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• Mācību process tiek organizēts klātienē līdz īpašam rīkojumam. 

• Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas klasēs/ kabinetos un 

individuāli, lai tās būtu nošķirtas, savstarpēji noslēgtas, izglītojamie tiek 

reģistrēti e-klasē.  

• Lai mazinātu inficēšanās riskus tiek lietoti atbilstoši individuālās 

aizsardzības līdzekļi. 

• Sejas maskas izglītības iestādēs nav pienākums lietot. Paaugstinoties 

saslimstībai, varēs noteikt masku lietošanu īslaicīgi, savukārt pie ļoti 

augsta saslimstības līmeņa maskas būs jālieto atbilstoši vispārējam 

regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās iestādēs.  

• Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, 

nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu pamatotu 

lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs vai par attālinātā mācību 

procesa uzsākšanu. 

• Izglītības sektorā vairs netiek noteiktas īpašas vakcinācijas prasības. 

• Izglītības iestādēm tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti, un testētas 

tiek tikai personas ar simptomiem vai tieša augsta riska kontakta 

gadījumā (piemēram, saslimušais mājās). Nav nepieciešamības 

pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot 

gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. 

• Ēdināšana izglītības iestādē notiek ierastajā kārtībā. Gadījumā, ja 

paaugstinās saslimststība ar Covid-19, ir jāievēro distancēšanās prasība, 

jānosaka vairāki ēšanas starpbrīži, izvairoties no grupu/klašu pārklāšanās. 

Ārkārtīgi augstas saslimstības gadījumā jānodrošina maltīte līdzņemšanai. 

Tāpat ir svarīga pastiprināta vēdināšana, higiēnas un dezinfekcijas 

prasību ievērošana. 

• Lielie pasākumi izglītības iestādēs tiek organizēti, ja tiek ievēroti 

epidemioloģiskās drošības pasākumi un atbilstoši vispārējam 

regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, jācenšas 

izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas. 

• Skolu sportā un interešu izglītības nodarbības nav noteikti nekādi 

ierobežojumi. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, iekštelpās jānosaka 

papildu drošības pasākumi - ventilācija, prasības higiēnai u.c. 
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Skaistkalnes vidusskolas 2022./2023.m.g. galvenie 

darbības mērķi un uzdevumi 

 
Stratēģiskais mērķis: 

Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, 

sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar 

prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas 

iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 

Taktiskais mērķis: 

Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu visās izglītības 

pakāpēs un visās izglītības programmās atbilstoši izglītojamo individuālajām 

spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību 

dzīvei un konkurējošai darba videi. 

Uzdevumi: 

1.Mācību saturs  Uz kompetencēm balstīta pamatizglītības standarta un vidējās 

izglītības standarta un izglītības programmu kvalitatīva īstenošana. Pirmskola 

turpina pilnveidot un apgūt uz kompetencēm balstītu pirmsskolas programmu. 

2.Mācīšana un mācīšanās  Patstāvīgas un atbildīgas mācīšanās prasmju 

pilnveide. Padziļināta praktisko un pētniecisko darbības prasmju apguves 

nodrošināšana mācību procesā, akcentējot izglītojamo līdzatbildību   

Kvalitatīva izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana,izmantojot jaunu 

vērtēšanas sistēmu ievērojot Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību   

Izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide un personīgās atbildības 

par mācību sasniegumiem palielināšana   

Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes 

darbos .  

3.Atbalsts izglītojamiem    

Interešu izglītība vispusīgi attīstītas personības nodrošināšanai   

Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana  

Metodikas dažādības vadīšana un agrīna diagnostika; 

Darbs ar talantiem; 

Attālinātās mācības kā daļa no mācību procesa. 

  

4.Skolas vide  

Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu un novadu 

veicināšana   

Izglītojamo apzinātas uzvedības un disciplīnas nostiprināšana   

5.Resursi 

Skolas  Sporta zāles celtniecība ,labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes  

nodrošināšana. 



Materiāli tehniskās  bāzes pilnveidošana atbilstoši  pirmsskolas, pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības jauno  standartu  īstenošanai. 

  Skaistkalnes muižas pamatu stiprināšana un telpu remonts.   

  Informācijas tehnoloģiju iespēju iegāde ,  izmantošana skolvadībā un mācību 

procesā.  

6.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināša  

Detalizēta skolas darba pašnovērtēšana un pašnovērtējuma ziņojuma 

sagatavošana 

Pašpārvaldes institūciju lomas aktualizēšana un nostiprināšana skolas 

demokrātiskai attīstībai  

Pedagogu tālākizglītības  nodrošināšana . 

Metodiskā darba sistēmas pilnveidošana. 

Datu analīzes rīku izvēle. 

Izglītības iestādes vadības komandas kompetences stiprināšana. 

Iestādes un vadītāja individuālo mērķu atbilstība. 


