
 
 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

Mācību darba plāns 2020./2021.m.g. II semestrim 

 

Datums Pūšaminstrumentu 

spēles klase 

Vijoles spēles klase Akordeona spēles klase Klavierspēles klase Kora klase Dejas pamatu klase 

09.01.2021     III Starpt. Jauno 

dziedātāju 

Ziemassvētku 

dziesmu 

konkursss 

 

01.03.-12.03 Mācību koncerts: 

 1.klasei (1 skaņdarbs);  

 2. -7.klasei (skaņdarbs 

+ etīde) 

8.klasei (1 skaņdarbs no 

noslēguma programmas) 

Mācību koncerts: 

 1.klasei (1 skaņdarbs); 

  2.klasei (1 skaņdarbs 

+ 1 skaņdarbs pēc 

izvēles); 

 3. -7.klasei); 

8.klasei (skaņdarbs no 

noslēguma programmas + 

etīde) 

Mācību koncerts: 

 1.klasei (1 skaņdarbs);  

 2. -7. un 9. klasei 

(skaņdarbs + etīde) 

 8.klasei (1 skaņdarbs no 

noslēguma programmas + 

etīde) 

 

Mācību koncerts: 

 1.-7.klasei 

(skaņdarbs + etīde) 

 8. klasei  

(noslēguma 

eksāmena 

programmas 

noklausīšanās); 

 1. kora klasei (2 

skaņdarbi); 

2. – 6. kora klasei 

(etīde); 

 Tehniskā 

ieskaite 

dziedāšanā 
2.-8.klasei 

(latv.t.dz. a 

cappella) 

 

 

15.03-19.03. Pavasara brīvdienas! 

13.04/plkst. 19.00                                   8.klase (mūzikas programmas) un 6.klases (deju programmas) audzēkņu vecāku sapulce. 

15.04/plkst. 19.00 1.- 4. un 5.-7. klases mūzikas un deju programmas audzēkņu vecāku sapulce. 

27.04 Noslēguma eksāmens solfedžo 8.klasei – rakstiskā daļa, plkst. 17.00-18.00 (visi kopā)  

30.04 Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – rakstiskā  daļa, plkst. 16.05 (visi kopā)  

07.05 Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – mutiskā  daļa, plkst. 16.05 – 1.grupa (4 cilv.)  

08.05  Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – mutiskā  daļa, plkst. 16.50 – 2.grupa (4 cilv.)  

10.05 Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – mutiskā  daļa, plkst. 16.50 – 3.grupa (4 cilv.)  

14.05 Noslēguma eksāmens mūzikas literatūrā 8.klasei – mutiskā  daļa, plkst. 16.05 – 4.grupa (4 cilv.)  

18.05 Noslēguma solfedžo eksāmens 8.klasei – mutiskā daļa, plkst. 16.50 – 1.grupa (4 cilv.)  



18.05 Noslēguma solfedžo eksāmens 8.klasei – mutiskā daļa, plkst. 17.30 – 2.grupa (4 cilv.)  

20.05 Noslēguma solfedžo eksāmens 8.klasei – mutiskā daļa, plkst. 16.05 – 3.grupa (4 cilv.)  

21.05 Noslēguma solfedžo eksāmens 8.klasei – mutiskā daļa, plkst. 16.50 – 4.grupa (4 cilv.)  

līdz 24.05 Izlaiduma klases noslēguma eksāmeni SPECIALITĀTĒ  (iesūtīt VIDEO administrācijai līdz 24.05) 

17.05-24.05 PĀRCELŠANAS EKSĀMENI SPECIALITĀTĒS visām klasēm (VIDEO jāiesūta kolēģim).  

    8.klasei ieskaite 

diriģēšanā 

(izlikt atzīmi no 

pusg.atzīmēm);  

Ieskaites:   

Klasiskā deja (1.,2.,4.kl.) 

Mūsdienu deja (1.-4.klase); 

Raksturdeja (1.-4.klase); 

Vingrošana (1.-2.klase); 

Ritmika (1.,2.klase); 

Mācību prakse (2.-4.klase); 

Improvizācija – 4.klase 

Eksāmens:  

Klasiskā deja, Vingrošana,  

Ritmika (3.klase) 

17.05 – 24.05 - Mācību koncerts vispārējās klavierēs 2.-6. klasei (pūšaminstr., vijoļspēles, akordeona spēles audz.) un mācību 

koncerts klavierspēlē 1.-7. kora klasei. (Mācību koncertu noklausās pats pedagogs.) 

- 7.klasei (pūšaminstr., vijoļspēles, akordeona spēles) 8.kora klasei mācību koncerta programmu iesūta 

noklausīties kolēģim VIDEO. 

 

17.05-21.05      Noslēguma eksāmens 6. 

klasei: - klasikā deja,  

- improvizācija, 

- AUTORDARBS 

(iekļauta mūsdienu dejas 

eksāmena daļa). 

Vērtējams ar 2 atzīmēm. 

Eksāmens notiek 

konsultāciju laikā.  

17.05-26.05 Pārcelšanas eksāmeni solfedžo 4.-7.klasēm notiek rakstiskā veidā (tests).  

26.05 Atzīmju izlikšana līdz plkst. 24.00 😊 

28.05 Pedagoģiskās padomes sēde 

31.05 Liecību izdošana mūzikas un deju programmās 

Jūnija sākums IZLAIDUMS 

Maijs-jūnijs? Uzņemšanas pārbaudījums. 



01.06-31.08 VASARAS BRĪVDIENAS SKOLĒNIEM! Pedagogiem vēlams atvaļinājumus plānot no 14.jūnija. 

Sagatavoja: direktora vietnieks izglītības jomā _______________________ E. Podoļeca 


