


 Klavierspēlē – Valts

 Vijoļspēlē - Māra

 Ģitārspēlē – Rainers

 Flautas spēlē – Laura

 Saksofona spēlē – Justīne

Māra, Justīne, Krista (2016./2017. m. g. absolvente) 
turpina mācības PIKC LMMDV, bet Justīne arī LU Mūzikas 
fakultātē.



Mācības uzsāk 93 audzēkņi:
79 audzēkņi 7 profesionālās ievirzes izglītības programmās:
 Klavierspēlē – 26
 Akordeona spēlē – 3
 Vijoļspēlē – 6
 Ģitārspēlē – 10
 Flautas spēlē – 25
 Saksofona spēlē – 3
 Sitamo instrumentu spēle – 6

14 audzēkņi interešu izglītības programmā «Sagatavošanas
klase», lai veiksmīgi sagatavotos tālākajai apmācībai
profesionālās ievirzes izglītības programmās



 Klavierspēle  - 2 audzēkņi (Elīna, Līva)

 Flautas spēle – 2 audzēkņi (Sintija, Sabīne)



Klase I pusgads (semestris) II pusgads (semestris)

Sagatavo-
šanas klase

1. klase
(bez 
sagatavoš.)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(marts)

Pārcelšanas 
eksāmens 
(maijs)

Pārcelšanas 
eksāmens 
(maijs)

1. klase 
(ar 
sagatavoš.)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(decembris)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(marts)

Pārcelšanas 
eksāmens 
(maijs)



Klase I pusgads (semestris) II pusgads (semestris)

2. – 7. 
klase

Tehniskā 
ieskaite 
(oktobris)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(decembris)

Tehniskā 
ieskaite  
(februāris)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(marts)

Pārcelšanas 
(skolas 
beigšanas) 
eksāmens 
(maijs)

6. (7.)
8. (9.)
klase

Tehniskā 
ieskaite 
(oktobris)

Audzēkņu 
mācību 
koncerts 
(decembris)

Skolas 
beigšanas 
programmas 
noklausīšanās 
(februāris)

Skolas 
beigšanas 
programmas 
noklausīšanās 
(marts, 
aprīlis, maijs)

Skolas 
beigšanas 
eksāmens 
(maijs)



I pusgadā (decembra 1. nedēļā) 

 kontrolstunda mūzikas mācībā (1.-3. klases);

 kontrolstunda solfedžo (4. – 8. (6.)klases);

 kontrolstunda mūzikas literatūrā (4. – 8. (6.) klases).

II pusgadā (maija 1. nedēļā)

 kontrolstunda mūzikas mācībā (1.-3. klases);

 kontrolstunda solfedžo (4. – 7. (6.) klases);

 kontrolstunda mūzikas literatūrā (4. – 7. (6.) klases);

 skolas beigšanas eksāmens maija vidū (8. (6.)klases)



I pusgadā (decembra 1. nedēļā)

 kontrolstunda vispārējās klavierēs (no 2. klavierspēles 
apmācību gada)

 kontrolstunda kolektīvajā muzicēšanā (visi kolektīvās 
muzicēšanas ansambļi)

II pusgadā (aprīļa pēdējā nedēļā)

 ieskaite vispārējās klavierēs

 ieskaite kolektīvajā muzicēšanā



 Taustiņinstrumentu metodiskās komisijas 
vadītāja – Selvija Rabuško;

 Stīgu instrumentu metodiskās komisijas 
vadītāja  - Linda Ločmane;

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
metodiskās komisijas vadītāja  Sigita 
Briljonoka

 Teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas 
vadītāja – Daina Jurga



Profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles 
audzēkņiem:

 I kārta – 10. - 12.12.2018. (obligāti jāpiedalās visiem 
izglītības programmu audzēkņiem sākot no 1. klases);

 II kārta – 18. 01.2019. pūšaminstrumentiem;

 II kārta – 23.01.2019. sitaminstrumentiem;

 III kārta - 6. – 9.02.2019. (Rīgā)



 IV Starptautiskais kameransambļu festivāls «Sudraba flauta» 24. – 26. 
oktobris Rīgā (meistarklases, koncerti, pedagogu profesionālā 
pilnveide)

 Liepājas I Starptautiskais  pianistu konkurss «Piano frekvency»
 Lejaskurzemes mūzikas skolu Flautu dienas PIKC LMMDV (11. janvārī)
 Lejaskurzemes mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu etīžu festivāls  un 

Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena Grobiņā 
(februārī)

 Lejaskurzemes mūzikas skolu radošais festivāls Grobiņā februārī
 Akordeona spēles audzēkņu festivāls Liepājā (februārī)
 XIIIKurzemes un Žemaitijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles 

audzēkņu konkurss Saldū (martā)
 Stīgu instrumentu spēles «Vijoļspēle» audzēkņu konkurss «Sol-Re-La-

Mi» Saldū (martā)
 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu mazās kamermūzikas konkurss Nīcā 

(22. martā)



 Lejaskurzemes novada tradicionālās  muzicēšanas konkurss 
«Klaberjakte» (aprīlī)

 «Latvijas gada ģitārists 2018» (aprīlī)
 Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu un 

instrumentālo kameransambļu ar klavierēm konkurss Liepājā 
(aprīlī)

 Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitamistrumentu
ansambļu ritmiskās mūzikas festivāls – konkurss «Vēju ritmi» 
Liepājā (aprīlī)

 X Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu ansambļu konkurss «Pūš pa deviņ’» Talsos 
(11. aprīlī) 

 Liepājas rajona mūzikas skolu jauno vijolnieku koncerts –
festivāls «Mēs esam un būsim» Liepājā

 Piedalīsimies ar audzēkņiem meistarklasēs  pie pasaules klases 
un Latvijas mēroga izpildītājmāksliniekiem



 Zinību dienas pasākums, koncerts 03.09.2018.
 18.10.2018. koncerta Piano solo& «Velte LV-100» 

apmeklējums koncertzālē «Lielais Dzintars»
 19.10.2018. Nīcas muzeju dienā koncerts «Tautasdziesma 

manai Latvijai» Lejaskurzemes muzeju darbiniekiem
 23.10.2018. koncertuzveduma «Māja, skurstenis un mēs» 

apmeklējums koncertzālē «Lielais Dzintars»
 09.11.2018. labdarības koncerts Rokaižu veco ļaužu 

pansionātā sadarbībā ar Nīcas sociālo dienestu
 14.11.2018. plkst. 11.00 koncerts Nīcas vidusskolā 

«Tautasdziesma manai Latvijai»



 14.11.2018. plkst. 13.00 koncerts Rucavas pamatskolā 
«Tautasdziesma manai Latvijai»

 16.11.2018. Nīcas vidusskolas un Nīcas Mūzikas skolas 
kopīgs Latvijas 100 gadei veltīts koncerts Nīcas kultūras 
namā

 Valsts svētku koncerts Nīcas kultūras nama Pelēkajā zālē 
17.11.2017.

 Valsts svētku koncerts Rucavas kultūras namā 18.11.2017.
 16.12.2018. Adventes koncerts Liepājas Krusta evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā
 Ziemassvētku ieskaņas, labdarības koncerti un pasākumi no 

07.12. 2018. līdz 21.12.2018. (17.12.2018.)



Noteikumi nosaka:

 Audzēkņu, vecāku un citu personu rīcību skolā un tās 
organizētajos pasākumos;

 Izglītības procesa organizāciju;

 Audzēkņu tiesības un pienākumus;

 Vecāku tiesības un pienākumus;

 Atbildību par noteikumu neievērošanu.



 Sveicināt pedagogus, pašvaldības darbiniekus, pieaugušos,  
ne tikai skolā, pašvaldības ēkā, bet arī uz ielas.

 Ar cieņu izturēties pret saviem skolas biedriem, aizliegts 
lietot necenzētus vārdus, fiziski vai emocionāli aizskart 
skolas biedrus, ar neadekvātu uzvedību traucēt mācību 
stundu.

 Saudzīgi izturēties pret skolas inventāru, telpām, kultūras 
nama un pašvaldības ēkas telpām, neatstāt aiz sevis gružus, 
nekārtību.

 Aizliegts skriet pa skolas telpām (arī pašvaldības) un 
kāpnēm, grūstīties, nevajadzīgi vizināties ar liftu.

 Tualetes podos nedrīkst mest papīrus un citus priekšmetus, 
kas varētu traucēt tualetes normālu funkcionēšanu

 Skolas pasākumos, eksāmenos skolā jāierodas svētku tērpā 
(melnbalts apģērbs, kurpes).



1. Apzinīgi un godprātīgi apgūt profesionālās ievirzes 
izglītības programmas prasības

2. Sistemātiski gatavoties mācību nodarbībām

3. Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un 
uzvedību skolā

4. Ar savām zināšanām un attieksmi rūpēties par Skolas 
reputāciju, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, 
piedalīties Skolas rīkotajos koncertos, konkursos, 
festivālos un citos pasākumos



 Nodrošināt bērnam regulāras vingrināšanās iespējas
 Uzņemties atbildību par sava bērna skolas iekšējās 

kārtības noteikumu, sabiedrībā pieņemto morāles un 
ētikas normu ievērošanu

 Kontrolēt, lai bērns uz mūzikas skolu regulāri ņemtu līdzi 
stundās nepieciešamos mācību līdzekļus

 Piedalīties vecāku sapulcēs, uzturēt kontaktus ar 
pedagogiem, sekot līdzi sava bērna regulāram stundu 
apmeklējumam, regulārai mājas darbu izpildei, mācību 
sasniegumiem

 Savlaicīgi samaksāt Nīcas vai Rucavas novada pašvaldībai, 
tās noteikto vecāku līdzfinansējumu – 10.00EUR (7.11 
EUR)



Nr. 1 Par ugunsdrošību

1. Iepazīstina specialitātes skolotājs mācību gada sākumā –
ar skolas telpu izvietojumu, izstaigā kopā ar audzēkņiem
evakuācijas ceļu.

2. Izdzirdot trauksmes signālu, nekavējoties jāpārtrauc
nodarbība, jādodas uz rezerves izeju.

3. Ja skolā vai tās teritorijā ir sācies ugunsgrēks, jūtams 
piedūmojums, tml., nekavējoties jāatstāj negadījuma 
vieta, jāsauc pēc palīdzības un jāziņo par notikušo 
pedagogam.

4. Telpas atstājot jāpārvietojas soļiem, ievērojot piesardzību, 
jāturas gaiteņa vai kāpņu labajā pusē.

5. Gadījumā, ja gaisā ir jūtams piedūmojums, jāpārvietojas 
iespējami tuvu zemei, elpošanas orgāni jāaizsedz ar drānu.

6. Ugunsdzēsēju izsaukšana 112



Nr. 2 Par elektrodrošību
1. Audzēkņiem nav atļauts patvaļīgi lietot (ieslēgt, izslēgt, 

regulēt, atvērt, remontēt, tml.) elektriskā ierīces –
televizorus, mūzikas atskaņotājus, kopētāju, datoru u. c. 
elektroierīces.

2. Audzēkņiem nav atļauts pieskarties elektroierīču vadiem, 
kustīgām detaļām, slēdžiem, kā arī pieslēgt vai atslēgt 
ierīces no elektriskā tīkla.

3. Audzēkņiem nav atļauts atvērt vai aizvērt elektroierīču 
vākus, tajā skaitā elektrosadales skapja durvis.

4. Audzēkņiem nav atļauts mainīt apgaismojuma lampas.
5. Par pamanītiem elektroierīču bojājumiem nekavējoties 

jāinformē pedagogs.



Nr. 3 Par pirmās palīdzības sniegšanu

 Pasaki skolotājam vai jebkuram pieaugušajam tuvumā, ka 
jūties slikti vai redzi, ka kādam citam bērnam ir slikti!

 Aptieciņa ar pirmās nepieciešamības zālēm atrodas 
direktores kabinetā.

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana 113



Nr. 4 Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

1. Par drošību ekskursijās skolēni tiek informēti pirms katras 
ekskursijas, audzēkņi parakstās par drošības noteikumu 
ievērošanu.

2. Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu.

3. Atkarībā no ekskursijas specifikas audzēkņiem jāievēro 
satiksmes noteikumi, drošības noteikumi uz ūdens, uz ledus, 
iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos, iestādēs un 
citās sabiedriskās vietās, jāsaudzē daba un dzīvnieku valsts.

4. Par nelaimes gadījumu atbildīgā persona nekavējoties 
informē direktoru un cietušā vecākus, izsauc ātro 
medicīnisko palīdzību.

5. Vecākiem jāinformē atbildīgo personu par sava bērna 
veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, kā arī 
iespējām sazināties ar viņiem.



Nr. 5 Par drošību izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Audzēkņu pienākums pasākumos:

1. Uzmanīgi klausīties, netraucēt ar skaļu uzvedību 
pasākuma norisi, sekot skolotāju norādēm.

2. Izturēties pieklājīgi pret citiem pasākuma 
dalībniekiem, neskriet pa zāli vai citu telpu.

3. Ja bērnu uzrunā vai aicina līdzi nepazīstams cilvēks, 
neatbildēt un nesekot viņam, pastāstīt par to 
skolotājam.

4. Ziņot skolotājam, ja sajūties slikti vai esi guvis traumu.



 Jāakreditē visas 7 profesionālās ievirzes izglītības 
programmas.

 Skolas pašvērtējuma ziņojums – mums svarīgs sadarbības 
partneru viedoklis par skolu (audzēkņi, vecāki, 
vispārizglītojošās skolas, novadu domes, kultūras nami, 
citas sabiedriskās organizācijas). 

 Koncerts
 Akreditācijas ekspertu uzmanība tiks pievērsta mācību 

stundu vērošanai,  - mācīšanas un mācīšanās procesam, 
mācību metodēm.

 Ekspertu pārrunas ar izglītības programmu vadītājiem, 
pedagogiem, vecāku pārstāvjiem.

 Dokumentācijas pārbaude (vecāku paraksti 
dienasgrāmatās)



 Ievēl uz 3 gadiem
 Izglītības likuma 31. pantā noteiktas Skolas padomes 

funkcijas:
 1) sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un 

sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai 
izglītības iestādē;

 3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un 
izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;

 4) sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par 
iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un 
izglītības programmu īstenošanu;



 6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā 
ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus 
jautājumus;

 7) veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;

 8) ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), 
izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot 
attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus 
(personas, kas realizē aizgādību).



 Audzēkņu personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Skolas 
funkcijas un uzdevumus. Visi audzēkņu personas dati tiek 
aizsargāti, ievērojot Satversmes 96. pantā nostiprinātās 
tiesības uz personas privātumu.

 Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja ir audzēkņa 
vecāka piekrišana.

 Audzēkņa fotogrāfiju izmantošana Skolas dokumentos, 
informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, sociālajos 
tīklos atļauta pēc tam, kad ir saņemta vecāku piekrišana.



Paldies par atsaucību un uzmanību!


