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Kārtība, kā mācīties tālmācībā
I. Vispārīga informācija
1. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādē “Latvijas Tālmācības
profesionālais centrs” (turpmāk- LTPC) tālmācībā tiek īstenotas licencētas un akreditētas
profesionālās tālākizglītības programmas:
1.1. Bērnu aprūpe (izglītības programmas kods 30T 761 014);
1.2. Programmēšana (izglītības programmas kods 30T 484 014);
1.3. Multimediju dizains (izglītības programmas kods 30T 214 124);
1.4. Floristikas pakalpojumi (izglītības programmas kods 20T 817 004);
1.5. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (izglītības programmas kods 20T 346 011);
1.6. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (izglītības programmas kods 20T 346 014);
1.7. Sociālā aprūpe (izglītības programmas kods 20T 764 014);
1.8. Sociālās aprūpes darba pamati (izglītības programmas kods 20P 764 01 1;
1.9. Bērnu aprūpes pamati (izglītības programmas kods 20P 761 01 1);
1.10. Programmēšana (izglītības programmas kods 30T484011);
1.11. Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana (izglītības programmas kods 30P484013);
1.12. Digitālo dokumentu pārvaldība (izglītības programmas kods 30P346013);
1.13. Digitālais mārketings (izglītības programmas kods 30P483013);
1.14. Multimediju tehnoloģiju pamati (izglītības programmas kods 30P214123).
2. Tālmācība ir atzīta par lietderīgāko izglītības ieguves formu strādājošajiem, aizņemtiem un
uzņēmīgiem cilvēkiem tādēļ, ka tā dod iespēju:
2.1. mācīties Jums vēlamā vietā un laikā;
2.2. apvienot mācības ar darbu;
2.3. mācības atsākt vai turpināt jebkurā sev ērtā laikā, atrodoties arī ārpus Latvijas;
2.4. apvienot mācības ar citām aktivitātēm, t.sk. saviem hobijiem un cita veida saturīgu un
interesantu laika pavadīšanu;
2.5. mācīties LTPC izveidotā, modernā un mūsdienīgā mācību vidē- eVide, kas nodrošina
mācību procesu un saziņu starp Jums, pedagogiem un administrāciju;
2.6. mācīties pašmācībā pēc īpaši izstrādātiem tālmācības mācību materiāliem, kas
papildināti ar interneta resursu saitēm, lai padziļinātu konkrētas tēmas izpratni;
2.7. mācīties, ja vien Jums ir interneta pieslēgums, un spēja sevi motivēt pašmācībai;
2.8. iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību un akreditētas profesionālās
tālākizglītības programmas apguves apliecinošo dokumentu- valsts atzītu profesionālās
kvalifikācijas apliecību, kas nodrošina Jums iespēju tālāk uzsākt studijas Latvijas un
pasaules augstskolās un koledžās, kā arī veiksmīgi iekļauties darba tirgū;
2.9. iegūt kvalitatīvu izglītību mācoties akreditētas profesionālās pilnveides izglītības
programmas, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū.
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II. Mācību norise tālmācībā
3. Pirms mācību grupas sākuma Jūsu mācību eVidē ir pieejami direktores apstiprināti mācību
grafiki:

klātienes nodarbību un vebināru jeb virtuālo mācību nodarbību grafiks (turpmākvebināri);

ieskaišu grafiks.
4. Tālmācības būtiska sastāvdaļa ir patstāvīgās mācības, ieskaišu, praktisko darbu savlaicīga
izpilde un darbs ar tālmācības mācību materiāliem.
SVARĪGI!
Mācību priekšmetu ietvaros paredzētas arī klātienes praktiskās nodarbības, kurās Jūs varēsiet:

atkārtot, sistematizēt un nostiprināt teorētiskās zināšanas, kas iegūtas patstāvīgi apgūstot
mācību materiālus;

saņemt profesionālu pedagogu konsultācijas;

līdzdarboties praktiskajos darbos, grupas darbos;

atsevišķās nodarbībās piedalīties meistarklasēs;

iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē;

atsevišķās nodarbībās saņemt kvalificētu darba devēja konsultāciju;

atsevišķās nodarbībās saņemt nozares speciālistu pieredzes stāstus;

atsevišķās nodarbībās doties mācību ekskursijās;

sagatavoties interaktīvām ieskaitēm eVidē un/vai praktisko darbu pārbaudījumiem
klātienes praktiskās nodarbībās.
Mācību materiāli eVidē:
Uzsākot mācības LTPC, Jums tiek izveidots savs individuālais profils LTPC mācību eVidē,
piešķirot lietotājvārdu un paroli.
 Tālmācības materiāli ir:
 elektroniskās grāmatas;
 pašpārbaudes testi un vingrinājumi (tiek nodrošināta tūlītēja atgriezeniskā saite, jo
tiek novērtēti automātiski);
 uzdevumi un noslēguma ieskaites;
 vebināru tiešsaistes un videoieraksti.
 LTPC mācību materiāli ietver visu obligāto tālākizglītības mācību saturu, uzsverot
būtiskāko tēmā.
 eVidē izvietotais elektroniskais mācību materiāls ir pieejams pastāvīgi un ir veidots
balstoties uz profesionālās tālākizglītības programmas mācību priekšmeta saturu un atbilst
profesiju standartu prasībām. Līdztekus tālmācības mācību materiālam ieteicams lietot arī
tos avotus, kas ir norādīti Ieteicamās mācību literatūras sarakstā.
 Ieteicamais laiks viena mācību priekšmeta nodarbības apgūšanai ir vismaz 60 minūtes
dienā.
 Tālmācības mācību materiālā ir pašpārbaudes vingrinājumi un/vai testi, kas ikdienā
palīdz Jums pārliecināties, ka mācību viela uztverta pareizi un ir apgūta. Šie vingrinājumi
nav obligāti.
 Vebināros Jums būs iespēja tiešsaistē saņemt pedagogu konsultāciju, saņemt atbildes uz
Jums interesējošajiem jautājumiem, kurus varēsiet uzdot tiešsaistes čatā, kā arī palīdzēs
sekmīgi nokārtot noslēguma ieskaiti. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā vebināra ieraksts pēc
izglītojamā pieprasījuma tiek nosūtīts uz e-pastu.
 Mācību priekšmeta satura apguvē Jums ir iespēja saņemt atbalstu no LTPC pedagogiem,
uzdodot jautājumus individuāli: nosūtot vēstuli no LTPC eVide un vebināros.
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Ieskaišu organizēšanas kārtība:
















Teorijas ieskaites tiek kārtotas mācību eVidē - atbilstoši apstiprinātajam ieskaišu
grafikam.
Ieskaites kārto pēc noteiktas kārtības. Ja konkrētā mēnesī ir attiecīgais priekšmets, tad
jākārto arī tā priekšmeta ieskaite. Ieskaišu grafiks ir pieejams Jūsu profilā LTPC mācību
eVidē. Ieskaite jāpilda eVidē ar interneta starpniecību. Par Jums nepieciešamām izmaiņām
ieskaišu grafikā nekavējoties sūtiet ziņu LTPC uz e-pastu: info@ltpc.lv
Ieskaites pildīšanai ir noteikts laiks- no 3 līdz 23 stundām. Ieskaiti “atverot” un uzejot uz
pogas “sākt pildīt” laika atskaite tiek uzsākta. Pēc visu uzdevumu izpildīšanas vai ieskaites
laika atskaites izbeigšanās, ieskaite automātiski tiek nosūtīta pedagogam izvērtēšanai.
Atverot ieskaiti, Jūs variet iepazīties ar ieskaites darba uzdevumiem un papildus
līdzekļiem, vai materiāliem, kas nepieciešami pildot ieskaiti.
Ieskaites kļūst aktīvas pusnaktī pēc Latvijas laika. Laika joslu, atbilstoši reālajai
dzīvesvietai, Jūs varat nomainīt savos eVides profilos.
Pildot ieskaiti, var izmantot mācību materiālu, ja nepieciešams, var izmantot arī vebināru
ierakstus un citos papildmateriālos iegūto informāciju, bet ieskaite Jums jāveic patstāvīgi.
Konstatējot plaģiātu, pedagogam ir tiesības novērtēt ieskaites darbu ar 1 balli.
Ieskaitē iegūtais vērtējums ne vēlāk kā pēc 5 darba dienām tiek ievietots eVides sadaļā
“Sekmes”. Izlabotā ieskaite ar pedagoga komentāriem ir apskatāma uzspiežot uz iegūtā
vērtējuma.
Ja vērtējums ieskaitē ir zemāks par 4 ballēm, vai students vienkārši vēlas uzlabot savu
iegūto vērtējumu, ieskaiti var pārrakstīt. Par katras ieskaites pārkārtošanu, neatkarīgi no
iegūtā vērtējuma, jāveic maksājums 15,00 EUR apmērā. Ja Jūs vēlaties uzlabot saņemto
vērtējumu, jāsazinās ar LTPC klientu konsultantu (info@ltpc.lv).
Ja esat nokavējis ieskaišu sadaļā norādīto ieskaites iesniegšanas termiņu, tad to ir
iespējams pagarināt, bet par ieskaites kārtošanu pēc noteiktā laika, kas norādīts eVides
ieskaišu grafikā ir jāveic maksājums 10,00 EUR apmērā.
Jūsu iegūtās zināšanas gan Jums pašam, gan LTPC apliecina ieskaitēs saņemtie vērtējumi.
Vērtējumi tiek ierakstīti valsts izglītības dokumentos. Lai Jūs saņemtu kvalitatīvu izglītību,
Jums darbi jāpilda patstāvīgi vai konsultējoties ar savu priekšmeta pedagogu. Pārrunāt
mācību jautājumus un problēmas ar pedagogiem, draugiem un citiem zinātājiem ir
ieteicams, savukārt, atbilžu kopēšana ieskaitēs no citiem vai no interneta ir akadēmisks
pārkāpums.
Divas nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena Jums ir jābūt iesniegtām visām ieskaitēm.
Ja kādu no ieskaitēm iesniedz pēc šī laika, tad tiek noteikta papildus maksa – 30,00 eur
apmērā par katru ieskaiti.

Klātienes nodarbību organizēšanas kārtība:




Vienu līdz trīs reizes mēnesī - svētdienās, pēc LTPC noteikta grafika, tiek organizētas
klātienes nodarbības. Nodarbību apmeklēšana nav obligāta, bet ļoti ieteicama, jo tā ir
iespēja precizēt visus neskaidros mācību jautājumus klātienē ar pedagogiem un saviem
grupas biedriem, kā arī iegūt praktiskās zināšanas.
Nedēļu pirms klātienes/tiešsaistes nodarbības Jums tiek nosūtīts e-pasts ar aicinājumu
apstiprināt savu dalību. Līdz ceturtdienai sava dalība ir jāapstiprina sūtot informāciju uz epastu: info@ltpc.lv
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III. Mācību procesa atbalsta sistēma
5. Iesakām viena mācību priekšmeta nodarbības apgūšanai veltīt vismaz 60 minūtes dienā un
mācīšanās procesu vēlams organizēt šādi:
 iepazīties ar nosacījumiem konkrētajā mācību priekšmetā izlasot “Ieskats priekšmetā un
prasības”;
 noskaidrot un īsi pārdomāt doto tēmu un saturu. Tas lielā mērā atspoguļojas tālmācības
mācību materiāla satura rādītājā un ievadā;
 noskatīties atbilstošo brīvpieejas videolekciju (ja ir norādīta);
 piedalīties vebinārā jeb virtuālajā mācību stundā;
 mēģināt atrast mācību tēmas saistību ar savu dzīves pieredzi;
 atzīmēt sev neskaidros jautājumus, lai tos vēlāk varētu precizēt vebinārā, individuālo
konsultāciju laikā vai klātienes nodarbībā;
 atkārtot iepriekš apgūto mācību saturu, atbildēt uz pašpārbaudes jautājumiem, salīdzināt
savas atbildes ar mācību materiāla autora dotajām atbildēm;
 sistematizējot savas zināšanas, sagatavojot jautājumus diskusijām klātienē ar pedagogiem
un saviem grupas biedriem;
 atkārtot mācību saturu pirms kvalifikācijas eksāmena.
SVARĪGI!
Mūsu mācību atbalsts ir mērķtiecīgi radīta sistēma, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt Jums
pielāgoties tālmācības mācību vidē, sasniegt iecerētos rezultātus, iegūt kvalitatīvu profesionālo
tālākizglītību.
Pirms mācību uzsākšanas un mācību laikā Jums palīdz LTPC klientu konsultants un/vai vadība,
kuri kvalitatīvi sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar:
 tālmācības mācību literatūru- kur, kad un kādā veidā tā ir pieejama, kā ar to pareizi strādāt,
cik daudz laika jāpatērē optimāla rezultāta sasniegšanai;
 kārtību, kādā notiek klātienes nodarbības vai praktiskie darbi, un individuālās
konsultācijas;
 ieskaišu kārtošanu, vērtēšanas sistēmu un kārtību u.tml.
Mācību priekšmeta satura apgūšanā Jūs varat saņemt atbalstu arī no mācību priekšmetu
pedagogiem. Aicinām pilnvērtīgi izmantot viņu palīdzību klātienes nodarbībās un vebināros!
Ja Jums rodas jautājumi – tātad kaut ko jau zināt! Ja esat jautājumu arī uzdevis – esat jau pusceļā
uz atbildi!
2020. gada 11. februāra izdotos iekšējās kārtības noteikumus “Kārtība, kā mācīties tālmācībā” ar
šo noteikumu izdošanu uzskatīt par spēkā neesošiem.
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