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Rīkojums 
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Par mācību procesa organizēšanu profesionālās ievirzes programmās no 

2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim    

 

Saskaņā ar MK noteikumu nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5.punktu, Garkalnes MVP profesionālās 

ievirzes izglītības programmās no š.g.17.oktobra līdz 6.novembrim nosaku šādu 

mācību procesa organizāciju:  

I Profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā  

1. Individuālās nodarbības turpinās klātienē visiem skolēniem Garkalnes MVP 

skolēniem; 

2. Individuālās un mūzikas teorijas nodarbības attālināti notiek: 

2.1. Marijai Aveniņai (Flautas spēles programmas 1.klase); 

2.2. Angelinai Macko (Klavierspēles programmas 7.klase).  

3. Mūzikas teorijas nodarbības klātienē notiek šādām grupām: 1.1. grupai (Mūzikas 

mācība), 3.2.grupai (Mūzikas mācība), 5.1.grupai (Solfedžo), pedagogs 

M.K.Stoka.  

4. Mūzikas teorijas nodarbības klātienē notiek  šādām grupām: 1.1.grupai (Mūzikas 

literatūra), 1.3.grupai (Mūzikas literatūra), 4.1.grupai (Solfedžo), pedagogs 

E.Bleikša. 

5. Mūzikas teorijas nodarbības klātienē notiek šādam grupā: Mūzikas mācība un 

Ritmika 1.klase; Mūzikas mācība, Mūzikas literatūra 3.klase, pedagogs 

A.Zambare. 

6. Mūzikas teorijas nodarbības daļēji attālināti notiek šādām grupām:  6.1. grupai 

(Mūzikas mācība, 5.kl.- klātienē, attālināti pievienojas 7.kl. skolēni); 3.1.grupai 

(Mūzikas mācība, 3.kl.skolēniem – otrdienās klātienē, 4.kl.skolēniem – 



ceturtdienās klātienē); 2.2.grupai (Mūzikas mācība, 2.kl.skolēniem – otrdienās 

klātienē, 3.kl.skolēniem – ceturtdienās klātienē); 1.2.grupai (Mūzikas mācība, 

3.kl.skolēniem – pirmdienās klātienē, 1.kl.skolēniem – trešdienās klātienē); 

2.1.grupai (Mūzikas mācība, 2.kl.skolēniem – otrdienās klātienē, 3.kl.skolēniem – 

ceturtdienās klātienē); 4.2.grupai (Solfedžo, 3.kl.skolēniem – pirmdienās klātienē, 

6.kl.skolēniem – ceturtdienās klātienē), pedagogs M.K.Stoka.  

7. Mūzikas teorijas nodarbības daļēji attālināti notiek 3./ 4.kl.Ritmika (4.kl.- 

klātienē, 7.kl.- tiešsaiste), pedagogs A.Zambare  

8. Mūzikas teorijas nodarbības daļēji attālināti notiek šādām grupām:  1.2.grupai 

(Mūzikas literatūra, 5.kl.skolēniem – klātienē, 6.kl.skolēniem – tiešsaiste); 3.grupa 

(Mūzikas literatūra, 5.kl- klātienē, 7.kl.- tiešsaistē); 4.1.grupa (Mūzikas literatūra, 

5.kl.- klātienē, 6.kl.- tiešsaiste); 4.2.grupa (Mūzikas literatūra, 6.kl.- klātienē, 8., 

9.kl.- tiešsaiste), 6.2.grupa (Solfedžo, 6.kl.- klātienē, 9.kl.- tiešsaiste), pedagogs 

E.Bleikša.  

9. Mūzikas teorijas nodarbības daļēji attālināti notiek 3./ 4.kl.Ritmika (5.kl.- 

klātienē, 4.kl.- tiešsaistē), pedagogs A.Zambare. 

10. Mūzikas teorijas nodarbības attālināti notiek 7.1./ 5.3.grupai (Solfedžo), pedagogs 

M.K.Stoka.  

11. Mūzikas teorijas nodarbības attālināti notiek 2.grupai (Mūzikas literatūra), 

pedagogs E.Bleikša. 

 

II Vizuāli plastiskās mākslas programmā 

1. 1., 2., 3., 5.kursi mācību procesu turpina klātienē. 

2. 4.kurss daļēji attālināti (5.kl.- klātienē, 6.kl.- tiešsaistē). 

3. 6.kurss  mācību procesu turpina attālināti.  
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