
“Keitijai kopumā gāja labi. Daudz darbiņus pildija patstāvigi. Šad tad,lūdza pēc palīdzības. Nedēļas sākumā 

vajadzēja iemācīties pielāgoties jaunajiem mācību apstākļiem. Pēc pāris dienu pielāgošanās viss likās saprotami 

un vienkārši.” Keitijas mamma 

 

“Aleksejs mācījās pārsvarā pats, es diemžēl laikā trūkuma dēļ nebiju tas labākais palīgs, par ko ka vecāks 

noteikti nopelnīju 2nieku 😂.. Mūsu ģimenei tā tālmācība noteikti nav tas labākais variants. Bet, gribu pateikties 

Jums skolotāj par tel-atbalstu, bez Jūsu palīdzības būtu reāli bēdīgi, paldies ❤️ “ Jevgenijs Roščins 

 

“Gerda pati saka, ka viņai nepatika mājās mācīties, bet beigās esot bijis tīri ok.” Gerdas mamma 

 

“No maniem novērojumiem - viņa cēlās kā uz skolu 7.00 un 7.30 jau pidžamā sēdās apzinīgi pie datora. 

Priekšmeti, kas patīk gāja raitāk, bet bija tèmas, kas laikam jaunas vai aizmirsušās, bija jāpalīdz ar 

paskaidrojumu (matemātika). 

Vēl nepaspējām priekšmetus, kas prasa video ierakstus - ritmika, tautas dejas, arī sporta kolāža. Cerams, ka līdz 

7dienai vēl pieņems skolotāji. 

Kopumā mācījās ļoti patstāvīgi, bet bija jāpieskata, vai viss izpildīts, jo tā kā skolotāji liek uzdevumus dažādos 

laikos, šis tas bija palaists garām.” Katrīnas mamma  

 

“Man personigi vienigais, kas nepatika, ir tas, ka sportā jātaisa kolāža. Tas ir liels, darbietilpīgs process, atkal 

bērnam jāsēž un jātaisa, labāk būtu vairāk uzdots kaut ko fiziski darit un piefiksēt kādā tabulā, kur ar ķeksi 

atzīmē, vai esi izdarijis tos un tos fiziskos vingrinajumus. Bet ar ieteikumiem laikam pie paša sporta skolotāja 

jāgriežas...” Gabrielas mamma 

 

“Paldies skolotāja jums par palīdzību un atbalstu😊💐 Viegli negāja jo mums gruti ir ar latviešu tulkojumu. Gruti 

ir kad jūs nav blakus un kas bus tālāk es nezini un tā izturesim. Jo ar lapam citiem priekšmetiem bij gruti dabūt, 

jo nemakam viņus atrast. Mīļš paldies par jusu atbalstu, ja jus butu blakus viniem butu daudz labak,jo tikai jus 

vinus apzināt kas viņam iet un kas nē, un tikai jus varat viniem pareizi paskaidrot ko ka jadar. Majas macišana 

iet gruti, jo tas nav skola. Paldies jums miļs skolotāja 😀😀😀💐💐💐” Aleksa mamma 

 

“Madarai patīk. Cēlās 8:00 un 8:30 jau pie galda mācās. Man tikai jāpalīdz nosūtīt darbus e-klasē. Es iejutos 

skolotājas lomā, stāvēju blakus un skaidroju, ja kaut ko nesaprata. Madara man pat atprasījās uz tualeti. Vakar 

gribēju ierakstīt piezīmi, jo sāka haltūrēt.😂 “ Madaras mamma 

 

“Labvakar. Mēs ģimenē secinājām, ka lai arī troksnis brīžiem traucē strādāt, tomēr šāds darba režīms šķiet 

brīžiem pat mierīgāks nekā trīs bērnu menedžments ikdienā. Pietrūkst pierasto aktivitāšu bērniem.  

Katrīna cēlās 8. Sēžam visi pie viena galda, berni dara savus uzdevumus, atrāda, fotografejam, sūtam, un mēs 

paralēli savus darbus darām. 

Pati saka, ka patika, darbi šķiet mazak kā klasē. 

Mums ne vienmēr ir skaidrība, vai tas, kas ir dots kā tēma, un ko izrunājām un pārbaudām uz vietas vai tas ir arī 

jaraksta un jāsūta. Un caur kuru kanālu (whatsapp/eklase) veidu jāsūta kurā priekšmetā.  Cerams vēl, ka 

neesam kaut ko palaiduši garām, "lēkājot" pa uzdevumu veidiem - tad grāmatā, tad DL,  tad kolāža jataisa (ko 



vel izdarīsim līdz svetdienai), bet kopumā šķiet ar mācībām esam tikuši galā labi, bet tikai tāpēc, ka mēs, vecāki, 

varējām pieslēgties. Patstāvīgi bērniem būtu bijis grūtāk.  

Patiktu, ja  visi nedēļas uzdevumi būtu pārskatāmāk uzrakstīti. Vēl šķiet, ka bērniem patiktu kādā brīdī satikt 

vismaz virtuāli savus klassbiedrus, piemeram, klases stundā. 

Otram bērnam tiek veidoti parbaudes darbi uzdevumi.lv platformā, tas formāts šķiet interesants abiem.” 

Katrīnas mamma 

 

”Labvakar. Adrians lielākoties tika galā patstāvīgi. Priecājās par iespēju no rīta necelties tik agri, bet drusku ilgāk 

pagulēt. Tad ķērās pie skolas lietām un rosījās līdz agrai pēcpusdienai. Darāmo vairumu steidza izdarīt nedēļas 

pirmajā pusē, lai vairāk brīvu dienu pēc tam 😃 Kopumā šķita, ka process ok un darāmie formulēti saprotami. 

Arī attālinātos vieglatlētikas treniņus izveica 😁 Paldies skolotājai/skolotājiem par labi sagatavotajiem 

materiāliem!” Adriana mamma 


