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   Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Mācību centrs BIZNESA 

EKSPERTS”  mācību process attālinātā režīmā notiek programmās: “Zoom” un 

“Google.classroom”. Programmas nodrošina iespējas redzēt un dzirdēt gan pasniedzējus, gan 

grupas biedrus (“Zoom”), kā arī saņemt mācību materiālus un iesniegt izpildītos uzdevumus 

“Google.classroom”. 

 

Lai pieslēgtos mācībām attālināti: 

1) Datorā un/vai telefonā nepieciešams lejupielādēt programmu “Zoom”: 

https://zoom.us/download 

2) Mācību uzsākšanas pirmajā dienā savā e-pastā izglītojamie saņem lietotājvārdu un 

paroli programmai “Google.classroom”; 

3) Paroli nepieciešams nomainīt uz sev izvēlētu un pieslēgties apmācību grupai ar 

jaunizveidoto paroli mācību grafikā norādītajā laikā. 

 

Būtiska informācija attālināta mācību procesa laikā: 

• Lūdzam sekot mācību grafikā norādītajiem laikiem un pieslēgties visu nodarbībai 

paredzēto laiku grafikā norādītajā laikā darba dienās. 

• Aicinām nodarbību laikā kameru atstāt ieslēgtu. Tas veicina komunikāciju starp 

pasniedzēju un izglītojamajiem, kā arī savstarpēju komunikāciju grupas ietvaros. 

Mikrofonu lūdzam ieslēgt tikai tad, kad nepieciešams ko teikt, lai izvairītos no fona 

trokšņiem. 

 



• Apmācību laikā svarīgi neatslēgties no programmas un savienojuma. Arī 

pārtraukumos – lūdzam atslēgt kameru un mikrofonu, bet no konferences zvana 

neatvienoties. Tiek reģistrēts un uzskaitīts tiešsaistē pavadītais laiks, kas nevar 

pārsniegt 80% kopējā apjoma. Uzskaiti veic “Zoom” aplikācijā, kuru var eksportēt MS 

Excel.    

• Programmu var izmantot gan no datora, gan telefona (telefona - ja nepieciešams 

mikrofonam un kamerai). Ērtības labad programmas logu var samazināt vai “nolaist 

lejā”, neizejot no tā. 

• Pasniedzēji mācību materiālu ievieto sadaļā “Faili” (Fails) programmas kreisās puses 

rīkjoslā vai augšā, kas līdz pat mācību beigām glabāsies programmā un būs pieejami 

lejupielādei. 

• Pārbaudes darbi būs iesniedzami sadaļā “Uzdevumi” programmas kreisās puses 

rīkjoslā vai augšā, par ko redzēsiet attiecīgu paziņojumu. 

• Lai izvairītos no vairāku, paralēlu konferences zvanu atvēršanas, aicinām konferences 

zvanam pievienoties tikai tad, kad Pasniedzējs to ir izveidojis. Pirms paredzētā mācību 

laika redzams zils logs un pieslēgšanās poga Join - pieslēgties. 

• Pirmajā nodarbībā izglītības iestādes datoradministrators informē izglītojamos par 

organizatoriskajiem jautājumiem mācību procesā. 

• Mācību procesu uzsākot izglītojamie saņem telefoniskās konsultācijas  par darbiem ar 

programmām. 

• Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu tehnisko palīdzību aicinām rakstīt uz 

help@bkgrupa.lv  

• Tehniskā palīdzība tiek sniegta darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 
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