
Novembris- nacionālās identitātes un valstiskuma apziņas mēnesis

Novembris – mēnesis, ko pārliecinoši varam dēvēt par svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmīgas
svinamās  dienas  −  11.  novembris,  Lācplēša  diena,  un  18.  novembris,  Latvijas  Republikas
102.gadskārtas proklamēšanas diena. Šie Latvijai nozīmīgie svētki novembri tradicionāli ir padarījuši
par nozīmīgu un būtisku gada mēnesi. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā novembris ir nacionālās
identitātes,  valstiskuma  apziņas  un  lojalitātes  Latvijas  valstij  veicināšanas  mēnesis.  Tomēr,  lai
novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, mums novembrī diemžēl  nevarēs notikt audzināšanas darba
plānā iekļautie valsts  svētku koncerti un aktivitātes.  Tomēr,  neskatoties uz to,   audzēkņi iestudē
latviešu komponistu radītos skaņdarbus, tādējādi iepazīstot un apzinot  latviešu komponistu radītās
mūzikas pērles. 

Šobrīd  mācību  procesa  organizācija  skolā  tiek  veidota  pamatojoties  uz  2020.gada  27.oktobra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.647“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos
Nr.  360  "Epidemioloģiskās  drošības  pasākumi  Covid-19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai" un
saskaņā ar Līgatnes novada Izglītības padomes 2020.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, kas nosaka, ka
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā līdz 2020.gada 13.novembrim klātienē varam turpināt īstenot
profesionālās ievirzes izglītības programmu individuālos priekšmetus un konsultācijas, bet mūzikas
nodaļas  teorētiskos  priekšmetus  sākot  no  3.klases  organizējam  attālināti  tiešsaistes  platformā
“Zoom”. 

   Sastādot  individuālo  nodarbību  un  konsultāciju  grafiku  mācību  procesam  klātienē  esam
informējuši  izglītojamos,  ka  obligāti  jāievēro  norādītie  nodarbību  laiki.  Mācību  norisēs  nav
pieļaujama pasākumu organizēšana (izņemot vienas grupas ietvaros, ja tiek izpildīts nosacījums par
vienas  vispārizglītojošās  klases  izglītojamiem),  kā  arī  citā  izglītības  iestādē.  Klātienes  nodarbību
jāpabeidz dažas minūtes pirms paredzētā laika beigām, lai dotu iespēju audzēknim atstāt telpu un
izslēgtu  dažādu  apmeklējuma  laiku  audzēkņu  savstarpējo  satikšanos  nodarbības  klasē.  Starp
audzēkņu individuālajām nodarbībām pedadogam  veidojas laiks lietoto virsmu apstrādei un telpas
vēdināšanai.  Individuālajā  nodarbībā  vai  konsultācijā  klātienē  drīkst  atrasties  viens  vai  vairāki
audzēkņi,  ja  tie ir  no vienas  ģimenes vai  mājsaimniecības.  Vizuāli  plastiskās  mākslas  un mūzikas
nodaļas teorētiskajiem mācību priekšmetiem  individuālā nodarbība vai konsultācija klātienē drīkst
veidoties vai  sastāvēt tikai no audzēkņiem, kuri ir vienas vispārizglītojošās skolas klases izglītojamie.
Pedagogiem nepieciešams koriģēt uzdevumu raksturu pēc vajadzības izglītojamā patstāvīgā darba
daļai,   saglabājot tematisko stundu apjomu mācību gadam. Skolotāji  mācību procesa laikā telpās
norīkoti  izmantot  sejas  aizsargmasku  vai  aizsargekrānu  sejai.  Tāpat  pedagogi  tarificēto  stundu
ietvaros sniedz audzēkņiem individuālās konsultācijas tiem noteiktajos laikos klātienē vai attālināti.

Interešu izglītība līdz 2020.gada 13.novembrim tiek pārtraukta un audzēkņu vecāku līdzfinansējums
par tām netiek piemērots.

Pašās oktobra beigās audzēkņu vecāku un audzēkņu vērtējumam nodevām rudens koncertierakstu.
Mūsu  audzēkņiem  tā  bija  lieliska  pieredze  darbā  ar  mikrofonu  un  kameru,  kas  ir  gandrīz
neatņemama sastāvdaļa mūsdienu jaunajam māksliniekam. Paldies Līgai un Kasparam Ruciņiem par
kvalitatīvu  un  augstvērtīgu  darbu  koncertieraksta  tapšanā.  Paldies  pedagogiem  par  audzēkņu
sagatavošanu šādas tradīcijas aizsākšanai.

Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolas  apkārtne  ieguvusi  ārkārtīgi  vērtīgus  uzlabojumus.  Esam
nobruģējuši gājēju celiņus piekļuvei pie skolas parādes durvīm. Tāpat iemontētas atdalošās apmales
starp ielu un skolas pieguļošo dekoratīvo zonu.  Gaisma – tas ,mūsuprāt,  ir  vislielākais ieguvums.
Šobrīd  diennakts  tumšajā  laikā  skolas  apkārtne  un  fasāde  brīnumjauki  izgaismojas,  ļaujot
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audzēkņiem, vecākiem un citiem apmeklētājiem  droši pārvietoties pa skolas teritoriju, gan arī ar
acīm baudīt gaismas pārpilnību mūsu skolas tuvumā.

Tāpat  mēs esam ārkārtīgi  gandarīti,  ka  varam papildināt  skolas  materiāltehnisko  resursu bāzi  ar
jauniem  mūzikas  instrumentiem.  Esam  iegādājuši  četras  jaunas  flautas  Yamaha  YFL-212,  divus
akordeonus Startone Maja 48, divus čellus Gewa Allegro-VC1  un Yamaha P-125 digitālās klavieres.
Katrs  jaunais  mūzikas  instruments  būs  noderīgs  kāda  jaunā  mākslinieka  attīstības  un  izaugsmes
veicināšanā.

Par  mūsu  apkārtējās  vides  un  materiāltehniskās  resursu  bāzes  uzlabošanu  vēlamies  izteikt
vissirsnīgāko pateicību Līgatnes novada pašvaldībai par atbalstu, sapratni un konstruktīvu sadarbību.

Brīdī, kad tiek rakstīts šis raksts, mums ir gandrīz neiespējami prognozēt to, kā sekmēsies Covid-19
infekcijas  izplatības ierobežošana mūsu valstī, taču ļoti, ļoti, ļoti ceram, ka visi būsim sveiki ,veseli un
pozitīvi noskaņoti. To tad arī novēlam ikvienam!


