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APSTIPRINU 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

direktore Lolita Greitāne 

_____________________ 

2022.gada ____________ 

 

Skolas darba plāns 

2022./2023.mācību gadam 

 
Saturs 

 

1. Ludzas Mūzikas pamatskolas 2021./2022. gada darba plāna izpilde un analīze: 

 1.1. 2021./2022.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti; 

 1.2. 2021./2022.mācību gada audzināšanas darba analīze; 

 1.3. Pārskats par mācību un audzināšanas darbu 2021./2022. gadā profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un sasniegtie rezultāti. 

2. 2022./2023. mācību gada prioritātes, profesionālie mērķi un uzdevumi. 

3.Vispārīgie darba pasākumi: 

✓ Sēdes 

✓ Metodiskais darbs 

✓ Sadarbība ar vecākiem 

✓ Mācību un audzināšanas darba plāns (profesionālās ievirzes programmās) 

✓ Audzināšanas darba plāns (pamatizglītības programmā) 

✓ Skolas vides uzraudzība 

5. Pielikumi 
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Ludzas Mūzikas pamatskolas 

2021./2022.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) 

 un sasniegtie rezultāti 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 

Skolā turpinās 

jaunā mācību 

satura ieviešana 

1.,  2., un 4.klasēs 

vispārējās 

izglītības 

programmā 

a) kvalitatīvi - pedagogi ir vienojušies 

par prioritārajām mācību stundas laikā 

izmantojamajām metodēm 

Sasniegts (pedagogi izmanto stundās 

dažādas metodes, ievērojot prioritārās 

metodes) 

b) kvantitatīvi - metodiskajās dienās 

piedalījās visi skolas pedagogi; 

- ieviests jaunais mācību saturs 1.,  2., 

un 4.klasēs vispārējās izglītības 

programmā 

Sasniegts (gūtās zināšanas tiek jēgpilni 

izmantotas mācību procesā) 

Sasniegts 

Nr.2 

Paaugstināta 

mācību stundu 

kvalitāte 

vispārējās un 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmās 

a) kvalitatīvi – pedagogu savstarpējā 

stundu vērošana ir uzlabojusi stundu 

kvalitāti 

- ir izstrādāti vienoti mācību stundu 

vērošanas kritēriji un mācību stundas 

vērošanas lapa 

Daļēji sasniegts (vēlama lielāka pedagogu 

aktivitāte un profesionālās kompetences 

paaugstināšana) 

Sasniegts (izstrādāti dokumenti, kuri tiek 

izmantoti mācību stundu vērošanā) 

b) kvantitatīvi -  par 40% ir 

palielinājies vēroto stundu skaits 

Daļēji sasniegts (nepieciešama visu 

pedagogu iesaiste stundu vērošanā) 

Nr.3 

Pilnveidot mācību 

procesa 

organizēšanu 

skolēnu 

sasniegumu 

paaugstināšanā 

pēc 

piespiedu 

attālinātā mācību 

procesa 

a) kvalitatīvi -  sasniegts labvēlīgs 

psihoemocionālais klimats, 

paaugstinājušies skolēnu sasniegumi 

- skolēni jēgpilni izmanto digitālos 

mācību līdzekļus un informācijas 

avotus, lai realizētu pašvadītu 

mācīšanos; 

- paaugstinājusies skolēnu prasmju un 

mācību darba efektivitāte 

Sasniegts (90% respondentu apliecina, ka 

skolā ir labvēlīgs psihoemocionālais 

klimats) 

Daļēji sasniegts (ne visi skolēni jēgpilni 

izmanto digitālos mācību līdzekļus). 

 

 

Daļēji sasniegts (ne visiem skolēniem ir 

vērojama izaugsmes dinamika) 

b) kvantitatīvi -  sniegts atbalsts 

skolēniem, pilnveidota individuālā 

pieeja skolēnu zināšanu celšanai 

Sasniegts (visos mācību priekšmetos ir 

nodrošinātas individuālā darba ar 

izglītojamajiem nodarbības, papildus 

nodrošinātas stundas no projekta 

“Pumpurs” 

Nr.4 

Veidot drošu un 

labvēlīgu skolas 

vidi 

izglītojamajiem, 

skolas 

darbiniekiem un 

vecākiem 

a) kvalitatīvi -  skolā ir droša un 

labvēlīga vide 

Sasniegts (95%  aptaujāto respondentu to 

apliecina, ievēroti COVID-19 piesardzības 

pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

nepārtrauktu mācību audzināšanas procesu 

COVID-19 apstākļos) 

b) kvantitatīvi - 80% pedagogu ir 

saņēmuši psihoemocionālu atbalstu, 

piedaloties grupu supervīzijā 

Sasniegts (85 % pedagogu ir saņēmuši 

psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu 

supervīzijā) 
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2021./2022.mācību gada audzināšanas darba analīze 

 

Audzināšanas process – realizēts, audzinot caur sadarbību, attieksmes veidošanu, pašizziņu un 

pilnveidi. 

Atbalsts skolēniem personības veidošanā nodrošināts visā pedagoģiskajā procesā gan mācību 

stundās, gan ārpusstundu darbā, iesaistoties ikvienam pedagogam un savstarpēji sadarbojoties 

skolēniem, pedagogiem, atbalsta personālam, vecākiem. 

Audzināšanas mērķis: Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā 

intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku 

un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas 

patriots. 

Audzināšanas virzieni:  

• Tikumiskā audzināšana (veicināt izglītojamā visaptverošu izpratni par vērtībām, tikumu 

iedzīvināšanu izglītojamā ikdienā);  

• Pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšana izglītības iestādē un ārpus tās;  

• Izglītojamo individuālo prasmju attīstīšana (sekmēt personības attīstību);  

• Valstiskā audzināšana (stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij). 
 

Nr.p. 

k. 

Izvirzītās audzināšanas darba 

prioritātes 2021./2022.m.g. 

Sasniegtie rezultāti 

1. Veicināt izglītojamā visaptverošu 

izpratni par vērtībām, tikumu 

iedzīvināšanu izglītojamā ikdienā 

Nodrošināta labvēlīga vide skolēnu iesaistei skolas dzīves 

organizēšanā. Skolēniem nodrošināta iespēja piedalīties 

daudzveidīgos skolas pasākumos,  ņemot vērā Covid – 19 

drošības pasākumus,, galvenokārt tos rīkojot klašu”burbuļos” 

un brīvā dabā. Cieša sadarbība ar audzēkņu vecākiem 

(sapulces Zoom platformā, individuālas tikšanās un 

telefonsarunas). 

2. 
Pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes 

veicināšana izglītības iestādē un 

ārpus tās, iesaistot audzēkņus   

ārpusstundu un ārpusskolas 

pasākumos, izkopjot viņu radošumu 

un attīstot talantus. 

Nodrošināts plašs interešu izglītības piedāvājums un 

skolēnu iesaiste tajā –  iesaistoties fokloras kopas 

„Žibuļeits” un TDK „Atvasītes” radošajās aktivitātēs. 

Sniegts atbalsts visa veida fizisko aktivitāšu veicināšanai, 

organizējot sporta dienas  skolā un izglītojošās lekcijas 

Zoom platformā. Attīstot skolēnu talantus, radošumu, 

nostiprinot plānošanas, organizēšanas prasmes, augstā 

līmenī sagatavoti un parādīti video apsveikumi vecākiem, 

Ludzas un Latvijas iedzīvotājiem sociālo tīklu platformās, 

sniegti Māmiņu dienai veltīti koncerti, dodot iespējas 

muzicēt un radoši izpausties visiem skolas audzēkņiem. 
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3. Valstiskā audzināšana (stiprināt 

piederību un lojalitāti Latvijas 

valstij). 

 Audzēkņi ir sociāli atbildīgi, līdzdarbojas sabiedrības norisēs 

un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patrioti. Prot svinēt 

gadskārtu ieražu svētkus. Prot cienīt Latvijas dabu, novērtē tās 

skaistumu. Piedalās dažādos konkursos, kas sekmē 

nematerieālo kultūras vērtību saglabāšanu. Skolā tika rīkota 

latgaliešu valodas diena par godu Latgales kongresa 

gadadienai. 

 

4. 

Sniegt iespējas izglītojamo dalībai 

Latvijas kultūrvēstures izzināšanā, 

mērķtiecīgi izmantot kultūras un 

izglītības iniciatīvas “Latvijas 

skolas soma” iespējas. 

Klašu kolektīvi aktīvi iesaistījušies projektā “Latvijas skolas 

soma”, noskatoties mākslinieku Abaroņinu koncertlekcijas 

Zoom platformā “Kosmosa burvis”, Sprādziens kosmosā” un 

“Ziemassvētki apkārt zemeslodei.” un, dodoties ekskursijā  uz 

Latgales vēstniecību “GORS ”, kur notika mācību ekskursija 

”Izzini  GORU!” un animācijas filmas ”Jēkabs, Mimmi un 

“Runājošie suņi” noskatīšanās. 

5. Pilnveidot skolēnu izpratni par 

veselības un drošības jautājumiem, 

audzinot cieņas pilnu attieksmi 

pret sevi un citiem, sekmējot 

atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. 

Visi skolēni piedalījušies veselības veicināšanas projektos 

“Skolas piens” un “Augļi skolai”.  

Audzēkņi klausījušies lekcijas par drošību uz ūdens, 

pārrunājuši  CSN, piedalījušies  skolas evakuācijā   

izmēģinājuma trauksmes gadījumā. 

Klases stundās un savstarpējā saskarsmē nostiprinātas 

iemaņas veidot kulturālu, pieklājīgu saskarsmi. Gan 

skolēniem individuāli, gan skolas klašu kolektīvos trenēta 

atbildīga rīcība, uzdodot gan individuālus, gan kolektīvus 

pienākumus, atbalstot skolēnu iniciatīvas, pēc tam 

pārrunājot veikumu, analizējot to. 

6. Pilnveidot skolēnu izpratni par 

veselības un drošības jautājumiem, 

audzinot cieņas pilnu attieksmi 

pret sevi un citiem, sekmējot 

atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. 

Visi skolēni piedalījušies veselības veicināšanas projektā. 

Klases stundās un savstarpējā saskarsmē nostiprinātas 

iemaņas veidot kulturālu, pieklājīgu saskarsmi. Gan 

skolēniem individuāli, gan skolas klašu kolektīvos trenēta 

atbildīga rīcība, uzdodot gan individuālus, gan kolektīvus 

pienākumus, atbalstot skolēnu iniciatīvas, pēc tam pārrunājot 

veikumu, analizējot to. 

 

 

LMP pasākumi, kas sekmēja izvirzītā audzināšanas mērķa sasniegšanu: 

 

• Zinību dienai veltīts pasākums “Sveika skola!” 

• (1.-4. Ludzas pilsētas parkā kopā ar vecākiem) 

•  Labdarības akcija „ Drosmes kaste”  (Ludzas BJC organizētā labdarības akcija Rēzeknes 

slimnīcā esošajiem bērniem); 

• Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīts pasākums -izstāde Ludzas parkā “Mans mīlulis”; 

• Miķeļdienai veltīta izstāde ”Rudens krāsu karuselis” ; 

• Iepazīsti skolotāja profesiju!(4.klases audzēkņu stundu vadīšana savā klasē par godu 

Skolotāju dienai!): 

• Lāčplēša dienai veltītas tematiskās audzināšanas stundas; 

• Tematiskās audzināšanas stundas  “Latvijai -103! ” klašu kolektīvos; 

• XXV Latvijas stāstnieku konkurss ”Teci, teci valodiņa 2021”; 
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• Video sveiciens  Ziemassvētkos Facebook vietnē  “Ticot , cerot un mīlot….” 

• Projekta “Skolas soma”ietvaros  mākslinieku Abaroņinu koncertlekcijas Zoom platformā 

“Kosmosa burvis”, Sprādziens kosmosā” un “Ziemassvētki apkārt zemeslodei.” 

• Ludzas novada sākumskolas skolēnu radošo darbu skate “Mandalas sniegā.” 

• Ludzas novada sākumskolas skolēnu radošais konkurss “Zīmē komiksu” 

• Sveču dienai veltīta izstāde “Mana mīļākā svecīte.”; 

• Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu skolēnu skatuves runas konkurss; 

• Valentīn dienas pasākums “Bez mīlestības nedzīvojiet…”,Amora pasts, viktorīna LMP; 

• Tikšanās Zoom platformā ar lietuviešu rakstnieci Linu Žutauti; 

• Meteņdienas pasākums klašu ietvaros”Vizi,vizi ,Metenīti!” 

• Tautas mūzikas meistardarbnīcas LMP (sadarbībā ar Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas 

vidusskolu) 

• Joku dienas pasākumi LMP; 

• Lieldienām veltīti pasākumi klašu kolektīvos” Raibās Lieldienas”; 

• Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs 2021”; 

• Grāmatu dāvināšanas akcija ”Es jau izlasīju, izlasi arī tu!’ un noslēguma pasākums ”Grāmatu 

parāde”; 

• Latgaliešu valodas diena Latgales kongresa dienas ietvaros 

• Svinīgs pasākums-lekcija par godu LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienai, Darba 

svētkiem un LR Neatkarības atjaunošanas dienai ; 

• Olimpiskās dienas ietvaros pasākums”100 gadi sportiņā”; 

• Mātes dienai veltītie koncerti 1.-4. klašu kolektīvos. 

• Dalība Eiropas eksāmenā; 

• Izglītojošā lekcija Zoom vidē ”Tuvojas vasara-atceries par drošību uz ūdens!” 

• Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas video konkurss “Dziesmu dziedu , kāda bija 2022”; 

• Projekta “Skolas soma ” ietvaros ekskursija uz Latgales vēstniecību “GORS ,” mācību 

ekskursija ”Izzini  GORU!”, animācijas filmas ”Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” 

skatīšanās 

• Ludzas novada 1. Mākslu festivāls “Šeku-Reku”; 

• Pasākums 4.klases audzēkņiem ”Nakšņošana skolā”; 

• Pēdējā Zvaniņa svētki 4.klases audzēkņiem. 

 

 

 

Audzināšanas darba izvērtējums: 

 
Stiprās puses : 

• Labvēlīga, atbalstoša skolas vide. 

• Aktīva klašu audzinātāju un skolas vadības sadarbība ar vecākiem. 

• Senas un bagātas tradīcijas, kas sekmē skolēnu pilsonisko līdzdalību, veicina patriotisko 

audzināšanu un pilnveido sociālās iemaņas, veicina pašizziņu, veido attieksmes. 

• Skolā organizētie pasākumi nodrošina iespēju iesaistīties radošā pašizpausmē 

             ikvienam skolēnam. 

• Skolas folkloras kopas un deju kolektīva aktīva dalība skolas un novada rīkotajos 

pasākumos. 
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• Profesionālās ievirzes programmas – mūzikas virziens kā izglītojamo intelektuālās un 

emocionālās attīstības virzītājs. 

• Skolēnu pašattīstības un  kompetenču izglītības ieviešana mācību procesā. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 

• Sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot 

skolēnu pašpārvaldes un klašu kolektīvu lomu skolas darbībā un skolas vides veidošanā; 

• Aicināt uz skolu dažādu profesiju pārstāvjus, lai tiktu nedrošināta iespēja vēl mērķtiecīgāk 

strādāt pie audzēkņu karjerizglītības; 

• Turpināt pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, audzinot 

             cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem. 

• Turpināt sekmēt skolēnu pašattīstības un sociālo kompetenci daudzveidīgās mācību un 

ārpusstundu aktivitātēs, attīstot pilsoniski aktīvas darbības un pozitīvas saskarsmes prasmes, 

veicinot personības attīstību; 

• Turpināt apgūt tehnoloģijas un izmantot digitālās iespējas savstarpējās saskarsmes 

stiprināšanai, sociālās un kultūrkompetences nodrošināšana. 
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PĀRSKATS par mācību un audzināšanas darbu 2021./2022. gadā 

profesionālās ievirzes izglītības programmās 

 

2021./2022. mācību gads 1.septembrī skola uzsāka darbu KLĀTIENĒ! Tomēr sakarā ar to, 

ka valstī  joprojām  turpinājās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, arī  mūsu  skolā   tika  

noteiktas  būtiskas  atšķirības  no  ierastā  dzīves  ritma. Visi pirmā pusgada ieplānotie pasākumi tika 

daļēji īstenoti, jo sākot ar novembra sākumu mācību process tika organizēts daļēji attālināti, tika 

veidotas hibrīdstundas.  

Sākot ar marta mēnesi viss mācību process notika klātienē. 

Jau ierasta lieta ir konkursi, kas tiek rīkoti attālināti. Priecājamies, ka folkloras kopas 

“Žibuļeits” dalībniece Ilva Petrovska (pedagogs Dace Tihovska)  Ziemeļlatgales tradicionālās 

dziedāšanas video konkursā “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2021” ieguva I pakāpes diplomu 

uz titulu Vislielākā dziedātāja! Lai veiksme, darba spars un radošais gars pavada arī turpmāk! 

21. jūlijā Ludzā notika Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise  “Saulesvija. 

Citāds Dziesmu svētku gājiens”, kurā piedalījā folkloras kopa “ Žibuļeits” (pedagogs Dace 

Tihovska) un deju kolektīvs “Atvasītes” (pedagogs Sarmīte Stapule). 

Fokloras kopas "Žibuļeits" dalībnieks Raitis Banga  tradicionālās dziedāšanas konkursā 

"Dziesmu dziedu, kāda bija" Ziemeļlatgales pusfinālā ieguva II pakāpes diplomu un titulu "Lielais 

dziedātājs"! 

  Ierasti ir bijis, ka svētku dalībnieku gājienā cauri Rīgas centram dodas visu Latvijas 

pašvaldību delegācijas ar saviem kolektīviem. Šoreiz viss bija otrādi – delegācijas bija savās mājās, 

bet svētku organizatori devās pie dalībniekiem. Dziesmu svētku vēstneši nodeva svētku organizatoru 

pateicības un dāvanas ikvienam, kas gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. 

2021.gada 4.decembrī,  Koknesē attālināti notika XVI Starptautiskais P. Čaikovska 

klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss. Viens no konkursa mērķiem ir veicināt 

audzēkņu interesi par P. Čaikovska klaviermūziku, tāpēc konkursantu uzstāšanās programmā 

obligāti bija jābūt P. Čaikovska skaņdarbam!                                                          Šogad mūsu skolu 

pārstāvēja  Ingas Afanasjevas klavierspēles 5.klases audzēkne Karina Višņakova, kura 14 audzēkņu 

konkurencē ieguva godpilno 3.vietu.  

No 24.-28.februārim Naujenē norisinājās V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno 

izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2022", ko  rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā 

ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti. Konkurss šoreiz notika 

attālināti, iesūtot video ierakstus konkursa rīkotājiem. konkursā tika pārstāvētas valstis - Lietuva, 

Latvija, Igaunija, Polija. Konkursa dalībnieki- mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, 

kas tiek sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās.  

Šoreiz Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja un ieguva godpilno 3.pakāpi klarnetes spēles 

5.klases audzēkne Marija Meļņikova (pedagogs Aleksandrs Maslovs, koncertmeistare Ērika 

Piterāne).  

No 15.02-28.02.februārim Polijā norisinājās XXII Starptautiskais konkurss Digi-Talenty 

Zima 2022. Pirmo reizi šajā konkursā Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja klavierspēles nodaļas  

audzēkņi Milana Baranova (2.klase), Ieva Ļahnoviča (7.klase) un kora klases audzēkņi Kristiāns 

Broks (7.klase), Viktorija Kozlovska (4.klase) un Paula Blusanoviča (3.klase)!  Esam lepni par mūsu 
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audzēkņu rezultātiem:  Milana BARANOVA - II pakāpe, Ieva ĻAHNOVIČA - I pakāpe (pedagogs 

Marina Marčenoka), Viktorija KOZLOVSKA- I pakāpe (pedagogs Lolita Greitāne), Paula 

BLUSANOVIČA- I pakāpe (pedagogs Evita Podoļeca), Kristiāns BROKS - I pakāpe (pedagogs 

Aija Razumovska, koncertmeistare Marina Marčenoka). 

Lai veicinātu sadarbību ar nākamās izglītības pakāpes profesionālajām izglītības iestādēm, 

tika 25. martā mūsu skolā tika organizēta Tautas mūzikas meistardarbnīca, kurā  audzēkņiem un 

pedagogiem tika piedāvāta iespēja  mācīties spēlēt dažāda veida tautas mūzikas instrumentus - 

vijoli, bubynu, stabuli, celma bungas, mandolīnu, kokli un akordeonu. Nodarbībās piedalījās 12  

audzēkņi un 1 pedagogs.  Meistardarbnīcas laikā vērtīga un jauka bija kopīgā muzicēšana un spēja 

atbrīvoties, spēlējot pēc dzirdes. 

Meistardarbnīcas vadīja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības programmas 

Mūzika (Tradicionālā mūzika) pedagogi Liene Brence, Aleksandrs Maļkevičs un Dace Baltkāje. 

3. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ar panākumiem izskanēja Ludzas Mūzikas 

pamatskolas audzēkņu koncerts konkursā "Talants Latvijai". Koncertā piedalījās -  Milana Baranova 

-2.kl., Ieva Ļahnoviča – 7.kl. (ped. M.Marčenoka), Estere Poikāne – 3.kl., Annija Streļča – 

7.kl.(ped. G. Kolotuhina),  Kate Krukovska – 6.kl. (ped. Ē. Piterāne), Emīls Ļahnovičs – 5.kl.(ped. 

R.Seņkovs), Karina Višņakova – 5.kl. (ped. I. Afanasjeva). Esam gandarīti par rezultātiem - pirmo 

reizi piedaloties šajā konkursā, uz tā finālu bija izvirzīti 3 audzēkņi: Milana Baranova, Karina 

Višņakova, Ieva Ļahnoviča. Finālā Karina VIŠŅAKOVA ieguva III vietu! 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas rīkotais konkurss “Skaņais bolss” šogad 

norisinājās attālinātā formātā. Konkursā piedalījās jaunie vokālisti – Latgales mūzikas skolu un 

vispārizglītojošo skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 15 gadiem.  Konkursā tika pārstāvētas 8 mācību 

iestādes - Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas Vidusskola, Rēzeknes sākumskola, Ludzas 

Mūzikas pamatskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Rīgas Pļavnieku pamatskola, 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Balvu Mūzikas skola, Aglonas bazilikas Kora skola.  

Ludzas Mūzikas pamatskolu konkursā “Skaņais bolss” pārstāvēja un godalgotas vietas 

saņēma: Karolīna Teilāne - 2.vieta un Ramona Priskurela – 3.vieta (ped. Aija Razumovska, 

koncertmeistare Marina Marčenoka); Baiba Birule – 3.vieta, Viktorija Kozlovska – 2.vieta 

(pedagogs Lolita Greitāne); Paula Blusanoviča – 3.vieta (ped. Evita Podoļeca, koncertmeistare 

Lolita Greitāne). 

Ludzas Mūzikas pamatskolas un biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” 

rīkotais IV Latgales jauno vijolnieku  konkurss šogad norisinājās attālinātā  formātā. Konkursa 

mērķis ir sekmēt Latgales mūzikas skolu vijoles spēles audzēkņu profesionālo izaugsmi, uzstāšanās 

pieredzi un prasmi. 

Esam gandarīti par kuplo dalībnieku skaitu - 30. Tika  pārstāvētas 12 Latgales reģiona 

skolas: J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, S.Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskola, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Balvu Mūzikas skola, Preiļu 

Mūzikas skola, Krāslavas Mūzikas un māksla skola, Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Gulbenes 

Mūzikas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola, Maltas Mūzikas skola un Ludzas Mūzikas 

pamatskola.  

Konkursantu  uzstāšanās video vērtēja kompetenta žūrija: Arigo Štrāls - J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas profesors, LNSO mūziķis; Inese Štrāle - Jāz.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas 

stīgu instrumentu nodaļas vadītāja, LNSO mūziķe; Lolita Greitāne - Ludzas Mūzikas pamatskolas 

direktore. 
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Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja un godalgotas vietas ieguva jaunākajā grupā:  Estere 

Poikāne – 2.vieta, Albina Podoļeca - 3.vieta ,Viktorija Kuzmina - 3.vieta  un vecākajā grupā Annija 

Streļča – 3.vieta, Daniela Paņkova – Atzinība.Albinu, Esteri un Anniju konkursam sagatavoja 

skolotāja Gaļina Kolotuhina un ar meitenēm uz skatuves bija kopā koncertmeistare Inga Afanasjeva. 

Savukārt Viktoriju un Danielu sagatavoja skolotāja Elvīra Jakovļeva, un pavadīja koncertmeistare – 

Irēna Ždanova.                                         

Šī gada 2. aprīlī Daugavpilī notika 2. Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss, 

kurā piedalījās bērni un jaunieši līdz 20 gadu vecumam. Konkursā piedalījās vairāk nekā 180 jauno 

pianistu gan no vairākām Latvijas pilsētām, gan no dažādām valstīm: Polijas, Bulgārijas, 

Kazahstānas, Moldovas, Igaunijas un citām. Konkursantu sniegumu vērtēja deviņi žūrijas locekļi no 

Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Serbijas. 

Mūsu skolu godam pārstāvēja un godalgotas vietas ieguva Milana Baranova – 2.vieta, 

Lauma Toporkova – 2.vieta (pedagogs Marina Marčenoka), Kate Krukovska – 2.vieta (pedagogs 

Ērika Piterāne) un Karina Višņakova – GRAND PRIX (pedagogs Inga Afanasjeva). 

Par godu itāļu vijoles virtuoza Nikolo Paganīni 240 gadu jubilejai, 30.martā notika I 

Starptautiskais klasiskās mūzikas konkurss "La Campanella" Kazahstāna-Itālija 2022!  Konkurss 

notika attālinātā veidā.                                                                               

Mūsu skolu pārstāvēja un godalgotas vietas ieguva  11  audzēkņi dažādās vecuma grupās un 

dažādās nominācijās.  

Klavierspēlē:  Karina Višņakova - 1.vieta (ped.I. Afanasjeva), Milana Baranova, Ieva 

Ļahnoviča - 1.vietas, Lauma Toporkova - Grand Prix (ped. M. Marčenoka). 

Vijoles spēlē: Estere Poikāne - 1.vieta, Albina Podoļeca, Annija Streļča - 2.vietas (ped. G. 

Kolotuhina, kcm I. Afanasjeva). 

Vokālā dziedāšana: Paula Blusanoviča - Grand Prix (ped. E. Podoļeca), Viktorija Kozlovska 

Grand Prix  (ped. L. Greitāne), Karolīna Teilāne - 1.vieta (ped. A. Razumovska, kcm 

M.Marčenoka).                                                                                                                           

Flautas spēlē: Sofija Probuka - 1.vieta (ped. V. Orinska, kcm I. Afanasjeva). 

Katrs jauns mūzikas instruments skolai ir liels ieguvums. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” kārtējā 

projektu konkursā saņemtajam atbalstam, skolai iegādāts jauns firmas Blüthner pianīns "Irmler". 

2022.gada 25.aprīlī Ādažu Mākslas un Mūzikas skolā klātienē notika pirmais profesionālās 

ievirzes izglītības programmas “Dejas pamati” īstenojošo skolu vai deju skolu festivāls “Solis laikā 

Ādažos”. Šis brauciens visiem deju nodaļas audzēkņiem bija lieliska iespēja apzināties, cik Latvijā ir 

dažādas deju skolas, iepazīt Latvijā vienīgo Ādažu skolas deju specializāciju- step deju, lieliska 

pieredze parādīt savu varēšanu un novērtēt citu sniegumus.  

2022.gada 11.maijā  ir izskanējis XVII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss 

"Dziedu Dievmātei", kuru organizē Aglonas bazilikas Kora skola. Šogad mūsu skolu pārstāvēja četri 

jaunie vokālisti.  Prieks, ka 18 dalībnieku konkurencē A1 grupā mūsu meitenes: Karolīna Teilāne 

ieguva 2.vietu,  Ramona Priskurela un Viktorija Kozlovska - 3.vietu .  

2022.gada 13.maijā izskanēja Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss Jēkabpilī.  Mūsu 

skolu pārstāvēja trīs audzēknes Karolīna Teilāne (pedagogs Aija Razumovska, koncertmeistare 

Marina Marčenoka), Paula Blusanoviča (pedagogs Evita Podoļeca, koncertmeistare Lolita Greitāne), 
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Viktorija Kozlovska (pedagogs un koncertmeistare Lolita Greitāne). Apsveicam  Karolīnu un viņas 

skolotāju, kas 9 dalībnieku konkurencē ieguva Atzinību!  

Tradicionāli Ludzas Mūzikas pamatskolā no 06.-13. maijam bija pati siltākā un mīļākā 

nedēļa šajā mācību pusgadā. Tāpēc, ka mūsu skolā šajā nedēļā notika Mātes dienai veltītie koncerti, 

dodot iespēju ikvienam uzstāties. 

18.maijā Ludzas pilsētas estrādē notika 1.Ludzas novada mākslu festivāls “Šeku, reku”, tajā 

piedalījās ap 400 dalībnieki: lieli un mazi tautas deju dejotāji, kori, folkloras kopas un popgrupas un 

mākslinieki. Mūzikas skolu pārstāvēja Sarmītes Stapules deju kolektīvs "Atvasītes" - 1.-2.klase un 

3.-4.klase un Daces Tihovskas folkloras kopa “Žibuļeits”.  

23. maijā Ludzas KN notika mācību gada noslēguma deju nodaļas koncerts "Re, kā!", kur 

varēja redzē uzstākamies visus Dejas pamatu nodaļas audzēkņus! 

2022./2023. mācību gadā jāturpina darbs pie skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un 

papildināšanas. Arī turpmāk skola plāno piedalīties dažādos konkursos, festivālos, radošajās 

nometnēs un dažādos projektos kā arī turpināt organizēt Stīgu instrumentu spēles - Vijoļspēles 

konkursu. Lai pilnveidotu savu pedagogu un audzēkņu profesionālās iemaņas dejā un mūzikā, 

plānojam  piesaistīt augsti kvalificētus profesionāļus meistarklašu pasniegšanai! 

Mācību gada laikā, pēc iespējas vairāk ieplānosim stundu vērošanas, kas palīdzēs 

pedagogiem dalīties pieredzē, rast risinājumus dažādos metodiskajos jautājumos. 

Mācību gada laikā pildīsim akreditācijas ziņojumā veiktos norādījumus . 
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2022./2023. mācību gada prioritātes: 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Nr.1 

Pedagogu, izglītojamo, 

vecāku kompetences 

paaugstināšana, 

veidojot skolu kā 

mācīšanās organizāciju 

a) kvalitatīvi -  pedagogu, vecāku un izglītojamo izpratnes padziļināšana 

par kompetencēs balstīto mācību saturu un vērtēšanas sistēmu; 

- pedagogu iesaiste stundu vērošanā un profesionālās kompetences 

paaugstināšanā 

b) kvantitatīvi – līdz 80% pedagogu, vecāku un izglītojamo izprot 

būtisko; 

- ieviests jaunais mācību saturs 1.- 4.klasēs vispārējās izglītības 

programmā 

- 80% pedagogu piedalījušies savstarpējās stundu vērošanā; 

- 100% pedagogu apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus 

Nr.2 

Veikt izglītības 

programmas  Dejas 

pamati uzlabojumus, 

pamatojoties uz 

akreditācijas komisijas 

ziņojumā norādītajiem 

uzdevumiem 

a) kvalitatīvi - uzlabojusies pedagogu profesionālā darba kvalitāte 

b) kvantitatīvi - pilnveidota vērtēšanas sistēma; 

- 70% izglītojamo piedalās novada, un valsts mēroga konkursos, skatēs; 

- 100% dejas pedagogu regulāri piedalījušies profesionālās kompetences 

paaugstināšanā 

Nr.3 

Mērķtiecīgi virzīt un 

motivēt izglītojamos 

turpināt mūzikas un 

dejas izglītības apguvi 

a)kvalitatīvi – izglītības iestāde ir veikusi absolventu turpmāko 

profesionālo gaitu izpēti; 

-izglītojamie mērķtiecīgi tiek virzīti izvēlēties mūzikas un dejas 

izglītības turpināšanu; 

b)kvantitatīvi – 10% absolventu turpina profesionālo izglītību mūzikā 

vai dejā.  
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VISPĀRĪGIE DARBA PASĀKUMI 

 

SĒDES 

Nosaukums Norises vieta Norises laiks Atbildīgie 

Pedagoģiskās Padomes 

sēdes 

Skolas zāle Augusts 

Decembris 

Maijs 

Direktore 

Administrācijas sēdes Direktores kab. Katru otrdienu/pēc 

vajadzības 

Direktore 

Skolas padomes sēdes Skolas zāle Ne retāk kā reizi 

gadā/pēc vajadzības 

Direktore 

Pedagogu/Darbinieku 

sēdes 

Skolas zāle Reizi mēnesī/pēc 

vajadzības 

Administrācija 

 

METODISKAIS DARBS 

Skolas profesionālās ievirzes metodiskā darba ciklogramma – pielikums Nr.1 

Sākumskolas metodiskās komisijas darba plāns – pielikums Nr. 2 

 

Metodisko komisiju 

sēdes 

Mācību kabineti Augustā 

Pēc mācību 

koncertiem/ieskaitēm 

Jūnijs 

Pēc vajadzības 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Pedagogu dalība 

meistarklasēs,semināros 

 Visu mācību gadu Administrācija 

Ludzas novada skolu 

direktoru seminārs 

Ludzas 

pašvaldība 

Saskaņā ar IKSP darba 

plānu 

Direktore 

Direktoru vietnieku 

seminārs 

Ludzas 

pašvaldība 

Saskaņā ar IKSP darba 

plānu 

Direktores vietnieki 

Skolas mācību 

dokumentācijas 

pārbaude- ieskaišu, 

mācību koncertu 

protokoli 

 Ne retāk kā reizi 

semestrī 

Direktores vietnieki 

 

SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

Vecāku kopsapulce Skolas zālē Reizi gadā (oktobris) Administrācija 

1.-4.klašu 

(pamatizglītība) vecāku 

sapulces 

Klašu kabinetos Septembris 

Decembris 

Aprīlis 

Klašu audzinātāji 

Sagatavošanas klases 

vecāku sapulce 

Skolas zāle Aprīlis Administrācija 

2022./2023.mācību 

gada absolventu vecāku 

kopsapulce 

Skolas zāle Aprīlis Direktore 

Vecāku nedēļa Mācību kabineti Marts Administrācija 

Pedagogu individuālās Mācību kabineti Visu mācību gadu Pedagogi 



13 
Ludzas Mūzikas pamatskolas darba plāns 2022./2023.mācību gadam 

pārrunas ar vecākiem 

MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBS (profesionālās ievirzes programmās) – 

Skat. pielikumu Nr. 3 

AUDZINĀŠANAS DARBS (pamatizglītības programmā) –  

Skat. pielikumu Nr. 4,5 

SKOLAS VIDES UZRAUDZĪBA 

Skolas telpu sagatavošana 

mācību procesam 

 

Augusts Direktora 

vietn.administr.saimn.darbā 

Tehniskie darbinieki 

Skolas apkārtnes uzkopšana 

 

Visu gadu Direktora 

vietn.administr.saimn.darbā 

Tehniskie darbinieki 

Drošības instruktāžas 

skolēniem un darbiniekiem 

Septembris/Pēc vajadzības Atbildīgie par drošības 

instruktāžām 

Budžeta plānošana Oktobris Direktore 

Inventarizācija Novembris Direktora 

vietn.administr.saimn.darbā 

Bibliotēkas inventarizācija Reizi 10 gados (pēdējā 

2019.gadā) 

Direktore, bibliotekāre 

Skolas telpu noformēšana 

atbilstoši svētkiem 

Pēc vajadzības Direktora 

vietn.administr.saimn.darbā 

Atbildīgais pedagogs 

 

Pasākumu norises laiki un vieta var tikt mainīti, darba plāns tiek aktualizēts un precizēts katru 

mēnesi. 
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Pielikums Nr.1 

 

Ludzas Mūzikas pamatskolas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu  

metodisko komisiju darba ciklogramma  

 2022./2023.m.g.  

Atbildīgie - metodisko komisiju vadītāji: 

Klavierspēles nodaļa – Ērika Piterāne 

Vispārējo klavieru nodaļa – Inga Afanasjeva 

Akordeona spēles nodaļa – Boriss Ivanovs 

Mūzikas teorijas nodaļa – Sandra Kučāne 

Pūšaminstrumentu spēles nodaļa – Romāns Seņkovs 

Kora klases nodaļa  - Aija Razumovska 

Vijoles spēles nodaļa – Elvīra Jakovļeva 

Deju klases nodaļa – Sarmīte Stapule 

 

 

Tēma Laiks 

Metodiskā darba plānošana un prioritāšu noteikšana šajā mācību 

gadā. 

Augusts 

Darba plāna sastādīšana I un II semestrim. Augusts, septembris 

Mācību priekšmeta programmu apspriešana;  Augusts 

Mācību darba formu, metožu apspriešana un aktualizēšana 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī; 

Augusts- maijs 

Mācību procesa aktuālie jautājumi. Augusts-maijs 

Priekšlikumu izvirzīšana nākoša gada budžeta plānošanai. Septembris 

Gatavošanās 18.novembra pasākumiem. Oktobris, novembris 

Gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem. Decembris 

Dažādu mācību un audzināšanas darba problēmsituāciju 

apspriešana, izvērtēšana un to risināšana. 

Septembris-maijs 

Tālākizglītības kursos, semināros un stundu vērošanā gūto atziņu 

apkopošana un popularizēšana. 

Augusts-maijs 

Informatīvi izglītojošie izglītības procesa aktuālie jautājumi. Visu gadu 

Apspriede par tehniskās ieskaites rezultātiem. Oktobris, novembris, februāris 

Apspriede par izlaiduma klases noklausīšanās rezultātiem.  Decembris 

Februāris-aprīlis 

Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtības 

aktualizēšana 

Februāris 

Apspriede par mācību koncerta rezultātiem. Decembris, maijs 

Pārrunas par dažādiem paņēmieniem atgriezeniskās saites 

veidošanā mācību stundā. Pieredzes apmaiņa. 

Septembris-maijs 

Gatavošanās konkursiem, 4.maija pasākumam, “Māmiņu dienas” 

koncertiem. 

Aprīlis 
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Gatavošanās konkursiem. Audzēkņu dalība konkursos, rezultāti. Augusts-maijs 

Izlaiduma klases eksāmenu rezultātu apspriešana. Maijs 

Pārcelšanas eksāmenu, mācību koncertu, rezultātu apspriešana. Maijs, jūnijs 

Metodisko komisiju darba analīze. Maijs, jūnijs 

Dažādi jautājumi. Augusts - jūnijs 

Sastādīja:                                     E. Podoļeca 
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Pielikums Nr.2 

Sākumskolas metodiskās komisijas darba plāns 

 

2022./2023. m. g. 

 

Mēnesis Aktivitāte/pasākums Atbildīgais 

augusts MK sanāksme: 

Darba plāns 2022./2023.m.g. 

Aktuāla informācija no kursiem un semināriem. 

Zinību dienas organizēšana. 

D.Līvmane 

A.Petrovska 

 

septembris MK sanāksme: 

Skolēnu sasniegumu vērtēšanas Kārtība. 

Prioritātes un aktualitātes audzināšanas darbā. LMP 

audzināšanas darba plāns 2022./2023.m.g. 

Aktivitātes un pasākumi: 

Zinību dienas svētki. 

Miķeļa nedēļa. 

Skolēnu padomes diena. 

Rudens ekskursijas/pārgājieni. 

Klašu vecāku sapulces. 

I.Greivule 

 

A.Petrovska 

 

 

A.Petrovska, 

klašu audzinātājas 

oktobris MK sanāksme: 

Skolēnu iesaistīšana novada un valsts mācību 

priekšmetu konkursos. 

Pedagogu savstarpējās sadarbības iespējas. 

Diagnosticējošais darbs 1.klasei. 

Aktivitātes un pasākumi: 

Labo darbu maratons. Akcija“Labsirdīgā ķepa” 

Dzīvnieku aizsardzības diena (4.10.) 

Sporta nedēļa. 

Savstarpēja stundu vērošana, pieredzes apmaiņa. 

D.Līvmane 

I.Greivule 

 

 

 

A.Petrovska, klašu 

audzinātājas 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

novembris MK sanāksme: 

Novembris – Latvijas mēnesis. 

Atgriezeniskās saites sniegšana mācību stundas ietvaros. 

Aktivitātes un pasākumi: 

Mārtiņdienas tirgus. 

Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts koncerts. 

Klašu noformēšana valsts svētku noskaņās. 

Savstarpēja stundu vērošana, pieredzes apmaiņa. 

 

 

 

D.Līvmane 

 

A.Petrovska, klašu 

audzinātājas 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

decembris MK sanāksme: 

2022./2023.m.g. mācību un audzināšanas darba analīze. 

Pašvadīta mācīšanās – labās prakses piemēri. 

Aktivitātes un pasākumi: 

Klašu noformēšana Ziemassvētku noskaņās. 

Adventes laika iknedēļas tradīcija– svecītes iedegšana. 

Ziemassvētku pasākumi skolā un klasēs. 

Klašu vecāku sapulces. 

 

I.Greivule 

D.Līvmane 
 

Klašu audzinātājas, 

A.Petrovska 
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janvāris MK sanāksme 

Starppriekšmetu saiknes īstenošana. 

Atbalsta pasākumi talantīgiem skolēniem un bērniem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Aktivitātes un pasākumi 

Jaungada karnevāls. 

Piedalīšanās novada sākumskolas skolēnu Ledus 

mandalu konkursā. 

 

I.Greivule 

A.Petrovska 

 

Klašu audzinātājas, 

A.Petrovska 

februāris MK sanāksme: 

Lasītprasmes attīstīšanas paņēmieni. 

Gatavošanās skatuves runas konkursam. 

Aktivitātes un pasākumi: 

Savstarpēja stundu vērošana, pieredzes apmaiņa. 

Diagnosticējošais darbs 3.klasei. 

Sveču dienai veltīta izstāde. 

Valentīndienas ballīte skolā. 

 

D.Līvmane 

A.Petrovska 

 

 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

marts MK sanāksme 

Lieldienu pasākumi klasēs. 

Piedalīšanās starptautiskajā matemātikas konkursā 

“Ķengurs”. 

Aktivitātes un pasākumi 

Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”. 

Skatuves runas konkurss. 

Savstarpēja stundu vērošana, pieredzes apmaiņa. 

 

 

D.Līvmane 

 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

aprīlis MK sanāksme 

Izmantojamās mācību literatūras saraksts 

2022./2023.m.g. 

Skolēnu izaugsmes dinamika. 

 Aktivitātes un pasākumi: 

Vecāku dienas skolā. 

Grāmatu svētki. 

Klašu noformēšana Lieldienu noskaņās. 

Lieldienu aktivitātes klasēs. 

 

I.Greivule 

 

 

 

Klašu audzinātājas, 

A.Petrovska 

maijs MK sanāksme 

2021./2022.m.g. 2.semestra mācību rezultātu analīze. 

Sākumskolas MK darba analīze. 

Aktivitātes un pasākumi 

Mātes dienai veltīti pasākumi klasēs. 

Klašu vecāku sapulces. 

Pavasara ekskursijas/pārgājieni. 

Pēdējā Zvaniņa svētki. 

I.Greivule 

D.Līvmane 

 

 

 

Klašu audzinātājas 

A.Petrovska 

 

 

Sastādīja:                         D.Līvmane 
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Pielikums Nr. 3 

 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 
 
 

Mācību darba plāns 2022./2023.m.g. I. semestrim 
 
 

Datums Pūšaminstrumentu 

spēles klase 

Vijoles spēles 

klase 

Akordeona spēles 

klase 

Klavierspēles klase Kora klase Deju klase 

01.09.                                                                                                     ZINĪBU DIENA! 

13.10. 

 

   Tehniskā ieskaite 2.- 

4.klasei, plkst. 13.20 

VI Latgales un Sēlijas 

novadu mazpilsētu un 

lauku mūzikas skolu 

vokālās mākslas konkurss 

“Skani, tēvu zeme!” 

 

14.10.    Tehniskā ieskaite 5.- 

8.klasei, plkst. 14.20 

  

16.10.    11. Rīgas Starptautiskais 

jauno pianistu konkurss 

2022. gada 15. - 

16.oktobrī 

  

17.10. 

 

Tehniskā ieskaite  

2.-4.klasei, plkst. 

13.45 

     

18.10.   Tehniskā ieskaite 

2.- 8.klasei, plkst. 

14.00, 15.00 

   

19.10.     Tehniskā ieskaite 

dziedāšanā 2.-8.klasei, 

plkst. 13.00 

 

20.-21.10.  Tehniskā 

ieskaite 3.-

.klase, plkst. 
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14.00 

21.10. Tehniskā ieskaite 5.-

8.klasei, plkst. 15.20 

     

24.10-

28.10. 

Rudens brīvdienas! 

16.11. Svētku koncerts “Manai dzimtenei” 17.00 mūzikas skolas zālē 

17.11. Latvijas Neatkarības dienas koncerts Ludzas KN (piedalās arī skolas audzēkņi) 

25.11.    V J.Ivanova jauno 

pianistu konkurss 

“Latgales skicējums” 

  

25.11. 

02.12. 

    Ieskaite kora dziedāšanā – 

lasīšana no lapas, 

repertuāra atdziedāšana 

 

29.11. 

01.12. 

- Mācību koncerts vispārējās klavierēs pūšaminstr., vijoļspēles un akordeona spēles 

audzēkņiem 3.- 6.kl., tehniskā ieskaite vispārējās klavierēs 7. klasei, plkst.13.20 

- Mācību koncerts 

klavierspēlē kora 2.-

7.klasei, tehniskā ieskaite 

klavierspēlē 8. klasei; 

plkst.13.20 

 

01.12.-

03.12. 

   XVII Starptautiskais 

klaviermūzikas konkurss 

Koknese 2022 

  

09.12.   - Mācību koncerts 

2.-7. klasei,  

plkst. 14.00, 15.00 

- Mācību koncerts 1.-4. 

klasei;   

- standartu spēle 7.kl. 

plkst.13.20 

  

12.12      6.klases 

autordarbu 

1.piekšskate

, 

plkst.17.00  

13.12.    - Mācību koncerts 5.-6. 

klasei;  
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14.12.     Mācību koncerts 2.-

7.klasēm; plkst. 13.20 

 

15.12. Mācību koncerts  

2.-4.klasei, 

plkst.13.45 

   Mācību koncerts 8.klasei; 

plkst. 16.00 

 

16.12.  -Mācību 

koncerts 2.-8. 

klasei, 

-Valsts 

konkursa 

Vijoles spēle I 

kārta 

 plkst. 14.00 

    

18.12. Ziemassvētku koncerts Ludzas Romas katoļu baznīcā! plkst.12.00  

19.12. Mācību koncerts  

5.-8.klasei, 

plkst.15.20 

     

20.12.   Izlaiduma 

eksāmena 

programmas 

noklausīšanās 

8.klasei, plkst. 

16.30 

- Izlaiduma programmas      

noklausīšanās 8. klasei 

(polifonija, skaņdarbs) 

plkst.15.20 

  

21.12. Pedagoģiskās padomes sēde 

22.12. Ziemassvētku vakarēšana (liecību izdošana mūzikas un dejas programmās) 

 Ludzas KN, plkst.16.00 

26.12. 

2022-

06.01.2023.                                                                            

ZIEMAS BRĪVDIENAS! 

 

Sagatavoja: direktora vietnieks izglītības jomā _______________________ E. Podoļeca 
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Pielikums Nr. 4 

Pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena izglītības programmas un 

pamatizglītības pirmā posma ( 1.-4.klase) programmas ( ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)  

 1. - 4. klašu 

 audzināšanas darba plāns 

2022./2023.m.g. I semestrim 

 

 

Datums Pasākums Atbildīgais 

 SEPTEMBRIS  

01.09. Zinību dienai veltīts   pasākums  Ludzas pilsētas parkā „Sveika skola !”  A.Petrovska, klašu audzinātājas 

8.09. Latvijas Finiera Latgales reģiona skolām veltīts pasākums  Sarkaņkalnā ”Zaļā klase.” 

*Meži un to apsaimniekošana. 

*Karjeras iespējas koksnes apstrādē un ar mežizstrādi saistīto profesiju apgūšanas iespējas. 

D.Tihovska, J.Andrejeva. 

9.09. Tēvu dienai veltītās klases stundas. Klašu audzinātājas. 

26.09. – 

29.09. 

Miķeļdienai veltītā rudens kompozīciju izstāde „ Miķelītis-bagāts vīrs!” A. Petrovska, klašu audzinātājas 

30.09. Skolotāju dienai veltīts pasākums ”Skolotājs-cildena profesija!” 

*Skolēnu domes sagatavotais pārsteigums skolotājiem. 

*Radošā darbnīca skolas bibliotēkā. 

*4.klašu audzēkņu iejušanās skolotāju lomā ”Būt skolotājam-stilīgi un atbildīgi!’’ 

A.Petrovska, S.Stapule 

klašu audzinātājas 

* 1.-4. klašu vecāku sapulces Klašu audzinātājas. 

 OKTOBRIS  

3.10.-9.10. LABO DARBU MARATONS 

*Labdarības akcija ”Labsirdīgā ķepa” sadarbībā ar  Ludzas BJC. 

*3.klases audzēkņu ekskursija uz zirgu audzētavu ”Untumi’ 

Klašu audzinātājas 

A.Petrovska. S.Binovska 

D.Līvmane  

 

06.10. Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienai veltītais pasākums pilsētas parkā „Mūsu mīluļi”. Klašu audzinātājas 

17.10.-

21.10. 

Latvijas Veselības Sporta nedēļa. I.Kaupuža 

17.10.-

21.10. 

Karjeras nedēļa ” Uzņēmēj spējas -tavas superspējas.’ 

*Ludzas uzņēmuma “0rganic Products” apmeklējums. 

*Tikšanās ar fotogrāfi Ligitu Karveli “Ieraugi skaisto caur foto objektīvu!” 

A.Petrovska 
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*Klases stundas un pētījums ”Mana nākotnes profesija.” 

 

 

31.10. Piedalīšanās “Swedbankas “finanšu pratības  iniciatīvā ”Naudas diena.” J.Andrejeva  D.Tihovska. 

 NOVEMBRIS  
10.11. Mārtiņdienas tirgus. Klašu audzinātājas 

11.11.  Lāčplēša dienai veltītās tematiskās klases stundas. Klašu audzinātājas 

14.11. – 

23.11. 

 

* 

Patriotu nedēļai un LR Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi: 

 16.11.(plkst.17.00. )LMP audzēkņu svētku koncerts “Manai Dzimtenei.” 

 17.11.(plkst.10.00.) Sākumskolas audzēkņu  pasākums ‘’Ar Latviju sirdī!” 

Vizuālās mākslas konkurss sadarbībā ar Ludzas BJC pēc A.Rancānes dzejas motīviem 

Klašu audzinātājas 

E.Podoļeca 

A.Petrovska 

J.Andrejeva 

28.11. Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros Artas un Mikus Abaroniņu koncertlekcija-darbnīca 

“Skaņu virpulī.” 

 

A.Petrovska 

 DECEMBRIS  

* Adventes vainadziņa sveču iededzināšana klasēs katru nedēļu. A.Petrovska, klašu audzinātājas 

3.12. XXVI Latvijas stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa 2022”. 

 

D.Tihovska 

12.12.-

16.12. 

“Ziemassvētku rūķu darbnīca” LMP bibliotēkā. S.Stapule 

18.12. Ziemassvētku koncerts Ludzas Romas katoļu baznīcā. L.Greitāne E.Podoļeca 

* Skolas vecāku kopsapulce L.Greitāne. 

22.12. Ludzas Mūzikas pamatskolas pasākums ”Ziemassvētku vakarēšana.” A.Petrovska  E.Podoļeca 
 

 

 

* -    pasākumu laiks tiks precizēts 
 

Audzināšanas darba plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā                                Aina Petrovska 
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2022./2023.m.g. II semestrim 
 

 

Datums Pasākums Atbildīgais 

 JANVĀRIS  

12.01. Jaungada diskotēka-karnevāls 1.- 4.klašu audzēkņiem . klašu audzinātājas 

20.01. Tematiskās klases stundas “Atceries 1991.gada barikāžu aizstāvjus.” 

 

klašu audzinātājas 

21.01. DK “Atvasītes” dalība Ludzas KN koncertā “Reizē dejot sauc!” S.Stapule 

* Ludzas novada Sākumskolas skolēnu radošo darbu skate ”Mandalas ledū. ” D.Līvmane 

 FEBRUĀRIS  

02.02. Sveču dienai veltīta izstāde ”Mana mīļākā svecīte.” Klašu audzinātājas 

14.02. Valentīn dienas pasākums ”Bez mīlestības nedzīvojiet...”,  Amora pasts LMP. A.Petrovska, klašu audzinātājas 

17.02. LMP pedagogu un vecāku atpūtas vakars- koncerts “Sanākam kopā!” A.Petrovska E.Podoļeca 

21.02. Meteņdienas  pasākums  sadarbībā ar Ludzas Novadpētniecības muzeju  „Vizi, vizi Metenīti!” I.Greivule  A.Petrovska 

* Skatuves runas konkursi klasēs un skolā. A.Petrovska, klašu audzinātājas 

 MARTS  
8.03. Koncerts vecvecākiem “Paldies par mīlestību!” A.Petrovska E.Podoļeca 

11.03. DK “Atvasītes” dalība Ludzas KN  DK ’’Atvasara” 35 gadu jubilejas koncertā. S.Stapule 

*   Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss Ludzas BJC. Klašu audzinātājas 

* Sadraudzības sporta sacensības starp novada skolām. I.Kaupuža 

27.03.-

31.03. 

Lieldienu zaķa darbnīca LMP bibliotēkā. S.Stapule 

 APRĪLIS  

11.04. Lieldienām veltīti pasākumi  klašu kolektīvos ”Raibās Lieldienas.” Klašu audzinātājas 

15.04. Folkloras kopu konkurss Rīgā “Dziesmu dziedu , kāda bija!” D.Tihovska 

19.04. DK “Atvasīšu” dalība  radošā koncertā-skatē Ludzas KN S.Stapule 

3.04.-21.04. 

21.04. 

Akcija ”Es izlasīju, izlasi arī Tu!” 

Pasākums “Grāmatu parāde.” 

Karjerai veltītas lekcijas-ekskursijas ”Bibliotekāra profesija.”  

 

S.Stapule 

* Veselības diena sadarbībā ar Ludzas novada sporta halli Felicianovā. I.Kaupuža , I.Miklucāne, A.Petrovska 

24.04.-

28.04. 

Vecāku nedēļa Ludzas mūzikas pamatskolā. 

*”Iepazīsti vecāku profesiju!”(ekskursijas, radošās darbnīcas) 

Klašu audzinātājas 
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*”Mani vecāki var visu!”(radošas aktivitātes, lekcijas, paraugdemonstrējumi, 

meistardarbnīcas) 

27..04. Latgales kongresa dienai veltītās aktivitātes. A.Petrovska, D.Tihovska 

28.04. Folkloras kopu sarīkojums Rēzeknes BJC “Zeimuļs.” D.Tihovska 

   

 

 MAIJS  

3.05. Svinīgs pasākums par godu LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienai, Darba svētkiem un 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. 
Viktorīna “Es mīlu Tevi ,Latvija!” 

A.Petrovska” 

 
D.Līvmane 

8.05.-12.05. Māmiņu dienai veltīti koncerti 1.-4. klašu kolektīvos  „Tev, mana mīļā!” 
Zīmējumu  izstāde ”Dāvana   māmiņai.” 

Klašu audzinātājas, 

J.Andrejeva 

09.05. Eiropas dienas LMP. Klašu audzinātājas. 

15.05. Starptautiskajai ģimeņu dienai veltīta foto izstāde „Mana ģimene-mans zelts!” A.Petrovska, J.Andrejeva 

17.05. II Ludzas novada Mākslas un mūzikas festivāls ”Šeku-Reku!” S.Stapule 

* Konkursu un olimpiāžu laureātu, viņu pedagogu un vecāku godināšanas pasākums 

„Zvaigznītes iemirdzēšanās.” 

L.Greitāne, I.Greivule 

* Vasariņa klāt! ( Pēdējā zvana svētki 4. klasei) Klašu audzinātāji 

* 4.klases izlaidums J.Andrejeva , D.Tihovska 

   

 

 

 

 
* -    pasākumu laiks tiks precizēts 

 

Audzināšanas darba plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā Aina Petrovska 

 


