
Aktuālā informācija par skolas 
darbu ārkārtas situācijā



Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu no 2020. gada 13. marta līdz 14. 
aprīlim tiek pārtrauktas klātienes apmācības Siguldas Mākslu 
skolā «Baltais flīģelis».

Sākot ar 23. martu mācību process skolā tiek nodrošinātas 
attālināti. 



Kas jādara?



Mūzikas nodaļa
• Sazinies ar specialitātes pedagogu un vienojies par konkrētu 

uzdevumu un izpildi!

• Regulāri vingrinies savu instrumentu vai dziedi!

• Pārbaudi savu e-klases pastu – tur saņemsi uzdevumus mūzikas 
teorētiskajos priekšmetos!

• Ja rodas problēmas, sazinies ar savu specialitātes pedagogu 
vai e-klasē ar direktora vietnieci mūzikas nodaļā - Rūtu Lankovsku.



Vingrinies pareizi!
• Vingrināšanos vienmēr sāc klusumā

• Vingrinies pēc iespējas katru dienu-izaugsme prasa noteiktu režīmu.

• Esi pats sev skolotājs. Uzdod sev jautājumus-vai bija labi? Kuras vietas 
man vēl nesanāca?

• Grūtās vietas centies arī izdziedāt/izspēlēt atsevišķi.

• Jo ātrāks skaņdarbs, jo lēnākā tempā jāvingrinās

• Skaidri uzstādi sev īslaicīgos mērķus!



Mākslas nodaļa
• Mācību process notiek attālināti!

• Pārbaudi savu e-klases pastu – tur saņemsi uzdevumus visos 
mācību priekšmetos!

• Izpildi dotos uzdevumus un nosūti atbildi!

• Ja rodas problēmas, sazinies ar savu priekšmetu skolotāju, 
klases audzinātāju, vai dod ziņu e-klasē direktora vietniecei 
mākslas nodaļā – Ievai Vanagai.



Mākslas nodaļa
• Pieeja mācību procesam būs radoša ne tikai pedagogu uzdevumu uzdošanā, 

bet arī izpildīšanas veidā

• Ja nav mājās pieejams atbilstošs materiāls uzdevuma izpildei, apdomā, ko vari 
izmantot tā vietā (aicinām speciāli uz veikaliem nedoties!)

• Darbu zīmēšanai var izmatot kancelejas papīru, tapešu ruļļu atgriezumus, 
avīzes.

• Ja veidošanai nav pieejams plastilīns, to var pagatavot mājās pats, atrodot 
recepti internetā!

• Ja neesi drošs, ka esi izdomājis risinājumu pareizi, pajautā priekšmeta 
pedagogam, vai tā var!



Teātra nodaļa

• Mācību process notiek attālināti!

• Pārbaudi savu e-klases pastu – tur saņemsi uzdevumus visos 
mācību priekšmetos!

• Izpildi dotos uzdevumus un nosūti atbildi!

• Ja rodas problēmas, sazinies ar savu priekšmetu skolotāju, 
klases audzinātāju, vai dod ziņu e-klasē direktora vietniecei 
mākslas un teātra nodaļā – Ievai Vanagai.



Turpini pilnveidoties!
«Gudrs cilvēks nebaidās no grūtībām; 
viņš dubulto savu enerģiju un čaklumu,
viņš izmanto savas pūles un noslēgumā 
gūst panākumus»/ Lords Česterfīlds

Skolas facebook profilā regulāri tiks likta 
informācija par kultūras dzīves 
notikumiem tiešsaistē (koncerti, operas un 
teātra izrādes, izstādes)!

#TiekamiesDriz 


