




Paziņojums 

 No 23.03. līdz ārkārtējas situācijas izslidināšanas 

beigām Špoģu Mūzikas un mākslas skolas izglītojamiem 

notiks attālināta mācīšanās. Komunikācijas kanāli 

WhatsApp, Skype, Facebook, Viber u.c.  

1. Mūzikas teorētiskie priekšmeti izglītojamiem būs 

jāmācās pašiem patstāvīgi. Nedēļas sākumā tiks 

nosūtīti uzdevumi izmantojot augstāk minētos 

komunikācijas kanālus, kurus būs jāizpilda 

nedēļas laikā. Ja radīsies jautājumi vai 

nepieciešama konsultācija būs iespēja sazināties ar 

pedagogiem noteiktā laikā online; 

2. Individuālas stundas arī notiks attālināti online. 

Stundu norises laiku varēs sarunāt individuāli ar 

pedagogu; 

3. Kolektīvas muzicēšanas stundas – izglītojamie 

patstāvīgi mācās savas partijas. Pedagogi tos 

kontrolē vismaz reizi nedēļā; 

4. Mākslas programmas izglītojamiem būs jāizpilda 

pašiem radoši darbi. Nedēļas sākumā tiks nosūtīti 

uzdevumi izmantojot augstāk minētos 

komunikācijas kanālus, kurus būs jāizpilda 

noteiktā laikā. Ja radīsies jautājumi vai 

nepieciešama konsultācija būs iespēja sazināties ar 

pedagogiem noteiktā laikā online; 

 Mācību maksa nemainās, jo mācību process tiek 

organizēts atbilstoši ārkārtas situācijai. Pedagogiem 

būs uzdevums līdz mācību gada beigām nodrošināt 

mācību satura un apjoma īstenošana. Vajadzības 

gadījumā mācību gads tiks pagarināts. 

 Lūgums izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem 

sekot skolas informācijai un nodrošināt savstarpējo 

komunikāciju. 
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Par COVID-19 ierobeZo5anas pasdkumiem

Efekt-rvEkas Covid_I9 ierobeZo5anas noltikd, tElm6cTbas procesa nodro5indsanai Spogu
Miizikas un mdkslas skolas darbinieku dro5ibas paaugstindsanas noliikd,, kd, art balstoties uz Latvijas
Naciondld kultfiras centra 5T gada 16.03 informaUvo vEstuli uzdodu:
l. Noteikt Spogu Miizikas un mdkslas skolas darba laiku no 5I gada 17.03. - 14.04. no plkst. 9.00 -

16.00, sestdienas un svEtdienas ir br-rvas;
2. Atlaut veikt pedagoliskajiem darbiniekiem savus pien6kumus ar 5I gada 17.03 l-rdz drk6rtEjas

situecijas izsludind5anas beig6m attdlin6ti gan no savas darba vietas, gan no savdm mEjdm;
3. Administrdcijas darbiniekiem: lietvedlbas sekretdrei JDlijai Mundai, direktora vietniekam mdclbu

darbE mdkslas nozar€ Valdim Grebelam, direktora vietniecei mdclbu darbd mtizikas nozare Vijai
Petrovai veikt savus piendkumu no 5T gada 17.03.lTdz-arkdrtEjas situacijas izsludina5anas beigdm
gan kldtien€ skolas darba laik6, gan neklEtien€ saska4ojot to ar skolas direktoru;

4. Direktora vietniecei m6clbu darb6 m[zikas nozarE Vijai Petrovai ltdz 5I gada 20. martam sagatavot
n-kojuma projektu par kdrUbu kddd tiek organizEtd, miizikas skolas audzEk4u tdlmdclba atbilsto5i
Latvij as Nacion6lE kultUras centra norddr.j umiem ;

5. Direktora vietniekam m6cibu darbd mEkslas nozarle Valdim GrebeZam lldz 5I gada 20. martam
sagatavot rlkojuma projektu par kdrttbu kddd tiek organizltd m6kslas skolas audzEk4u tdlm6cTba
atbilsto5i Latvij as Nacion6l6 kultEras centra norEdlj umiem ;

6. Saimnieclbas vad-rtdjai Anitai Mozulei l-rdz 5I gada 17.03. veikt nepiecieSamas darblbas, lai
organizEtu pakfauUb6 eso5u darbinieku pilnas slodzes darbu skolas mdcibu Ekd.

Skolas direktors

Munda 65452306

Andrejs Repins


