana 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

10. panta trešās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi nosaka Rīgas Imantas vidusskolas (turpmāk – Skola) tiešsaistes 

nodarbību kārtību un organizāciju Skolā. 

 

2. Iekšējie noteikumi ir saistoši Skolas skolēniem un skolotājiem. 

 

II. Tiešsaistes nodarbību plānošana 

 

3. Mācības tiešsaistē ar pedagogu tiek plānotas ne mazāk kā 30% no kopējā attālināto mācību 

laika. 

4.  (Svītrots ar RIV 09.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.VSIM-21-3-nts) 

 

5. Mācību priekšmeta skolotājs katru piektdienu līdz plkst.18:00 skolēna E-klases  

dienasgrāmatā ieraksta informāciju par nākamajā nedēļā plānotajām tiešsaistes 

nodarbībām, norādot  laiku un vidi, kurā nodarbība notiks. 

(RIV 09.02.2021. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-21-3-nts redakcijā) 

 

III. Tiešsaistes nodarbību organizēšana 

 

6. Tiešsaistes nodarbības mācību priekšmeta skolotājs organizē Microsoft Teams vai Zoom 

vidē. 

 



 

7. Skolēns pirms pieslēgšanās tiešsaistes nodarbībai sagatavojas mācību darbībai un 

pārliecinās, ka izvēlētā darba telpa ir klusa un mierīga un ka fona trokšņi netraucēs 

nodarbības norisi. Nav pieļaujama pieslēgšanās tiešsaistes nodarbībai sabiedriskajā 

transportā, uz ielas, veikalā, parkā vai citā sabiedriskā vietā. 

 

8. No viena datora vai viedierīces tiešsaistes nodarbībai pieslēdzas viens attiecīgās klases 

skolēns (izņēmuma situācijas iepriekš jāsaskaņo ar skolotāju). 

9. Skolēns, pieslēdzoties tiešsaistes nodarbībai, norāda savu vārdu un uzvārdu, ieslēdz datora 

vai viedierīces videokameru. 

(RIV 09.02.2021. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-21-3-nts redakcijā) 

 

9.1 Skolotājs ir tiesīgs pieprasīt skolēnam ieslēgt datora vai viedierīces videokameru, ja tas     

nepieciešams skolēna personības identificēšanai un konkrētu mācību uzdevumu veikšanai. 

(RIV 18.03.2021. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-21-4-nts redakcijā) 

9.2 Par pārkāpumiem  tiešsaistes nodarbībā skolotājs rakstiski ziņo administrācijai, kas pēc 

situācijas izvērtēšanas kā obligātu var noteikt prasību  visiem attiecīgās klases skolēniem 

tiešsaistes nodarbībās piedalīties ar ieslēgtu datora vai viedierīces videokameru. 

(RIV 18.03.2021. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-21-4-nts redakcijā) 
 

10. Tiešsaistes nodarbības laikā skolēna mikrofonam jābūt izslēgtam, tas tiek ieslēgts tikai tad, 

kad mācību priekšmeta skolotājs aicina skolēnu atbildēt vai izteikties. 

 

11. Skolēnam aizliegts tiešsaistes nodarbības saiti izplatīt klasei nepiederošām personām, veikt 

nodarbības videoierakstus, fotografēšanu, traucēt tiešsaistes nodarbību ar savstarpējām 

sarunām, savas telpas trokšņiem. 

 

12. Skolotājam ir tiesības atslēgt skolēnu no tiešsaistes nodarbības, ja nav iespējams identificēt 

skolēna personību, ja skolēns traucē tiešsaistes nodarbības norisi un ignorē skolotāja 

prasības. 

13. Ja skolēns nepiedalās vai skolotājs nevar konstatēt skolēna piedalīšanos tiešsaistes 

nodarbībā (skolēns ir pieslēdzies tiešsaistes nodarbībai, taču viedierīces vai datora 

videokamera ir izslēgta un skolēns nesniedz atbildes uz skolotāja jautājumiem), skolotājs 

atzīmē kavējumu E-klases žurnālā. 

(RIV 09.02.2021. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-21-3-nts redakcijā) 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

14. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī. 

 

Direktores p. i.         G. Revizore 



 

Kaula 67474105 


