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Par mācību procesu PIKC NMV Rīgas Doma kora skolā no 30. novembra 

Pamatojoties uz 24.11.2020.grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā 

Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas Doma kora skola veic izmaiņas mācību 

procesa norisē (Tekstā pasvītrots). 

1. - 4. klasei mācību darbs notiek klātienē līdzšinējā apjomā. Katra klase tiks dalīta divās 

grupās atsevišķās telpās. Pirmajai klasei mācības notiks Zaļajā zālē. Stundu saraksts 

pielikumā. 

Individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu. 

Klātienē drīkst notikt viena solo dziedāšanas nodarbība nedēļā. Stundu saraksts pielikumā. 

Audzēkņi skolā ierodas tieši pirms stundām un dodas prom pēc mācību stundu beigām, skolā 

neuzturoties ilgāk kā nepieciešams. 

Skolotāji mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādes telpās lieto mutes un deguna 

aizsegus (saskaņā ar SPKC norādēm – maskas). 

Skolēnus aicinām lietot sejas aizsegus koplietošanas telpās. 

5. - 9. klasei mācību darbs notiek attālināti. 

Mācību stundu sarakstā norādītas tiešsaistes stundas (dzeltena krāsa) un pašvadītā mācību 

darba stundas (rozā krāsa).  

Individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu. 

I - IV kursa mācību darbā izmaiņu nav. 

Klātienē drīkst notikt viena specialitātes nodarbība nedēļā (līdz 60 minūtēm) un 

vispārizglītojošo priekšmetu individuālā konsultācija, stingri ievērojot visus epidemioloģiskos 

drošības noteikumus. 

Skolotāji un audzēkņi mācību procesa laikā un ārpus tā skolas telpās lieto mutes un deguna 

aizsegus (saskaņā ar SPKC norādēm – maskas). 
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Specialitāšu stundu grafiku pedagogs iesniedz programmu vadītājam. 

Vidusskolas audzēkņi skolā neuzturas ārpus mācību procesa! Skolu pamet uzreiz pēc 

nodarbības. 

Diriģēšanas nodarbības notiek TIKAI A-gala telpās. Džeza un Mūziklu programmas audzēkņi 

izmanto tikai “džeza ieeju” pretī zaļajai zālei. (Ieejas čips ir pieejams pedagogiem, katru 

bērnu ielaiž/izlaiž pedagogs.) Vispārizglītojošo priekšmetu individuālās konsultācijas tikai 

Buts telpās. Vispārizglītojošo priekšmetu individuālo konsultāciju grafiku pedagogs iesniedz 

Sarmītei Andžānei vismaz divas dienas iepriekš. Konsultācijas notiek BUTS telpās un TIKAI 

iepriekš piesakoties caur Apmeklētāju reģistrācijas žurnālu (pieejams e-klasē un skolas 

mājaslapā, aizpildot jānorāda - Buts/telpas nr.). 

 

 

Direktors                                                (paraksts*)                 J. Ziņģītis 
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*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU. 


