
Interešu izglītības aktualitātes attālinātās mācīšanās laikā 

 

Ārkārtas situācija šobrīd ir mainījusi mūsu 

ikdienu. Ikvienam nākas pārkārtot un pārplānot sava 

darba organizēšanu un piemēroties jaunajiem 

apstākļiem. Pedagogu galvenais uzdevums  ir 

nodrošināt jēgpilnu mācību procesu. Ikdienas skolas 

gaitās to papildināja arī interešu izglītības piedāvātie pulciņi. Nu jādomā, kā, nepārslogojot 

bērnus, turpināt iesākto darbu un attīstīt viņu talantus.  

 Tautas deju dejotāji pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas 12.martā Siguldā k/c 

„Devons” piedalījās deju priekšskatē (Dziesmu svētku atlases skate bija paredzēta 4. aprīlī).  Lai 

dejas solis būtu raits, jau visu mācību gadu notika gan papildmēģinājumi, gan koncerti, bērni 

krāja skatuves pieredzi gan tepat Latvijā, gan arī aiz Latvijas robežām. Arī priekšskatē  

garkalnieši nodejoja labi un skolotāja bērniem veltīja atzinīgus vārdus, bet turpmākā situācija 

valstī noteica to, ka Dziesmu un deju svētki, kuriem gatavojās tūkstošiem Latvijas skolēnu, tika 

atcelti.  Lai arī mēģinājumi klātienē līdz mācību gada beigām, visticamāk, nenotiks, skolotājas ir 

radošas un  turpina strādāt arī attālināti. Dita Vaičūne-Grīnberga un Indra Rasmane šo laiku 

izmanto, lai bērnus iepazīstinātu ar teorētiskām zināšanām par deju, tās vēsturi, latviešu 

skatuviskās dejas pamatsoļiem, roku, kāju stāvokļiem un pozīcijām. Ir izveidotas 4 informatīvas 

prezentācijas ar video fragmentiem (“Kas ir deja” “Roku stāvokļi latviešu skatuviskajā dejā”, 

“Kāju pozīcijas latviešu skatuviskajā dejā”, “Latviešu skatuviskās dejas pamatsoļi, to pareiza 

izpilde”), izveidots treniņa stundas video materiāls, veiksmīgi tiek saņemta atgriezeniskā saite 

video formātā, kur bērni rāda, kā veicies ar deju soļu un vingrinājumu izpildi, kā arī ir notikušas 

tiešsaistes stundas 4. kl, 5.kl. un 6.-8. klases kolektīvam.   

Nav pārtraukuši darboties arī citu interešu izglītības pulciņu skolotāji. Mūzikas skolotājas 

I.Lielbārde un K.M.Stoka ansambļu un koru dalībniekiem sūta youtube mūzikas video ar 

apgūtajām un apgūstamajām dziesmām, karaoke piemērus, iedziedāšanās vingrinājumu 

fragmentus no Tavaklase.lv  un dziesmu tekstus. Plāno arī ierakstīt atsevišķi dažas dziesmas  

balsu grupām. Ir ideja lūgt  koncertmeistares ierakstīt pavadījumu korim, lai bērni var dziedāt.



 Fizikas eksperimentu pulciņa dalībniekiem M.Menšikovs regulāri e-klasē nosūta saiti, 

kurā var atrast eksperimentu paraugus. Atliek tikai izvēlēties vēlamo un droši mēģināt to realizēt! 

Sporta pulciņu dalībniekiem skolotāji ieteikuma formā ir nosūtījuši VFS vingrinājumu 

paraugus un ieteikumus kustēties svaigā gaisā, ievērojot valstī izstrādātos ārkārtas situācijas 

noteikumus. Ir sagatavota darba lapa, kurā ir iekļauti konkrēti vingrinājumu veidi un kurā var  

veidot izpildīto vingrinājumu uzskaiti. Ir nosūtīti arī video paraugi dažādu vingrinājumu 

veikšanai. 

Kokapstrādes pulciņa „Koka āmurs” skolotājs Rolands Bučkovskis arī attālinātās 

mācīšanās laikā regulāri sazinās ar saviem audzēkņiem, konsultējot par to, kā labāk pabeigt 

iesāktos darbus un uzsākt jaunus projektus. Iespēju robežās mēģina palīdzēt arī ar darba 

instrumentiem. 

Tātad darbs notiek, jo svarīgi jau ir nepazaudēt ieguldīto, bet vēl svarīgāk ir saglabāt 

līdzsvaru un samēru arī aktivitātēs, lai bērni jau tā sarežģītajā laikā nejustos apjukuši vai 

nesaprasti. 
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