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DARBA PLĀNS 2021./2022. mācību gadam 

1. UZDEVUMI PAMATJOMĀS

1.1. Mācību saturs
1.1.1. Sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguves nodrošināšana atbilstoši licencētajās izglītības programmās noteiktajam
mācību plānam, ņemot vērā skolas finansiālo nodrošinājumu;
1.1.2. Māksliniecisko spēju attīstības veicināšana;
1.1.3. Vērtīborientācijas veidošana;
1.1.4. Audzēkņu sagatavošana izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē.

Mērķi:
 Sekmēt izglītības kvalitātes pilnveidošanu.

 Nodrošināt talantīgo audzēkņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi.

 Sekmēt audzēkņu pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem.
Meklēt un veidot sadarbību ar citām mūzikas un mākslas skolām Latvijā un citās valstīs.

Uzdevumi:

 Nodrošināt audzēkņiem iespēju apgūt pamatzināšanas mūzikā un mākslā, veicināt viņu spēju un talantu izkopšanu.

 Nodrošināt audzēkņiem zināšanu, prasmju un praktisko iemaņu bāzi tādā līmenī, kas garantētu viņiem iespēju turpināt izglītību nākamajā
izglītības pakāpē.



 Attīstīt audzēkņos vēlēšanos un spēju iesaistīties mūzikas un mākslas dzīvē – klausīties, uztvert un izprast mantojumu pamatus.

 Nodrošināt iespēju katram audzēknim apgūt Latvijas un pasaules mūzikas un mākslas mantojumu pamatus.

 Veidot vidi izglītības attīstības veicināšanai.

1.2. Mācīšana un mācīšanās
1.2.1. Mācību procesa virzība uz audzēkņa personības vispusīgu attīstību;

     1.2.2. Mācību darba sasniegumu analīzes veikšana;
     1.2.3. Atklāto mācību koncertu vecākiem organizēšana;
     1.2.4. Daudzveidīgu darba metožu stundās ieviešana un pielietošanas veicināšana.
    
     

1.3. Audzināšanas darbs
     1.3.1. Audzināšanas procesā izkopt šādus tikumus: labestību, patriotismu, laipnību, piederību valstij un novadam;
     1.3.2. Pilnveidot audzēkņu uzvedības kultūru publisko pasākumu apmeklējumos un uzstāšanās reizēs;
     1.3.3. Pilnveidot audzēkņu sadarbības prasmes mācību procesa ietvaros.

Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana
Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)

Audzināšanas mērķis: Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 
personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām, tikumiem, sekmējot to praktizēšanu, 
bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Prioritātes: Veicināt sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu pašvērtējumu;
Veicināt izglītojamo spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un 
sekmējot atbildīgu rīcību;
Veicināt pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to ievērošanu;
Uzlabot izglītojamo un pedagogu sadarbības prasmes, veidojot pozitīvu gaisotni skolā un stiprinot skolas 
kolektīva vienotību un saliedētību;



Stiprināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, veicināt izpratni par vispārcilvēciskajām un 
kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību 
kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās;
Veicināt izglītojamo atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju;
Nodrošināt veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu;
Domāt par personīgās karjeras izaugsmi.

1.3.4. Audzināšanas darba prioritāšu ieviešana:

 Plānot un organizēt pasākumus, pilnveidojot skolēnu pašpārvaldes prasmes;
 Pilnveidot skolas mājas lapu un “Faceebook” profilu skolas vērtību, tradīciju un aktivitāšu popularizēšanai;
 Plānot un organizēt ārpusstundu pasākumus, kas uzlabotu izglītojamo un pedagogu sadarbības prasmes, veidojot pozitīvu gaisotni skolā un 

stiprinot skolas kolektīva vienotību un saliedētību;
 Organizēt aktivitātes skolā, kas veicina cieņas, atbildības un sadarbības tikumisko vērtību izpratnes veidošanos;
 Organizēt pasākumus, kas veicina domāšanu par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju (mākslas projekti par otrreizējo pārstrādi,

eko materiāliem u.c.);
 Veicināt piedalīšanos vietējos, starptautiskos konkursos, stiprinot vietējo tradīciju saglabāšanu un latviskās kultūrtelpas attīstību, līdzdalību 

kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē.
     
     1.4. Audzēkņu sasniegumi
     1.4.1. Radoša un konkurētspējīga sabiedrības pārstāvja veidošana;
     1.4.2. Audzēkņu piedalīšanās dažādu institūciju organizētajos festivālos, konkursos, izstādēs u.c.pasākumos reģiona, valsts, starptautiskā

mērogā, atbilstoši skolas finansiālajām iespējām;
     1.4.3. Mākslinieciskās darbības pieredzes sekmēšana;
     1.4.4. Jaunrades spēju attīstīšana;

1.4.5. Sadarbība ar novada izglītības un kultūras iestādēm, ar kultūrizglītības iestādēm citos novados.

     1.5. Atbalsts audzēkņiem
     1.5.1. Audzēkņu radošās iniciatīvas attīstīšana un atbalstīšana;



     1.5.2. Garīgi līdzsvarotas, atvērtas, ar veselīgu attieksmi pret jaunām zināšanām, personības audzināšana;
     1.5.3. Audzēkņu praktiskās un intelektuālās darbības izaugsmes veicināšana.

     1.6. Skolas vide
     1.6.1. Pozitīvas sadarbības vides veidošana visā novada teritorijā;

1.6.2. Skolas ēkas Atmodas ielā 4 telpu labiekārtošana;

 1.7. Resursi
     1.7.1. Bibliotēkas un fonotēkas fonda papildināšana atbilstoši skolas finansiālajām iespējām;
     1.7.2. Metodiskās literatūras fonda papildināšana atbilstoši skolas finansiālajām iespējām;
     1.7.3. Pedagogu tālākizglītības atbalstīšana un veicināšana atbilstoši skolas finansiālajām iespējām;
     1.7.4. Pedagogu darba pašvērtējuma veikšana un pilnveidošana;
     1.7.5. Dažāda veida jaunrades veicināšana.

      1.8. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
     1.8.1. Skolas padomes dibināšana, Iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana;
     1.8.2. Datu ievadīšana VIIS un Kultūras kartē;;
     1.8.3. Skolas attīstības prioritāšu un budžeta tāmes izstrādāšana;
     1.8.4. Ārpusstundu pasākumu organizēšana ciešākai sadarbībai ar citām novada iestādēm;
     1.8.5. Sadarbība ar dažādām profesionālām institūcijām.



2. KALENDĀRAIS PLĀNS I SEMESTRIM

2.1. Pedagoģiskās padomes un Metodiskās komisijas sēdes, vecāku sapulces, sanāksmes

Laiks Temats Atbildīgais

26.08.2021. Pedagoģiskās padomes sēde. D.Klints

23.09.2021. Vecāku sapulce. Skolas padomes sēde D.Klints

16.12.2021. Pedagoģiskās padomes sēde D.Klints

  
2.2. Ieskaišu grafiks

Laiks Pasākums Atbildīgais

31.08.2021. Jauno audzēkņu uzņemšana D.Klints

11.10.2021. Mācību koncerts Metāla pūšaminstrumentspēlē J.Raslavs, V.Kikusts

13.10.2021. Tehniskā ieskaite Ģitāras, Flautas, Akordeona spēlē Spec.pedagogs

14.10.2021. Tehniskā ieskaite Vijoles, Klarnetes, Saksofona spēlē Spec.pedagogs

15.10.2021. Tehniskā ieskaite Klavierspēlē, Sitaminstrumentu spēlē Spec.pedagogs

15.10.2021. Tehniskā ieskaite Flautas, Trompetes, Trombona, Sitaminstrumentu spēlē Spec.pedagogs

9.-14.12.2021. Kontrolstundas mūzikas teorijā J.Tresikova

13.12.2021. Mācību koncerts Metāla pūšaminstrumentu spēlē J.Raslavs, V.Kikusts

13.12.2021. Mācību koncerts Sitaminstrumentu spēlē E.Balceris

14.12.2021. Mācību koncerts Vijoles spelē L.Zaula

14.12.2021. Mācību koncerts Akordeona spēlē S.Šalajeva



14.12.2021. Mācību koncerts Kolektīvajā muzicēšanā- Orķestris V.Kikusts

15.12.2021. Mācību koncerts Ģitāras spēlē G.Kalniņš

15.12.2021. Mācību koncerts Flautas spelē A.Trumpika

15.,16.12.2021. Mācību koncerts Klavierspēlē I.Knite

16.12.2021. Mācību koncerts Klarnetes un saksofona spēlē K.Kiete

16.,17.12.2021. Skate Vizuāli plastiskajā mākslā E.Gaigalnieks

2.3. Audzināšanas darba plāns

01.09.2021. Zinību diena D.Klints

01.09.2021. Iekšējie kārtības noteikumi audzēkņiem, drošības instruktāža D.Klints

oktobris Sevis apzināšanās, pašizziņas, gribas audzināšanas, pašpilnveides un pozitīva 

pašvērtējuma, pašaudzināšanas izkopšana

D.Klints

novembris Izstāde skolas jaunajās telpās E.Gaigalnieks

16.11.2021. Valsts svētku ieskaņas koncerts L.Ruciņa

18.11.2021. Dalība novada Valsts svētku pasākumos D.Klints

novembris Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas un lojalitātes Latvijas valstij veicināšana D.Klints

decembris Klašu koncerti L.Ruciņa

16.12.2021. Skolas Ziemassvētku koncerts L.Ruciņa

decembris Laipnības tikuma veidošana– vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība L.Ruciņa



2. KALENDĀRAIS PLĀNS II SEMESTRIM

2.1. Pedagoģiskās padomes un Metodiskās komisijas sēdes, vecāku sapulces, sanāksmes

Laiks Temats Atbildīgais
07.03.2022. Pedagoģiskās padomes sēde. D.Klints
11.03.2022. Vecāku sapulce. Skolas padomes sēde D.Klints
27.05.2022. Pedagoģiskās padomes sēde D.Klints

  
2.2. Ieskaišu grafiks

Laiks Pasākums Atbildīgais
07.02.2022. Tehniskā ieskaite  Trompetes, Trombona, Mežraga, Eifonija spēlē Spec.pedagogs
07.02.2022. Tehniskā ieskaite Sitaminstrumentu spēlē Spec.pedagogs
10.02.2022. Tehniskā ieskaite Vijoles, Klarnetes, Saksofona spēlē Spec.pedagogs
11.02.2022. Tehniskā ieskaite  Flautas, Akordeona spēlē Spec.pedagogs
14.02.2022. Tehniskā ieskaite  Klavierspēlē Spec.pedagogs
28.02.2022. Tehniskā ieskaite  Vispārejā klavierspēlē
07.03.2022. Mācību koncerts Sitaminstrumentu spēlē E.Balceris
09.03.2022. Mācību koncerts Klavierspēlē, Ģitāras spēlē, Flautas spēlē Spec.pedagogs
10.03.2022. Mācību koncerts Metāla pūšaminstrumentu spēlē, Klarnetes un saksofona spēlē, 

Vijoles spelē
Spec.pedagogs

11.03.2022. Mācību koncerts Akordeona spēlē S.Šalajeva
16.05.2022. Pārcelšanas eksāmens Sitaminstrumentu spēlē Spec.pedagogs
25.05.2022. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēlē, Ģitāras spēlē, Flautas spēlē Spec.pedagogs
26.05.2022. Pārcelšanas eksāmens Metāla pūšaminstrumentu spēlē, Klarnetes un saksofona spēlē,

Vijoles spelē
Spec.pedagogs

27.05.2022. Pārcelšanas eksāmens Akordeona spēlē Spec.pedagogs



2.3. Audzināšanas darba plāns

05.01.2021. Iekšējie kārtības noteikumi audzēkņiem, drošības instruktāža D.Klints
24.-26.01.2022. Liepājas III Starptauriskais pianistu konkurss “Piano Frequency” I.Knite

janvāris, februāris Sevis apzināšanās, pašizziņas, gribas audzināšanas, pašpilnveides un pozitīva 
pašvērtējuma, pašaudzināšanas izkopšana

D.Klints

21.02.2022. Valsts konkursa mākslā 1. kārta E.Gaigalnieks
marts Uzstāšanās prasmju pilnveide mācību koncertos L.Ruciņa

31.03.2022. J.Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkurss Valkā L.Ruciņa
aprīlis Centības tikuma izkopšana – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc

iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk savos ikdienas pienākumos mācībās.
L.Ruciņa

22.,23.04.2022 Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu
audzēkņiem Salacgrīvā

E.Gaigalnieks

06.05.2022. Koncerts pirmsskolas vecuma bērniem Inčukalna pamatskolā L.Ruciņa
13.05.2022. XI Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles

audzēkņiem OZOLNIEKI 2022
A.Muižnieks

maijs Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas un lojalitātes Latvijas valstij veicināšana L.Ruciņa
27.05.2022. Skolas koncerts Inčukalna Tautas namā L.Ruciņa
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