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APSTIPRINU 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

direktore Lolita Greitāne 

_____________________ 

2021.gada ____________ 

 

Skolas darba plāns 

2021./2022.mācību gadam 

 
Saturs 

 

1. Ludzas Mūzikas pamatskolas 2020./2021. gada darba plāna izpilde un analīze: 

 1.1. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti; 

 1.2. 2020./2021.mācību gada audzināšanas darba analīze; 

 1.3. Pārskats par mācību un audzināšanas darbu 2020./2021. gadā profesionālās ievirzes 

izglītības programmās un sasniegtie rezultāti. 

2. 2021./2022. 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 

2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) 

 un sasniegtie rezultāti 
 

JOMA Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

M
ā
cī

b
u

 s
a
tu

rs
 

IT izmantošana mācību programmu 

apguves procesā 

IKT tehnoloģiju jēgpilns lietojums mācību 

procesā. To izmantošanas apguvi veicināja 

attālinātais mācību process. 

Pedagogu  sadarbības veicināšana un 

starppriekšmetu saiknes  

pilnveidošana 

Pedagogi ir sadarbojušies ar savas  mācību jomas 

kolēģiem citās skolās, apmeklējuši kursus, 

klausījušies vebinārus, iepazinušies ar Skola2030 

piedāvātajiem materiāliem, dalījušies pieredzē 

skolas Sākumklašu metodiskajā komisijā. 

Jaunā mācību satura ieviešana 

pamatizglītības programmā 

Mācību stundās pedagogi ir aprobējuši 

metodiskos paņēmienus mācību satura pilnveidē. 

Saskaņā ar jaunā mācību satura ieviešanu 

izstrādāta un ieviesta jauna sekmju vērtēšanas 

kārtība skolā, par ko liecina sapulču protokoli un 

e-klases ieraksti. 

M
ā
cī
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n

a
 u

n
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ā
cī

ša
n

ā
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Sagatavošanās un pilnveidošanās 

jaunā satura ieviešanai 

pamatizglītības programmā.  

Izglītojamo  līdzatbildības  par  mācību  procesa 

rezultātiem palielināšanās. Projekta “Skolas 

soma” piešķirtā finansējuma veiksmīga 

izmantošana mācību procesa   

organizēšanā. 

Audzēkņu profesionālu koncertu 

apmeklējuma veicināšana un atbalsts 

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, koncertu 

apmeklējums nebija iespējams. Audzēkņi tika 

rosināti klausīties koncertus interneta vidē. 

Atbalsts pedagogu profesionālajā 

pilnveidē un jaunu metožu ieviešanā 

mācību procesā 

Pedagogu  izpratnes par formatīvās vērtēšanas 

lomu izglītojamā mācību sasniegumu veicināšanā 

veidošana. 

Iz
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lī

to
ja

m
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sa
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g
u

m
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Audzēkņu jaunrades spēju attīstīšana 

un mākslinieciskās darbības 

sekmēšana 

Tiek  veikts  darbs  ar  talantīgajiem  

izglītojamiem, izglītojamie tiek atbalstīti, 

motivēti un ar labiem rezultātiem piedalās  

dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs (arī attālināti). 

Vecāko klašu audzēkņu mācību 

sasniegumu veicināšana 

Visi 8.  klases beidzēji ir ieguvuši  apliecību  par 

profesionālās ievirzes izglītību. 
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 Audzēkņu iniciatīvas atbalstīšana 

skolas mācību procesa un vides 

uzlabošanai 

Attālinātā mācību procesa laikā tika sniegts 

atbalsts IT jēgpilnā izmantošanā. 

Sekmēt  izglītojamo individuālo 

kompetenču pilnveidi, interešu un 

spēju attīstīšanu 

Pedagogu  sadarbība  ar  vecākiem  un  atbalsta 

personālu,  lai  savlaicīgi  konstatētu  mācīšanās  

grūtības,  un profesionāli sniegtu nepieciešamos 

atbalsta pasākumus. 

Skolēnu atbildības, līdzdarbības un 

apzinātas karjeras izvēles 

veicināšana. 

Skolā notiek karjeras izglītības pasākumi. 
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Skolas visu telpu kosmētiskais 

remonts, pabeigt logu nomaiņu 

Pabeigta logu nomaiņa.  

Skolas apkārtnes labiekārtošana Netika atbalstīts no pašvaldības. 

Kamerzāles iekārtošana Veikts kamerzāles remonts, tās iekārtošana. 

S
k

o
la

s 
re

su
rs
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Mācību telpu nodrošināšana ar 

mācību līdzekļiem, materiāliem 

Papildus tika iegādāti 6 portatīvie datori, 

uzstādītas web kameras vairākiem datoriem. 

Saņemts dāvinājums no LATVENERGO – 22 

stacionārie mazlietoti datori. 

Kvalitatīvu mūzikas instrumentu 

klāsta papildināšana, esošo 

instrumentu uzturēšana 

Kultūrkapitālfonda projekta ietvaros iegādāts 

jauns pianīns. Remontēti esošie instrumenti, 

veikta klavieru skaņošana. 

Bibliotēkas papildināšana ar 

jaunākajām mācību un nošu 

grāmatām. 

Sakarā ar jaunā mācību satura ieviešanu 

bibliotēkas fondi papildināti ar pieejamām 

jaunajām mācību grāmatām, metodisko 

literatūru. 
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Darbinieku profesionālās pilnveides 

un tālākizglītības veicināšana un 

atbalstīšana 

Pedagogi  un  skolas  administrācija  piedalījās  

Skola2030  organizētajos  profesionālās  

tālākizglītības  kursos,  lai sagatavotos jaunā 

mācību satura ieviešanai. 

Iekšējo normatīvo dokumentu 

pārvaldīšana un aktualizēšana 

Skolas  lietvedībā  veikta  dokumentu  

pārskatīšana  lai tos noformētu atbilstoši  

dokumentu noformēšanas noteikumiem, kā arī 

pakāpeniski tiek sakārtots dokumentu 

centralizētā elektroniskā versija programmā 

LIETVARIS. 

Skolas vēstures datu saglabāšana un 

apkopošana 

Nepārtraukti tiek uzturēta skolas mājas lapa 

www.ludzamuzika.lv  

Pedagogu un skolas vadības 

sadarbības veicināšana skolas 

dokumentācijas un metodisko 

materiālu izstrādē un pilnveidē 

Stundu un nodarbību vērojumi liecina, ka 

pedagogi izstrādājuši daudzus nepieciešamos 

metodiskos materiālus mācību stundām un 

nodarbībām skolā. 

Sadarbība ar mūzikas skolām Latvijā 

un ārpus tās, pieredzes  apmaiņas 

veicināšana 

Plānotie sadarbības pasākumi nebija iespējami 

ierobežojumu dēļ. 

Informācijas apkopošanas par skolas 

absolventu turpmākajām gaitām 

Informācija tiek apkopota un saglabāta skolas 

mājas lapā www.ludzamuzika.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ludzamuzika.lv/
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2020./2021.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). 

 

Izvirzītās audzināšanas 

darba prioritātes 

2020./2021.m.g. 

Sasniegtie rezultāti 

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, kas, ņemot vērā Covid – 19 

izplatību, galvenokārt tika rīkoti attālināti.Cieša sadarbība ar 

audzēkņu vecākiem( sapulces Zoom platformā,individuālas 

tikšanās un telefonsarunas). 

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 vēlāk arī 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,izmantojot 

LMP mājas lapu. 

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. 
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Gatavoties un piedalīties XII 

skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkos. 

Skolas folkloras kopa un deju kolektīvs sekmīgi iesaistījušies 

Dziesmu un deju svētku skates repertuāra apguvē. Abi 

iepriekšminētie kolektīvi ieguva diplomus par piedalīšanos 

Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētku 

norisē”Saulesvija.Citāds Dziesmu svētku gājiens.,Tas norisinājās 

Ludzā.21.07.2021.” 

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”, dodoties ekskursijās, iepazīstot Latvijas kultūrvēstures 

objektus, gūstot kultūrpieredzi. Dotā projekta ietvaros audzēkņi 

apmeklēja izrādi Ludzas TN “Dzeltenā zemūdene “un  noskatījās 

video izrādi “Alise brīnumzemē.” 

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 diena”(1.septembris klasēs un 1.klasei skolas zālē kopā ar vecākiem); 

• 4. klases piedalīšanās Purva dienās ar saukli ”Iepazīsti purvu un mežu, darbojies, pēti 

un ieraugi!”; 

• Projekta “Skolas soma ” ietvaros izrāde Ludzas TN “Dzeltenā zemūdene”; 

•  Labdarības akcija „Labsirdīgā ķepa”; 

• Miķeļdienas svinēšana klasēs ; 

• Karjeras nedēļa sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu; 

• Mārtiņdiena klašu kolektīvos; 

• Pasākums “Tev, mana Latvija!” 

• Tematiskie Ziemassvētku  klases vakari; 

• Video sveiciens – koncerts Ziemassvētkos; 

• Konkurss”Anekdošu virpulis”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem; 

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

• Lielās Talka : "Par zaļu Latviju-katrs, bet visi kopā!" ; 

• Starptautiskaais matemātikas konkurss “Ķengurs 2021”; 

• Latgaliešu valodas diena Latgales kongresa dienas ietvaros; 

• Viktorīna"Vai tu zini, kas ir Latvija? "; 

• Skatuves runas konkursa “Vuolyudzāni”; 

• Mātes dienai veltītie apsveikumi; 

• Sadarbībā ar BJC zīmējumu konkurss „Manas mīļās māmiņas portrets”; 

• Dalība Eiropas eksāmenā; 
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• Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas video konkursā “DZIESMU DZIEDU, KĀDA 

BIJA 2021” ; 

• Projekta “Skolas soma ietvaros video izrāde “Alise Brīnumzemē”; 

• Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise  “Saulesvija. Citāds Dziesmu svētku 

gājiens”. 

 

 

Audzināšanas darba izvērtējums 

 

Stiprās puses : 

• Labvēlīga, atbalstoša skolas vide. 

• Aktīva klašu audzinātāju un skolas vadības sadarbība ar vecākiem. 

• Mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā. 

• 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 virtuālajos Skolēnu dziesmu un deju 

svētkos. 

• 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; 

• 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 nodrošināšanai. 
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PĀRSKATS par mācību un audzināšanas darbu 2020./2021. gadā 

profesionālās ievirzes izglītības programmās 

 

 

2020./2021. mācību gads 1.septembrī skola uzsāka darbu KLĀTIENĒ! Tomēr sakarā ar to, ka 

valstī  joprojām  turpinājās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, 

arī  mūsu  skolā   tiek  noteiktas  būtiskas  atšķirības  no  ierastā  dzīves  ritma. Visi pirmā pusgada 

ieplānotie pasākumi tika daļēji īstenoti.  Mācību otrajā pusgadā mācību process pilnībā notika 

attālināti, arī visi mācību koncerti, tehniskās ieskaites notika attālināti.  

2020. gada 4. un 5. augustā Ludzas Mūzikas pamatskolas Deju nodaļas audzēkņiem notika 

laikmetīgās dejas meistarklases. Radošajās meistarklasēs piedalījās visu deju klašu audzēkņi.  Tas 

mūsu bērniem bija nozīmīgs pasākums, jo Deju nodarbības vadīja- dejotājs, horeogrāfs, scenogrāfs, 

deju pedagogs, PIKC NMV “Rīgas baleta skola” laikmetīgās dejas programmas kursa vadītājs un 

Rīgas deju studijas “Ritms” pedagogs, mūsu novadnieks (dzimtā puse Vecslabada) Dmitrijs 

Gaitjukevičs.  Viens no viņa sasniegumiem ir Teātra Gada balvas „Spēlmaņu nakts 2013” iegūšana. 

Balva nominācijā “Gada sasniegums laikmetīgajā dejā” par izrādi “Inside” Latvijas Nacionālajā 

teātrī. 

            Savukārt 2020.gada 15.-16.septembrī Ludzā notika deju meistarklases, kuru pamatmērķis 

bija iegūt jaunu pieredzi hip-hop stila dejā. Nodarbības vadīja hip hop stila lietpratējs- Aleksandrs 

LUKŠA, kas ir dzimis un audzis Latgalē, Krāslavas pusē. 

          Šobrīd viņš ir Daugavpils deju studijas “StopTime” vadītājs, dejojošs treneris, horeogrāfs, 

producents, menedžeris un uzņēmējs. Vieni no augstākajiem sasniegumiem ir viņa vadītās studijas 

audzēkņu iegūtie Latvijas čempionu, kā arī Eiropas vicečempionu titulu iegūšana.  

          Prieks, ka mūsu Deju klases audzēkņiem bija iespēja  iegūto pieredzi apgūstot deju hip-hop 

stilā pie augstas klases speciālista! 

2020.gada 18.-20.oktobrī  Rīgā norisinājās 9. Rīgas Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss! Dalībnieku vērtēšana tika veikta attālināti videoieraksta formātā. Šogad konkursā 

piedalījās jaunie pianisti no Vācijas, Ķīnas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Moldovas, Ukrainas, 

Lielbritānijas, Armēnijas, Amerikas Savienotajām valstīm un Latvijas. Mūsu skolu pārstāvēja divas 

daudzsološas pianistes - Karina Višņakova (pedagogs Inga Afanasjeva) un Ieva 

Ļahnoviča (pedagogs Marina Marčenoka). Konkursu vērtēja starptautiska žūrija: Arta Arnicāne 

(Latvija/Šveice), Olga Palija (Ukraina/Lielbritānija), Slavomirs Vilks (Polija), Gintars Januševičs 

(Lietuva/Vācija), Džulio Bidau (Itālija). Sīvā konkurencē abas mūsu pianistes ieguva ļoti labus 

rezultātus: Karina Višņakova -  3.vieta un Ieva Ļahnoviča - 3.vieta. Jāpiebilst, ka Ievai 

Ļahnovičai  kā Speciālbalva ir dota iespēja apmeklēt augsti kvalificētu pianistu meistarklases! 

Jau septīto reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, 12.novembrī norisinājās Jauno 

vokālistu konkurss “Skaņais bolss”.  Dalībnieki iesūtīja video ierakstus, kurus nedēļas laikā 

klausījās un vērtēja  žūrijas komisija – Juris Vizbulis, Anda Lipska un Jānis Veļičko. Ludzas 

Mūzikas pamatskolas audzēkņi pierādīja, ka par spīti apstākļiem spēj piedāvāt labus un 

konkurētspējīgus priekšnesumus. Esam lepni par mūsu skolas laureātiem: Viktorija Kozlovska – I 

vieta (pedagogs un koncertmeistars L.Greitāne, Kamila Makarova- I vieta (pedagogs L.Greitāne, 

koncertmeistare I.Afanasjeva), Kristiāns Broks – I vieta (pedagogs A.Razumovska, 

koncertmeistare M.Marčenoka), Paula Blusanoviča – II vieta (pedagogs E.Podoļeca, 

koncertmeistare L.Greitāne), Katerīna Bartulāne – III vieta (pedagogs E.Podoļeca, koncertmeistare 

L.Greitāne). Visi konkursa dalībnieki saņēma jauno Skaņais bolss grāmatu ar Sandras Mežores, 

Guntras Kuzminas-Juknas un Solvitas Ivanovas tautasdziesmu apdarēm, kas tapušas tieši šī gada 

konkursam, kā arī dažādas balvas un diplomus. 

http://www.ludzamuzika.lv/jaunumi/params/post/2214560/1septembri-skola-uzsaks-darbu-klatiene
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Mācību pusgada noslēgumā Ierastā Ziemassvētku koncerta vietā šajā mācību gadā tika 

izveidots ļoti skaists un emocionāls VIDEO sveiciens no mūsu audzēkņiem un pedagogiem! To 

varēja vērot mūsu mājas lapā un youtube.com  kanālā!  

2020./2021.m.g. otrais mācību pusgada mācību process notika pilnībā attālināti.  

2021.gada 7.-11. janvārī Daugavpilī norisinājās III Starptautiskais Jauno dziedātāju 

Ziemassvētku dziesmu konkurss, kurā par uzvaru sacentās ap 2 000 jauniešu no 15 pasaules 

valstīm: ASV, Bulgārija, Baltkrievija, Gruzija, Horvātija, Kazahstāna, Krievija, Latvija, Lietuva, 

Maķedonija, Moldova, Polija, Rumānija, Zviedrija un Ukraina u.c. Konkursantu sniegumu vērtēja  

astoņi vokālās mūzikas eksperti – žūrijas priekšsēdētāji: Leonardo Saljoko no Itālijas un Inesa 

Bodjako no Baltkrievijas. Pārējie žūrijas locekļi no Latvijas, Polijas, Ukrainas un Krievijas. 

Tā kā Ziemassvētku mūzikas cienītājiem nebija iespējas baudīt muzikālos priekšnesumus 

klātienē, konkursa organizētāji nodrošināja alternatīvu – no 7. janvāra ikviens interesents varēja 

skatīties labākos konkursantu priekšnesumus Youtube kanālā  “Latvian Contests”. Konkursa 

dalībnieki pēc izvēles izpildīja dziesmu vienā vai vairākās kategorijās: tradicionālā oriģinālā 

Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku tautas dziesma, Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs, 

mūsdienu Ziemassvētku dziesma.  Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēknis Kristiāns Broks 

(pedagogs Aija Razumovska, koncertmeistare Marina Marčenoka) startēja A2 (zēnu) grupā un 

izcīnīja II vietu.  

2021.gada janvāra sākumā notika IV Starptautiskais Jauno izpildītāju KONKURSS 

„Ziemas Pasaka" DAUGAVPILĪ, kas ŠOREIZ norisinājās arī attālinātā formā! Konkursa 

dalībniekiem bija jānosūta video ieraksti ar uzstāšanās programmu konkursa organizatoriem, kuri 

tālāk tos nodeva vērtēšanai starptautiskai žūrijai, kuru pārstāvēja Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas, 

Krievijas un Ukrainas valstis . Konkursā varēja iesūtīt arī iepriekš uzfilmētās uzstāšanās, kas deva 

iespēju arī mūsu skolas audzēkņiem piedalīties konkursā! 

 

Nominācijā VOKĀLS:  

• skolotājas Evitas Podoļecas audzēknes  Paula Blusanoviča  ieguva Grand Prix, Bartulāne 

Katerīna – 2.vietu (koncertmeistare L. Greitāne); 

• skolotājas Lolitas Greitānes audzēknes Kamila Makarova ieguva 1.vietu (koncertmeistare 

Inga Afanasjeva) , Viktorija Kozlovska – 2.vietu; 

• skolotājas Aijas Razumovskas audzēknis Kristiāns Broks ieguva 1.vietu (koncertmeistare 

M. Marčenoka). 

 

Nominācijā INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA: 

• skolotājas Marinas Marčenokas audzēknes Milana Baranova un Ieva Ļahnoviča ieguva 

1.vietu; 

• skolotājas Ingas Afanasjevas audzēkne Karina Višņakova ieguva 1.vietu un “Žūrijas 

simpātiju balvu”; 

• skolotājas Margaritas Onufrijevas audzēknes Annija Streļča un Estere Poikāne ieguva 

2.vietu un Albina Podoļeca – 3.vietu (koncertmeistare I. Afanasjeva). 

 

No 26. - 27.martam Daugavpilī attālināti norisinājās I Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu 

mūzikas jauno izpildītāju konkurss!  Konkursa mērķis ir sekmēt muzicēšanas prasmju attīstību 

jaunajiem mūziķiem un godināt pasaules gleznotāja Marka Rotko vārdu, kurš dzimis Daugavpilī. 

Konkursā piedalījās vairāk nekā 360 bērni un jaunieši no vairākām pasaules valstīm: Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Kanādas, Polijas, Krievijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Vācijas, Indijas, 

Ukrainas, Moldovas, Portugāles. Konkursa žūriju pārstāvēja 7 valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, 

Vācija, Krievija, Izraēla un Kanāda.  
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• C 1 grupā 73 audzēkņu konkurencē Lauma Toporkova ieguva III pakāpi (pedagogs 

Marina Marčenoka); 

• C 2 gupā 40 audzēkņu konkurencē Karina Višņakova ieguva I pakāpi  (pedagogs Inga 

Afanasjeva), un  

• C 3 grupā 36 audzēkņu konkurencē Ieva Ļahnoviča ieguva II pakāpi (pedagogs Marina 

Marčenoka)! 

 

                   2020./2021. 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! 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad mācību procesā visos izglītības līmeņos ir jāievēro 

nepieciešamie drošības pasākumi, arī profesionālajā ievirzē ir jāmeklē jaunas mācību darba 

organizācijas formas un audzināšanas metodes. Tāpēc plānojam 2021./2022.m.g. veidot 

vairākus video koncertus, kuri būtu pieejami gan Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem, 

viņu vecākiem un draugiem! 
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2021./2022. mācību gada prioritātes: 

 

Prioritātes 2021./2022.mācību gadā: 

1. Skolā turpinās jaunā mācību satura ieviešana 1.,  2., un 4.klasēs vispārējās izglītības 

programmā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

o metodiskajās dienās piedalījās visi skolas pedagogi un gūtās zināšanas tiek 

jēgpilni izmantotas mācību procesā; 

o pedagogi ir vienojušies par prioritārajām mācību stundas laikā izmantojamajām 

metodēm; 

o pedagogi regulāri tiekas, lai plānotu un apspriestu sadarbības iespējas konkrētā 

klasē 

2. Paaugstināta mācību stundu kvalitāte vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības 

programmās. 

Sasniedzamie rezultāti: 

o ir nodrošināta regulāra mācību stundu vērošana un atgriezeniskās saites sniegšana 

pedagogiem viņu profesionālās pilnveides nodrošināšanai, atbilstošās 

dokumentācijas pārraudzība; 

o ir izstrādāti vienoti mācību stundu vērošanas kritēriji un mācību stundas 

vērošanas lapa; 

o pedagogu savstarpējā stundu vērošana ir uzlabojusi stundu kvalitāti; 

o ir palielinājies vēroto stundu skaits. 

 

3. Pilnveidot mācību procesa organizēšanu skolēnu sasniegumu paaugstināšanā pēc 

piespiedu attālinātā mācību procesa. 

Sasniedzamie rezultāti: 

o sniegts atbalsts skolēniem, pilnveidota individuālā pieeja skolēnu zināšanu 

celšanai; 

o skolēni jēgpilni izmanto digitālos mācību līdzekļus un informācijas avotus, lai 

realizētu pašvadītu mācīšanos; 

o paaugstinājusies skolēnu prasmju un mācību darba efektivitāte, kas atspoguļosies 

vispārējā izglītībā – diagnosticējošā darba rezultātu dinamikā, profesionālajā 

ievirzē – mācību koncertu un eksāmenu rezultātu dinamikā, konkursu rezultātos. 

 

4. Veidot drošu un labvēlīgu skolas vidi izglītojamajiem, skolas darbiniekiem un 

vecākiem. 

Sasniedzamie rezultāti: 

o Skolā ir ievēroti COVID-19 piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

nepārtrauktu mācību audzināšanas procesu COVID-19 apstākļos.; 

o 80% pedagogu ir saņēmuši psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu 

supervīzijā. 
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SĒDES* 

*Visu sēžu un sanāksmju norises vietas atkarīgas no epidemioloģiskās situācijas valstī. 

Ja nav atļauts klātienē, tad tās notiek ZOOM platformā 

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 

2018./2019.mācību 

gada absolventu vecāku 

kopsapulce 

Skolas zāle Aprīlis Direktore 

Vecāku nedēļa Mācību kabineti Marts Administrācija 
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Pedagogu individuālās 

pārrunas ar vecākiem 

Mācību kabineti Visu mācību gadu Pedagogi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 
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Ludzas Mūzikas pamatskolas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu  

metodisko komisiju darba ciklogramma  

 2021./2022.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 – Arnis Krancāns 

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 

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

Izlaiduma klases eksāmenu rezultātu apspriešana. Maijs 
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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 

 

2021./2022. m. g. 

 

Nr.p.k. Temats Laiks Atbildīgais 

1. Kārtība mācību procesa organizēšanai ar 

2021.gada 1.septembri, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid -19 laikā. 

Zinību dienas organizēšana. 
 

augusts L.Greitāne 

 

2. Mācību un audzināšanas darba prioritātes 

2021./2022.m.g. 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana 1.un 2.klasē. 

Rudens svētki skolā. 
 

septembris I.Greivule 

D.Līvmane 
A.Petrovska 

3. Skolēnu un skolotāju sadarbība, izmantojot IT 

tehnoloģijas. 

Klases stundu tēmas audzināšanas programmā. 
 

oktobris J.Andrejeva 
A.Petrovska 

 

4. Novembris – Latvijas mēnesis. 

Karjeras izglītības tēmu integrēšana mācību un 

audzināšanas programmā. 

novembris  

D.Līvmane 

5. 2021./2022.m.g. 1.semestra mācību rezultātu 

analīze. 

Ziemassvētku pasākumi klasēs. 
 

decembris I.Greivule 
A.Petrovska 

 

6. Skatuves runas konkurss. 

Metodes un paņēmieni skolēnu runas un 

valodas attīstīšanai. 
 

februāris A.Petrovska 

D.Līvmane 

7. Lieldienu pasākumi klasēs. 

Piedalīšanās starptautiskajā matemātikas 

konkursā “Ķengurs”. 
 

marts A.Petrovska 

D.Līvmane 

8. 2021./2022.m.g. 2.semestra mācību rezultātu 

analīze. 

Izmantojamās mācību literatūras saraksts 

2022./2023.m.g. 

Sporta diena. 

4.klases izlaiduma plānošana un norise. 

maijs I.Greivule 

D.Līvmane 

I.Kaupuža 

 

 

Sastādīja:                         D.Līvmane 
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Pielikums Nr. 3 

 

Mācību darba plāns 2021./2022.m.g. I semestrim  
profesionālās ievirzes izglītības programmās 

 

Datums Pūšaminstrumentu 

spēles klase 

Vijoles spēles 

klase 

Akordeona 

spēles klase 

Klavierspēles klase Kora klase Deju klase 

01.09.                                                                                                     ZINĪBU DIENA! 

11.10 Tehniskā ieskaite  

2.-4.klasei, plkst. 
13.45 

     

12.10 

 

   Tehniskā ieskaite 2.- 

4.klasei, plkst. 13.45  

  

13.10 Tehniskā ieskaite 5.-

8.klasei, plkst. 15.20 

     

14.10   Tehniskā ieskaite 

2.- 8.klasei, plkst. 

14.00, 15.00 

Tehniskā ieskaite 5.- 

8.klasei, plkst. 15.20 

  

15.10  Tehniskā 

ieskaite 3.-

9.klase, plkst. 

14.00 

  Tehniskā ieskaite 

dziedāšanā 2.-7.klasei 

plkst. 13.45 

 

18.10-

22.10 

Rudens brīvdienas! 

27.11     I Starptautiskais Alfr. 

Feila Jauno dziedātāju 

tautas dziesmu konkurss 

 

29.11 

01.12 

    Ieskaite kora dziedāšanā 

– lasīšana no lapas, 

repertuāra atdziedāšana 

 

30.11, 

02.12 

- 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 
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klavierspēlē 8. klasei; 

plkst.13.20 

04.12    XVII Starptautiskais P. 

Čaikovska konkurss 

Koknesē 

  

07.12 

 

   - Mācību koncerts 1.-4. 

klasei;  plkst.13.20 

  

08.12 Mācību koncerts  

2.-4.klasei, 

plkst.13.45 

     

10.12    Mācību koncerts 5.-7. 

klasei;  

plkst.13.45 

- Izlaiduma programmas      

noklausīšanās 8. klasei 

plkst.16.05 

  

13.12     Mācību koncerts 2.-

4.klasēm; plkst. 13.45 

 

14.12  Mācību koncerts 

2.-9. klasei, 

plkst. 14.00 

    

15.12 Mācību koncerts  

5.-8.klasei, 

plkst.15.20 

 Izlaiduma 

eksāmena 

programmas 

noklausīšanās 

8.klasei, plkst. 

16.00 

   

16.12   - Mācību 

koncerts 2.-7. 

klasei,  

plkst. 14.00, 

15.00 
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17.12     Mācību koncerts 5.-

7.klasēm; plkst. 15.00 

 

21.12 Liecību izdošana mūzikas un deju programmās! 

22.12 Pedagoģiskās padomes sēde 

plkst. 13.00 
22.12. 

2021-

04.01.2022

.                                                                            

ZIEMAS BRĪVDIENAS! 

Sagatavoja: direktora vietnieks izglītības jomā _______________________ E. Podoļeca 

 

Mācību darba plāns 2021./2022.m.g. II semestrim  
profesionālās ievirzes izglītības programmās 

 

Datums Pūšaminstrumentu 

spēles klase 

Vijoļspēles klase Akordeona 

spēles klase 

Klavierspēles klase Kora klase Horeogrāfij

as klase 

03.02 

 

   Tehniskā ieskaite 

1.-4.klašu pianistiem, 

plkst. 13.20 

  

04.02    Tehniskā ieskaite 

5.-7.klašu pianistiem, 

plkst. 13.45 

  

07.-

11.02 

Brīvdienas 1.klasei 

10.02     Tehniskā ieskaite 2.-

7.klasei, plkst. 13.35 

 

11.02  Tehniskā ieskaite 

3.-9.klase,  

plkst. 14.00 

    

14.02 Tehniskā ieskaite  

2.-4.klasei, plkst. 

13.45 
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15.02    Mācību koncerts 

vispārējās klavierēs 

1.kora klasei; 

Tehniskā ieskaite 

visp.kl. 2.-7.kora klasei 

13.20 

  

16.02 Tehniskā ieskaite  

5.-7.klasei, plkst. 

15.20 

     

17.02 V Starpt. 

Pūšaminstr. spēles 

jauno izpildītāju 

konkurss “Naujene 

WIND” (attālināti) 

  Tehniskā ieskaite 

vispārējās klavierēs 4.-

6.kl. pūšaminstr., 

vijoļspēles, akordeona 

spēles, kl. 13.20 

  

25.02.   Mācību koncerts  

1.-7.klasei plkst. 

14.00 un 15.00 

   

28.02   Izlaiduma klases 

eksāmena progr. 

Noklausīšanās 

plkst. 16.00  

   

07.03 Mācību koncerts  

1.-4.klasei, plkst. 

13.35 

     

08.03    Mācību koncerts 1.-

4.kl.pianistiem, plkst. 

13.20 

  

09.03 Mācību koncerts  

5.-7.kl., plkst.15.05 

 

 Tehniskā ieskaite 

2.-7.kl. pl.14.00, 

15.00 

   

10.03    Mācību koncerts 5.-

7.kl.pianistiem un 

eksāmena programmas 

noklausīšanās 8.kl., 
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plkst. 13.45 

11.03  Mācību koncerts 

1.-9.klasei,  

plkst. 14.00 

    

13.03  IV Latgales jauno 

vijolnieku 

konkurss Ludzā 

    

15.03    6.Starptautiskais 

L.Garūtas jauno 

pianistu konkurss 

  

14.-

18.03. 

Pavasara brīvdienas 

02.04    II Starptautiskais 

Oskara Stroka Jauno 

pianistu konkurss 

  

03.04 Konkurss-koncertcikls TALANTS LATVIJAI  

05.04     VIII jauno vokālistu 

konkurss “Skaņais 

bolss” 

 

06.04 8.klases izlaiduma 

programmas 

noklausīšanās 16.05 

     

12.04    Izlaiduma eksāmena 

programmas 

noklausīšanās 8.kl. 

plkst.15.20 

  

11., 

13.04 

    Ieskaite kora dziedāšanā 

(sk. E. Podoļeca) 15.20 

 

25.04   Izlaiduma klases 

eksāmena 

programmas 

noklausīšanās, 

16.00 

   

    Mācību koncerts visp. klavierēs 1.-8. kora klasei,  
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26.04. 

 

13.20 

Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – rakstiskā daļa, plkst. 16.00   

27.04 8.klases izlaiduma 

programmas 

noklausīšanās 15.20 

     

 

28.04 

 

Noslēguma solfedžo eksāmens (rakstiskā daļa) 8.klasei plkst. 16.00  

Mācību koncerts 2.-7.kl. vijolniekiem, pūtējiem, akordeonistiem vispārējās klavierēs, 

plkst. 13.20 

 

  

29.04    Izlaiduma klases 

eksāmena programmas 

noklausīšanās 15.05 

  

03.05 Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – mutiskā  daļa, plkst. 16.00 

10.05. 

 

Izlaiduma klases 

eksāmens 

specialitātē, ~ plkst. 

16.00 

Izlaiduma klases 

eksāmens 

specialitātē ~ 

plkst. 15.00 

    

11.05  Jauno mūziķu 

konkurss Stīgo, 

radi Bolderājā 

    

12.05   Izlaiduma klases 

eksāmens 

specialitātē ~ 

plkst. 16.00 

Izlaiduma klases 

eksāmens specialitātē 

~plkst. 15.20 

  

Pārcelšanas solfedžo eksāmens 5.klasei. plkst. 14.00  

13.05     A.Žilinska VII jauno 

vokālistu konkurss 

Jēkabpilī 

 

 

16.05 

 

Pārcelšanas 

eksāmens 1.-4. 

klasei plkst. 13.35 

     

Noslēguma solfedžo eksāmens (mutiskā daļa) 8.klasei plkst. 15.00   

  Pārcelšanas     
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17.05 

 

eksāmens 

specialitātē 1.- 

7.klasei, mācību 

koncerts 9.kl.  

plkst. 14.00 

Pārcelšanas solfedžo eksāmens 6. klasei, 15.00 (Savicka, Vidiņa kārto solfedžo 20.05)  

18.05 Pārcelšanas 

eksāmens 5.-7. 

klasei, plkst. 15.20 

    Noslēguma 

pārbaudījumi

: 

1., 2., 3., 4., 

5.kl. – 

Ieskaite. 

14.00-17.00 

Ludzas TN 

 

19.05 

 

    Pārcelšanas eksāmens 

dziedāšanā 1.-4. plkst. 

13.35  

 

Pārcelšanas solfedžo eksāmens 7a. b. klasei, 15.00  

20.05 Pārcelšanas solfedžo eksāmens 4.klasei (stundu laikā -5 audz.) 

Pārcelšanas eksāmens solfedžo 7.c.klasei 15.00 

 

23.05   Pārcelšanas  

eksāmens 

specialitātē  

1.-7.klase, 

plkst. 14.00, 

15.00 

   

24.05 

 

Pārcelšanas solfedžo eksāmens 4.klasei (stundu laikā -5 audz.) 

 

 

   Pārcelšanas eksāmens 

specialitātē 1.- 4.kl., 

plkst.13.20 

  

25.05     Pārcelšanas eksāmens 

dziedāšanā 6.-7.kl. 15.00 

 

26.05    Pārcelšanas eksāmens   
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specialitātē 5.- 7.kl., 

plkst.13.45 

Maijs      Deju klases 

kopdeja 

(Zibakcija 

jeb flešmobs)  

Maijs      Mācību 

ekskursija uz 

Indras 

mūzikas un 

mākslas 

skolu (kopīgs 

koncerts). 

jūnijs Izlaidums mūzikas programmā 

maijs Iestājpārbaudījums mūzikā uzņemšanai 1. klasē   

27.05 Pedagoģiskās padomes sēde 

31.05 Mācību gada noslēguma pasākums un liecību izdošana mūzikas programmās! 

01.06.-

31.08 

VASARAS 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 

2021./2022.m.g. I semestrim 

 

Datums Pasākums Atbildīgais 

 SEPTEMBRIS  

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

27.09. – 

29.09 

Miķeļdienai veltītā rudens kompozīciju izstāde „Rudens krāsu karuselis”. A. Petrovska, klašu audzinātājas 

 OKTOBRIS  

04.10. Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienai veltītais pasākums pilsētas parkā „Mans mīlulis”. Klašu audzinātājas 

 NOVEMBRIS  
10.11. Mārtiņdienai veltīti pasākumi klasēs. Klašu audzinātājas 

11.11.  Lāčplēša dienai veltītie tematiskie pasākumi. Klašu audzinātājas 

16.11. – 

23.11. 

Patriotu nedēļai veltītās klases stundas  Latvijai – 103! Klašu audzinātājas 

 DECEMBRIS  

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

*  Video apsveikumu koncerts Facebook vietnē  „Ticot, cerot un mīlot…” 

 

E.Podoleca 

* Projekta „Latvijas skolas soma’”ietvaros Artas un Mikus Abaroniņu koncertlekcijas Zoom 

platformā  „Kosmosa burvis”, „Sprādziens kosmosā” un „Ziemassvētki apkārt zemeslodei”. 

Klašu audzinātājas 

09.12.- 

20.12. 

Labdarības akcija „Drosmes kaste” Rēzeknes slimnīcā nonākušajiem bērniem. Klašu audzinātājas 

18.12. Zoom platformā XXV Latvijas stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa 2021”.  D.Tihovska 

14.12. Skolas vecāku kopsapulce L.Greitāne. 

21.12. Audzināšanas stundas-koncerti „Ieskandini Ziemassvētkus!” Klašu audzinātājas, S.Stapule 

 

* -    pasākumu laiks tiks precizēts 
 

Audzināšanas darba plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā                                Aina Petrovska 
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2021./2022.m.g. II semestrim 
 

 

Datums Pasākums Atbildīgais 

 JANVĀRIS  

04.01.-

01.03. 

Ludzas novada Sākumskolas skolēnu radošo darbu skate ”Mandalas sniegā.” D.Līvmane,klašu audzinātājas. 

* Audzināšanas stundas par drošības noteikumiem saistībā ar “Covid-19.” 

 

Klašu audzinātājas 

   

 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. 

18.02. Tikšanās Zoom platformā ar lietuviešu rakstnieci Linu Žutauti. E.Podoļeca. 

   

 MARTS  
03.03. Meteņdienas  pasākums  klašu ietvaros  „Vizi, vizi Metenīti!” I.Kaupuža, klašu audzinātājas. 

28.03.-4.04.

   

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

* Sadraudzības sporta sacensības starp novada skolām. I.Kaupuža 

   

 APRĪLIS  

1.04. Joku dienas pasākumi LMP. Klašu audzinātājas. 

1.04.-8.04. Akcija ”Dāvini grāmatu skolai!” S.Stapule 

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

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

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

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. 

A.Petrovska, klašu audzinātājas 

   

 

 MAIJS  

02.05-

06.05. 

Māmiņu dienai veltīti koncerti   „Tev, mana mīļā!” 
Zīmējumu  izstāde ”Dāvana   māmiņai....” 

Klašu audzinātājas, 

J.Andrejeva 
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09.05. Eiropas dienas LMP. Klašu audzinātājas. 

15.05. Starptautiskajai ģimeņu dienai veltīts pasākums  „Mana ģimene-mana mīlestība!” A.Petrovska, E.Podoļeca 

* 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 A.Petrovska 

   

 

 
* -    pasākumu laiks tiks precizēts 

 

Audzināšanas darba plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā Aina Petrovska 

 


