
Tālmācības neklātiene Brocēnu vidusskolā 

„Velti sapņot, ka varētu mainīties laiki, ja uz augšu tos necels cilvēks un gars”. 
Ē.Raisters  

Ar šo domu strādā un mācās Brocēnu vidusskolā, kam arī mēs, Kentas skola 
„Garā pupa”, pievienojamies. Brocēnu vidusskolas direktora vietnieces mācību 
darbā Olita Ļitvinovas un Kentas latviešu skolas vadītājas Baibas Freidenfeldes 
vairākus gadus lolotā ideja ir realizējusies, un ir radīta un ieviesta vēl nebijusi 
izglītības programma Latvijā, kas dod iespēju jebkuram tautietim, jebkurā 
pasaules malā atrodoties, iegūt pilnvērtīgu Latvijas Republikas izglītību. 

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt pamatizglītību neklātienē 
un tālmācībā izglītojamiem, kuri neiegūst vai atbilstošā vecumā nav ieguvuši 
pamatizglītību, nevar regulāri apmeklēt izglītības iestādi darba, dzīves vietas, 
veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ, kuri dod priekšroku 
individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.  

Izglītības programmas obligātais saturs ir noteikts Valsts pamatizglītības 
standartā. 

Mēs, latviešu skolas Kentā skolotāji uzskatām, ka šī tālmācības programma ir 
vērtīga, jo tā nodrošina: 

 iespēju bērniem mācīties dzimtajā valodā,  
 iespēju atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē,  
 ciešu saikni ar Latviju un latvietību,  
 papildus zināšanas un prasmes (mūsuprāt, daudzi latviešu vecāki 

uzskata, ka valsts skolas Anglijā nesniedz pietiekoši daudz zināšanu un 
prasmju bērniem) 

 Lielbritānijas privātskolu līmeņa zināšanas. 
 labu izglītību bez papildus samaksas.  

Lai šai programmā varētu mācīties, ir jābūt: 

 Vēlmei un iespējai mācīties patstāvīgi; 
 Mācīties papildus pilna laika skolai; 
 Pieejai internetam, epastam, skype; 
 Pacietībai. 



 

Kā rāda pieredze , ik dienas veltot laiku kaut vai tik daudz, cik pildot mājas 
darbus, bez īpašām grūtībām un piepūles iespējams apgūt abas izglītības 
programmas vienlaikus.  

Mazliet sīkāk par pašu programmu : 

Lai noskaidrotu bērna zināšanu atbilstību vecumposma klasei, pirms mācību 
uzsākšanas, tie aizpilda Brocēnu vidusskolā izstrādātu zināšanu pārbaudes 
testu, pēc kura tiek noteikta skolēna atbilstība attiecīgai klasei. Pēc mūsu 
skolas pieredzes, no 10 bērniem tikai 1 bij jāuzsāk mācības par gadu jaunākā 
klasē.  

2012./13.m.g. 1.semestrī neklātienes programmās mācības uzsāka 16, bet 
šobrīd neklātienē mācās jau 24 audzēkņi. 

Izglītības programma nodrošina īpaši organizētu mācību procesu, izmantojot 
dažādu tehnisko un elektronisko tālsaziņas līdzekļu iespējas, kā arī individuālu 
mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanu pārbaudes un sasniegtā 
izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību.  

Respektīvi, bērni mācās mājas, no mācību līdzekļiem, kas ir pieejami, 
nepieciešamības gadījumiem sazinoties ar pasniedzēju Latvijā, tā noteiktos 
konsultāciju laikos skype vai epastā. Papildus konsultācijas ir pieejamas arī  
latviešu skolā “Garā pupa”, jo visi tālmācības skolēni ir arī ‘’Garās pupas’’ 
audzēkņi.  

Visi tālmācības skolēni tiek reģistrēti elektroniskajā skolas vidē E-klase.lv, kurā 
skolotāji Brocēnos ik dienu ieraksta: 
  

• kas mācīts stundā, 
• kas uzdots mājās, 
• kādas atzīmes katrs nopelnījis, 
• kā arī veido sekmju izrakstus un citas atskaites. 

  

Tādejādi audzēkņi un to vecāki ik dienas var ērti sekot līdzi norisēm uz vietas 
klasē Brocēnos.  



Lai kvalitatīvāk ritētu apmācības process tālmācības programmās, Brocēnos ir 
iegādāta nepieciešamā aparatūra un sagatavoti skolotāji, lai skolēni varētu 
piedalīties mācību procesā tiešsaistē no 50 pieslēguma vietām. Tas vēl tiek un 
tiks papildināts ar vidusskolā uzņemtām mācību filmām.   

Pārbaudes darbi tiek kārtoti Kentas skolā, nodarbību laikā un skolotāja 
uzraudzībā, kurš pēc tam arī visus darbus nogādā Brocēnu vidusskolas 
skolotājiem. 

Šobrīd pieci «Garās pupas» skolēni mācās 2.,3.,5.,6.un 7.klasē, izmantojot 
tālmācības metodes, un kārto pārbaudījumus visos programmā noteiktajos 
mācību priekšmetos, lai saņemtu attiecīgās klases liecību un varētu turpināt 
izglītību Latvijā nākamajā mācību gadā. Tieši šodien tiem jānokārto pēdējie 
pārbaudes darbi, lai saņemtu pirmā pusgada liecību. Darbus gatavo un 
skolotājus Kentā konsultē 15 brīvprātīgie Brocēnu vidusskolas skolotāji.  

 

Neklātienes tālmācībā no 1-3.klasei apgūstami 8 priekšmeti: latviešu valoda, 
pirmā svešvaloda (angļu), matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika vai 
kristīgā mācība, mūzika un vizuālā māksla. 

4.klasē apgūstami 8 priekšmeti:  latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, literatūra, mūzika un vizuālā 
māksla. 

5.klasē: apgūstami 9 priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, literatūra, mūzika un vizuālā 
māksla, informātika. 

6.klasē apgūstami 11 priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
otrā svešvaloda (krievu), matemātika, dabaszinības, Latvijas vēsture, pasaules 
vēsture,sociālās zinības, literatūra, mūzika, vizuālā māksla. 

7.klasē apgūstami 12 priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
otrā svešvaloda (krievu), matemātika, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas vēsture, 
pasaules vēsture, sociālās zinības, literatūra, mūzika, vizuālā māksla. 

8.klasē apgūstami 14 priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
otrā svešvaloda (krievu), matemātika, bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, 



Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, literatūra, mūzika, vizuālā 
māksla. 

9.klasē apgūstami 14 priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu), 
otrā svešvaloda (krievu), matemātika, bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, 
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, literatūra, mūzika, vizuālā 
māksla. 

 

Mājturības priekšmets un sporta nodarbības tālmācībā nav iekļautas objektīvu 
iemeslu dēļ .  

Nākošā dienā pēc skolotaju semināra, tika ari atsūtīta licence, kas apstirina, ka 
Brocēnu vidusskolā tiek īstenota tālmācības neklātienes programma no 1.-
9.klasei. Vidusskolas talmācības programmas (vispārēja un humanitārā) jau ir 
licencētas un akreditētas.  

Līdz ar šo jauno un labo ziņu, Kentas skola «Garā pupa» aicina ikvienu skolu un 
interesntu pievienoties šīm tālmācības programmām. 

 

Konkrēti skolu gadījumā, lai atvieglotu slodzi Brocēnu vidusskolai, paredzēts, ka 
tālmācība tiks organizēta caur Kentas skolu «Garā pupa», bet pārbaudes darbi 
būs jāveic vietējās latviešu skolās skolotāju uzraudzībā, kas arī nodrošinās 
pārbaudes darbu gan izsniegšanu, gan ieskenēšanu un nosūtīšanu Baibai Kentā. 
Jāņem vērā, ka pārbaudes darbi tiks nosūtīti elektroniskā formātā un  
paredzama diezgan nopietna printēšana, bet ar laiku ir plānots vismaz daļu 
pārbaudes darbu pildīt elektroniski.  

Kontaktpersona šajā jomā ir Baiba Freidenfelde (baiba_f@hotmail.com, 
+447772898695), ja ir kādi papildus jautājumi  un priekšlikumi, ar prieku 
sniegsim atbildes un izrunāsim katru gadījumu individuāli .  
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