
Kārtībā, kādā Garkalnes MVP nodrošina attālināto mācību procesu profesionālās 

ievirzes programmās mūzikā un mākslā   

Izstrādāti, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un LNKC 

2020.gada 18.marta vadlīnijām par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu 

Tiešsaistes mācību organizācija mūzikas programmās, instrumenta spēles programmas apguvē:  

1. Audzēkņiem ir uzdots patstāvīgi veicams mācību uzdevums, kurš būs jārealizē nedēļas ietvaros. 

2. Mācību uzdevumus pedagogs publicē e-klasē audzēkņu dienasgrāmatā vai pastā, vienlaicīgi norādot 

kādā vidē uzdevumi pildāmi.  Audzēkņiem, kuriem nav pieejams dators vai citas ierīces ar interneta 

pieslēgumu, uzdevumi tiek nosūtīti telefona īsziņā vai individuāli, vienojoties ar audzēkņu vecākiem par 

uzdevumu izpildi.  

3. Par tiešsaistes mācību nodarbības konkrētu laiku un garumu pedagogs vienojas ar audzēkņa 

vecākiem vai audzēkņiem telefoniski. 

4. Par tiešsaistes mācību nodarbību saziņas līdzekļa veidu pedagogs vienojas ar audzēkņa vecākiem vai 

audzēkņiem, izvērtējot interneta resursu pieejamību.  

Tiešsaistes mācību organizācija mākslas programmā:  

1. Audzēkņiem tiks uzdots patstāvīgi veicams mācību uzdevums, kurš būs jārealizē nedēļas ietvaros. 

Ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā e-klasē vai gvsk.lv googl iesūtīs veicamā uzdevuma aprakstu, vērtēšanas 

kritērijus un paraugus vai vietnes, kur internetā apskatāms darba process vai iedvesmas video, kas palīdz 

izskaidrot uzdevuma ideju.  

2. Procesa atgriezeniskā saite, padarītā darba atainojums, ir jānosūta pedagogam uz kādu no 

norādītajām saziņas vietnēm līdz nākamās nedēļas tiešsaistes mācību nodarbībai attiecīgā priekšmeta 

pedagogam.  

Tiešsaistes mācību organizācija (mūzikas teorijas grupām) un pieejamie mācību līdzekļi: 

1.  Tiešsaistes mācību nodarbības tiek organizētas: 

1.1. Mūzikas teorijā (pedagogs K.M.Stoka) - otrdienās no plkst.15.00- 17.00, mācību līdzekļi ievietoti 

izmantojot e-klases un gvsk.lv googl diska iespējas.  

1.2. Mūzikas teorijā (pedagogs E.Bleikša) - trešdienās 16:00 - 17:00, mācību priekšmets - Solfedžo;  

piektdienās 14:00 - 15:00, mācību priekšmets - Mūzikas literatūra; mācību līdzekļi ievietoti izmantojot e-

klases un gvsk.lv googl diska iespējas.  

1.3.Mūzikas teorijā (pedagogs A.Zambare) - otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00- 17.00. mācību līdzekļi 

ievietoti izmantojot e-klases un gvsk.lv googl diska iespējas. Mācību priekšmeti- Mūzikas mācība un 

Ritmika.  

Tiešsaistes mācību organizācija mākslas programmā un pieejamie mācību līdzekļi: 

1. Tiešsaistes mācību nodarbības (1.- 7.klase) tiek organizētas:  

1.1. Pedagogs A.Baltā - Pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.00- 18.00, mācību līdzekļi ievietoti izmantojot 

WhatsApp (tel. 26681660) un e-klases iespējas. Mācību priekšmeti - Veidošana un Datorgrafika.  



1.2. Pedagogs S.Mickus - Otrdienās un trešdienās no plkst.15.00- 17.00   -  mācību līdzekļi ievietoti 

izmantojot WhatsApp (tel. 29116315) un e-klases iespējas. Mācību priekšmeti - Stikla apstrāde, Darbs 

materiālā un Mākslas valodas pamati.    

1.3. Pedagogs I.Rutka - Pirmdienās un trešdienās no plkst. 15.00- 18.00, mācību līdzekļi ievietoti izmantojot  

ingrida.rutka@gvsk.lv un e-klases iespējas. Mācību priekšmeti - Tekstils un Gleznošana.  

1.4. Pedagogs I.Egle - Pirmdienās no plkst.16.00- 17.00,– mācību līdzekļi ievietoti izmantojot 

ilze.egle@inbox.lv un e-klase. Mācību priekšmets - Metālapstrāde.  

1.5. Pedagogs A.Ozoliņa-  Otrdienās 15.00- 17.00, mācību līdzekļi ievietoti izmantojot WhatsApp 

(tel.20026641) un e-klases iespējas. Mācību priekšmets- Keramika.  

1.6. Pedagogs Inga Rozīte - Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.15.00- 17.00; mācību līdzekļi ievietoti 

izmantojot WhatsApp (29433343) un e-klases iespējas. Mācību priekšmeti - Zīmēšana un Kompozīcija. 

2. Diplomdarba izstrāde 7.klasei tiek organizētas individuāli, vienojoties ar skolēnu vecākiem vai skolēniem, 

izmantojot WhatsApp un e-klases iespējas.  

Attālinātās mācībās izmantojamie saziņas līdzekļi:  

1. Tiešsaistes saziņa tiek organizēta izmantojot gvsk.lv googl disku vai citas saziņas formas, kas 

pieejamas audzēkņiem un vecākiem. Audzēkņiem, kuriem nav pieejams dators vai citi saziņas līdzekļi 

tiešsaistē, tiek izmantoti veidi par kuriem vienojušies individuāli.  

2. Atgriezeniskā saite, iespēju robežās, tiek nodrošināta e-klasē, gvsk.lv gogl diskā un WatsApp 

platformās vai telefona īsziņās audzēkņiem, kuriem nav pieejams internets.  

Kontaktpersonas:  

1. Vispārīga pamatinformācija par mācību procesa organizāciju attālinātai mācīšanai tiek sniegta 

Garkalnes MVP mājas lapā garkalnesskola.lv un e-klases pastā. 

2. Saziņa attālinātā mācību procesa laikā tiek organizēta e-klasē vai pa telefonu.  

3. Par mācību satura jautājumiem sazinieties ar priekšmeta pedagogiem. Ja saziņa nav izdevusies, 

sazinieties ar skolas administrāciju e-klases pastā vai pa telefoniem: 

3.1. Direktora vietniece profesionālās ievirzes programmās Inga Pelcmane - 26597233 

3.2. Direktora vietniece mūzikas jomā Ingūna Lielbārde - 26393432 

3.3.Direktora vietniece mākslas jomā Arta Baltā - 26681660 


