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KĀRTĪBA 

attālinātās mācīšanas nodrošināšanai 

valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

profesionālās ievirzes izglītības programmās 
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2020. gada 19.martā                                                                                           № 1 

 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma  

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

(izdoti Rīgā, 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1.§)) 4.3.punktu  

 

 

 

 

1.          Mācību process  Zilupes Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – Skola) tiek  

organizēts attālināti, atbilstoši Skolā īstenojamo profesionālās ievirzes izglītības programmu 

mācību priekšmetu un stundu plānam un apstiprinātajiem grupu nodarbību un individuālajiem 

stundu sarakstiem.  

 

2.           Skola darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā vecākiem/aizbildņiem, atvērta katru 

darba dienu no plkst. 8.00-17.00. Apmeklētājiem jāparakstās reģistrācijas lapā par to, ka nav 

apmeklētas COVID-19 skartās valstis vai arī nav bijis tiešs kontakts ar inficēto, tāpat nav 

vīrusam raksturīgo simptomu. 

  

3.           Ar audzēkņiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) tiek noteikti sekojoši komunikācijas 

kanāli:  

3.1. Tālruņa iespējas ( 

  zvani, 

  SMS,  

 WhatsApp,  

 Skype). 

  

4. Mācību satura un Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tiek izmantoti sekojoši rīki:  

 Youtube.com  

 Skype  

 Uzdevumi.lv  

 U.c.  

 

 

 



5. Attālinātās mācīšanas nodrošināšana:  

 

5.1.  Mācību priekšmeti „Mūzikas mācība”, „Solfedžo un mūzikas teorija”, 

„Mūzikas literatūra”.  

 Komunikācijas kanāli. Izveidot WatsApp grupas ar audzēkņiem un/vai viņu vecākiem 

tālruņos atbilstoši noteiktajām mācību grupām un sarakstiem žurnālos,vai komunicēt ar  

audzēkņiem telefoniski individuālā kārtībā. 

 Ievietot veicamos mācību uzdevumus visiem audzēkņiem WatsApp grupās tālruņos. 

Pārbaudīt tos arī ar WatsApp palīdzību atgrieziniksi. 

 Izlaiduma klašu audzēkņiem turpināt atkārtot visu iemācīto teorētisko mācību materiālu, 

ierakstīto Mūzikas teorijas vārdnīcās un gammu burtnīcās; 

 Izlaiduma klašu audzēkņiem pārbaudīt eksāmenam gatavojamās prezentācijas par 

izvēlēto komponistu; 

 Atgriežoties skolā,  izvērtēt audzēkņu veiktos darbus sekojošā kārtībā: 

- pārbaudīt konspektus un gammu burtnīcās ierakstīto materiālu Mūzikas mācībā un 

Solfedžo visiem audzēkņiem; 

- pārbaudīt konspektus un/vai referātus Mūzikas literatūrā. Pārbaudīt doto mūzikas 

skaņdarbu tēmas mūzikas viktorīnā; 

- izlaiduma klašu audzēkņiem pārbaudīt eksāmenam gatavojamās prezentācijas par 

izvēlēto komponistu. 

5.2.Mācību priekšmeti „Klavierspēle”, „Akordeona spēle”, „Vijoles spēle”,  

„Flautas spēle”,  „Trompetes spēle”, „Eifonija spēle”, „Saksofona spēle”. 

 Komunikācijas kanāli. Komunicēt ar audzēkņiem un/vai viņu vecākiem ar  tālruņu un  

WatsApp starpību. Pēc iespējas vēlams stundu saraksta noteiktajā laikā. 

 Strādājot pie uzdotā mūzikas skaņdarba, pārbaudīt audzēkni, noklausoties  apgūtā 

materiāla video ierakstu. 

 Atgriežoties skolā,  izvērtēt audzēkņu veiktos darbus kontrolstundās. 

5.3.Mācību priekšmets „Vispārējās klavieres”. Sakarā ar to, ka ne visiem audzēkņiem 

ir iespēja apgūt Vispārējās klavieres attālināti, atrodoties mājās, un stundu skaits ir ļoti 

mazs, šis mācību stundas skolotājiem un audzēkņiem ir jāatstrādā, atgriežoties skolā. 

5.4.Mācību priekšmets „Kolektīvā muzicēšana”. Strādāt pēc Mūzikas instrumentu 

spēles mācību priekšmetu plāna individuāli.  

5.5.IP „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeti. 

 Komunikācijas kanāli. Izveidot WatsApp grupas ar audzēkņiem un/vai viņu vecākiem 

tālruņos atbilstoši noteiktajām mācību grupām un sarakstiem žurnālos, vai komunicēt ar  

audzēkņiem telefoniski individuālā kārtībā.  

 1.-6. klašu audzēkņiem ievietot veicamos mācību uzdevumus tālruņos. Pēc vajadzības 

sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. 



 Izlaiduma klašu audzēkņiem turpināt darbu pie noslēguma darbiem; 

 Atgriežoties skolā,  izvērtēt audzēkņu veiktos darbus sekojošā kārtībā: 

- pārbaudīt audzēkņu darbus individuāli atbilstošā mācību kontrolstundā; 

- pārbaudīt izlaiduma klašu audzēkņu veikto darbu individuālā kārtībā.  

5.6.IP „Deja – Dejas pamati” mācību priekšmeti. 

 Komunikācijas kanāli. Izveidot WatsApp grupas ar audzēkņiem un/vai viņu vecākiem 

tālruņos atbilstoši noteiktajām mācību grupām un sarakstiem žurnālos, vai komunicēt ar  

audzēkņiem telefoniski individuālā kārtībā. Izmantot e-pastu. 

 Izlaiduma klašu audzēkņiem turpināt darbu pie Noslēguma darba; 

 1.-5. klašu audzēkņiem  nostiprināt  dotās  deju kombinācijas un to videoierakstus sūtīt 

skolotājai uz e-pastu; 

 Atgriežoties skolā,  izvērtēt audzēkņu veiktos darbus sekojošā kārtībā: 

- pārbaudīt iemācīto kontrolstundās; 

- izlaiduma klašu audzēkņiem pārbaudīt eksāmena noslēguma darbu. 

6. Skolotāji  sagatavo un iesūta  audzēkņiem/vecākiem (aizbildņiem) uzdevumus nākamajai 

stundai (-ām) līdz plkst. 18:00. 

 

7. Uzdotos mājas darbus audzēkņi veic un iesūta skolotājam, vienojoties par izpildes termiņu.  

 

8.    Katrs mācību priekšmeta skolotājs ir atbildīgs izvēlēties mācību saturam atbilstošas 

metodes, paņēmienus un rīkus.  

 

9.    Ja tehnisku traucējumu vai citu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt uzdevumus interneta vidē, 

vecāki/aizbildnis sazinās ar mācību priekšmeta skolotāju par iespējām saņemt turpmākos 

uzdevumus citā saziņas veidā (piem., telefoniski, saņemot mācību materiālus Skolā).  

 

10.     Par bērna slimību vai citiem apstākļiem, kad audzēknis nevar piedalīties attālinātās 

mācīšanas procesā, vecāki/aizbildnis piesaka kavējumu zvanot specialitātes skolotājam 

 

11.    Specialitātes un  mācību priekšmetu skolotāji ir atbildīgi par regulāru saziņu ar audzēkņiem 

un viņu vecākiem (aizbildņiem).  

 

12.   Profesionālās ievirzes izglītības programmu skolotāji saziņai ar audzēkņiem/ vecākiem/ 

aizbildņiem ir pieejami katru darba dienu no plkst.14.00-19.00.  

13.    Neierobežotu laiku saziņai neskaidrību gadījumā pieejama skolas administrācija: direktore 

Vera Doreiko-Sinkeviča – mob.tālrunis 26222843, direktores vietniece Tatjana Fenčenko– 

mob.tālrunis 25929468  

  

14.    Audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) jābūt atbildīgiem par bērnu piedalīšanos attālinātajā 

mācību režīmā, jāsniedz objektīva informācija par bērnu izglītības iestādei.  

 

 

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktore                                          V.Doreiko-Sinkeviča 



 

 

 

 

 


