
 Kārtība par mācību procesa norisi  

 Skaistkalnes vidusskolā no 22.02.2021.g. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 98 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” un 

Vecumnieku novada Domes 2020. gada 26. augusta sēdes lēmumu “Par izglītības procesa 

organizēšanu Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs, uzsākot 

2020./2021.  mācību gadu” (prot. Nr. 16  17. §) 2. punktu un  2021. gada 19. februāra rīkojumu 

 Nr. 3-21/2021/30   Par klātienes apmācības nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā 

 Skaistkalnes vidusskolā mācību darbs tiks organizēts: 

 No 22.02.2021. klātienes apmācības  notiks 1.-4. klašu skolēniem. 

  No 22.februāra 5.-12.klašu skolēni turpinās mācības attālināti. 

 Pirmsskola turpina savu darbu klātiene. 

 No 22.februāra turpina konsultācijas klātienē visos skolas vecumposmos tiem 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties, kam ir tehnoloģiskas grūtības, kam 

nepieciešams psihoemocionāls atbalsts. 

 

I. Klātienes mācību procesa organizācija 1.-4.klasēm  

 Mācību process notiek  klātienē pēc stundu saraksta. Saziņa ar mācību priekšmetu 

skolotājiem un klases audzinātajiem notiek tikai e-klases pastā vai pa telefonu. 

 Stundas tiek organizētas konkrētās mācību stundas laikā pēc mācību priekšmetu 

stundu saraksta, nodrošinot katram skolēnam trīs kvadrātmetru telpu . 

 Stundas notiek: 

1.klase-sākumskolas sarīkojuma zālē; 

2.klase-sākumskolas 2.klases telpa; 

3.klase- lielā skola,3.stāvs, angļu valodas kabinets; 

4.klase- lielā skola,3.stāvs,  matemātikas kabinets; 

  Stundas notiek ,lietojot maskas. Stundas sākumā skolotājs: 

1. pārbauda, vai visiem ir maskas; 

2. paskaidro,kā pareizi tās lietot; 

3. Maskas nodrošina skola.(katram skolēnam 2.gab.) 

 Pēc katras stundas tiek vēdināta klases telpa. 

 Pirms katras mācību stundas skolēnam ir jāsakārto sava darbavieta. (Jāsagatavo 

rakstāmpiederumi, mācību grāmatas, burtnīcas, klades un mācību līdzekļi, kurus 

norādījis mācību priekšmeta skolotājs.) 

 Mācību stundu sākums ir 8.30. 

 Mācību stundu beigas ir 14.00. 



 Pusdienu laiks 11.40-12.20. 

 Pagarinātā grupa  ir no 12.00.-14.00. 

 Autobusi kursē pēc saskaņotā grafika. 

 Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, sazināties ar  klases audzinātāju vai skolas 

administrāciju. 

 Mācību priekšmeta konsultāciju laiki nemainās. Ja nepieciešama papildus  

konsultācija skolēnam , vecākiem  e-klases pastā jāinformē mācību priekšmeta 

skolotājs vismaz 1 dienu pirms konsultācijas. 

II. Attālinātais mācību process 5.-12.klasēm 

Mūsu skolā tiešsaistes stundas notiek ZOOM  vai  Video saziņas vidē. 

Skolēniem, pieslēdzoties stundai vēlams ieslēgt kameru, jo tas rada ne tikai patīkamāku 

gaisotni, skolotājam strādāt ir vieglāk, bet arī vairāk mobilizē skolēnu darbam. Ja skolēns 

nebūs pieslēdzies stundai skolotājam ir tiesības ielikt “n” burtu, jo var uzskatīt, ka skolēns 

nav piedalījies stundā. 

Skolotāji, maksimāli (vismaz 30%-50%) stundas centīsies vadīt tiešsaistē – pēc stundu 

saraksta. Skolotājs izklāstīs vielu, kam sekos skolēnu patstāvīgs darbs, stundas laikā 

skolotājs uzdos jautājumus, lūgs parādīt pierakstus vai risinājumu, tāpēc bērniem ir jābūt 

gataviem sniegt atbildes, tas nozīmē, ka viedierīcei ir jābūt aprīkotai ar mikrofonu (der arī 

telefons). Pēc izvēles skolotājs var uzdot veikt darbu izpildi 

platformā uzdevumi.lv vai  soma.lv. Abas šīs platformas ir apmaksātas no skolas 

budžeta. Viss notiks maksimāli pietuvināts mācību darbam kāds tas ir klātienē! Protams, tik 

izmantoti arī stundu ieraksti vai arī skolēnam var būt uzdots teorētiskā materiāla patstāvīga 

apguve. Tāpat kā līdz šīm darbosies arī uzvedības žurnāls, kurā var tikt veikti ieraksti par 

skolēnu uzvedību tiešsaites stundas laikā. 

Lūgums sekot līdzi stundu sarakstam, tiešsaistes stundām un ierakstiem e-klasē, lai 

nerodas nevajadzīgi pārpratumi. 

Skolēnu zināšanu vērtēšana notiek pēc izstrādātā Skaistkalnes vidusskolas vērtēšanas 

nolikuma. 

Klātienes un attālinātas konsultācijas no 22.02.2021.g. notiks tikai iepriekš saskaņojot  

dienu un laiku  vismaz vienu  dienu iepriekš, ievērojot visas prasības epidemioloģiskās 

situācijas valstī. 

III.Rīcība gadījumos, ja 1.-6. klašu vecāki vēlas skolot bērnu mājās 

Izglītības likuma 8. pants nosaka šādu izglītības ieguves formu- izglītība ģimenē. Izglītības 

likuma 4. pants nosaka pamatizglītības obligātumu. Ministru kabineta noteikumu 

nr. 591″Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, 

speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti 

no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi  22. pants nosaka prasības šādai izglītības ieguves 

formai: pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc 

saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē 

(izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka 1.–

6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt 

ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki. 



Tātad:  vecākiem ir jāadresē iesniegums skolas  direktoram, 

pamatojot  šādas izglītības ieguves formas nepieciešamību un 

apliecinot, ka nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās prasības. Skola 

saskaņo ar pašvaldību un  nosaka 22.3. p. realizāciju. 

IV. Informācija par mutes un deguma aizsargmasku lietošanu izglītības iestādēs 

 Šā gada 12.janvārī valdība nolēma, ka organizējot mācību procesam klātienē, gan 

pedagogiem, gan bērniem mācību stundu laikā un ārpus tām citās skolas telpās – 

starpbrīžos, būs jālieto sejas maskas. 

 Lai nodrošinātu valdības lēmuma izpildi un arī nepieciešamību maskas mainīt ik pēc 

noteikta laika, skolēniem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās 

higiēniskās sejas maskas. Skolēni var lietot arī savas personīgās sejas maskas. 

Ar 1.-12. klašu skolēniem, kuriem  konsultācijas klātienē turpināsies 22. februārī 

skolā tiks pārrunāti jautājumi par sejas masku nēsāšanas nepieciešamību, tās pareizu 

uzlikšanu un noņemšanu, kā arī citi ar drošību un veselību aktuālie jautājumi. 

Vienas mācību dienas laikā skolēnam nepieciešamas vismaz 2 sejas maskas, bet 

dienās, kad ir sporta stundas, nepieciešamas 3 sejas maskas. Sporta stundas laikā 

masku nelieto, taču tūlīt pēc sporta stundas sejas maska ir jāuzliek. 

Tīrās maskas un izlietotās maskas jāuzglabā atsevišķos plastmasas maisiņos. 

Vienreizlietojamo masku pēc noņemšanas ievieto plastmasas maisiņā un izmet 

nešķirotajos atkritumos. Daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas jāmazgā katru 

dienu vismaz 600 temperatūrā (skatīt pielikumā higiēnisko masku lietošanas 

instrukciju). 

Pēc speciālistu sniegtās informācijas hroniskas somatiskas saslimšanas, t.sk. bronhiālā 

astma, alerģiskas dabas saslimšanas u.c. nav iemesls maskas nevalkāšanai. 

Nepieciešamības gadījumā masku var uz 1-2 minūtēm noņemt un turpināt to lietot. 

Ja bērnam ir psihiskās veselības traucējumi, tad šādos gadījumos no sejas maskas 

nēsāšanas atbrīvo psihiatrs. 

Ja vecāki uzskata, ka izglītojamais sejas masku nevar nēsāt, tad vecākiem mācības 

jānodrošina mājās, vienojoties ar skolu par bērna izglītošanu mājās un uzņemoties 

atbildību par mācību procesa norisi. 

Lūgums vecākiem ar tiem iepazīties un pārrunāt ar bērniem sejas aizsargmasku 

lietošanas nosacījumus. Būsim atbildīgi pret sevi un citiem! Būsim veseli! 

 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sagatavotā animācijas multfilma par sejas 

masku lietošanas nozīmīgumu bērniem 

 Veselības ministrijas video par pareizu sejas maskas lietošanu 

V. Citi jautājumi. 

5.-12.klases skolēni ēdināšanai saņems talonus Vecumnieku novada domes  pagastu Sociālā 

dienestā. 

Ja kādam skolēnam ir kādas tehniskas problēmas – nepieciešama viedierīce, dators, tad 

lūdzam ziņot klases audzinātājai – mēģināsim rast risinājumu! 

 

Skaistkalnes vidusskolas direktore 

Svetlana Vāverniece 

https://www.youtube.com/watch?v=6t_C3P0_wgY
https://www.youtube.com/watch?v=6t_C3P0_wgY
https://www.youtube.com/watch?v=iZ7RYiGWQII&feature=emb_logo


 


