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Nīcas Mūzikas skolas direktore
__________________ D. Sleže
30.08.2018.

2018./2019. m. g.
I pusgada mācību darba, pasākumu un audzināšanas plāns
Datums
AUGUSTS
20.08.2018.
21.08.2018.

Norises, pasākumi
Klavierspēles metodiskās
komisijas sēde
Metodisko komisiju sēdes

21.08.2018.

Pedagoģiskās padomes sēde

27.08.2018.

29.08.2018.

Nīcas novada pedagogu
konference
Kultūrizglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
Darbinieku kopsapulce

SEPTEMBRIS
03.09.2018.

Zinību dienas pasākums, koncerts
un tikšanās ar audzēkņiem Nīcā

04.09.2018.

Tikšanās ar audzēkņiem Rucavā,
vecāku sapulce

07.09.2018.

Vecāku sapulce sagatavošanas un
1. klašu audzēkņu vecākiem par
skolas iekšējās kārtības
noteikumiem un bērnu drošību

28.08.2018.

OKTOBRIS
03.10.2018.

Skolas padomes sēde

04.10. 2018.

Nīcas novada Skolotāju dienas
svinīgais pasākums

01.10. –
26.10.2018

Oktobris – karjeras izglītības
mēnesis
Tehniskā ieskaite klavierspēles
audzēkņiem Nīcā

09.10.2018.

Vieta
Nīcas Mūzikas
skola
Nīcas Mūzikas
skola
Nīcas Mūzikas
skola
Otaņķu tautas
nams
J. Mediņa Rīgas
1. mūzikas skola
Nīcas Mūzikas
skola
Nīcas kultūras
nama Baltā zāle

Atbildīgais
S. Rabuško

Joma
Plānošana (7.1.)

S. Briljonoka
L. Ločmane
D. Jurga
D. Sleže

Plānošana (7.1.)

D. Sleže

Sadarbība (7.3.)

D. Sleže

Sadarbība (7.3.), vadības
darbs (7.2.)

Plānošana (7.1.)

D. Sleže
D. Sleže

Nīcas Mūzikas
skolas Rucavas
mācību punkts
Nīcas Mūzikas
skola

L. Trumpika
D. Sleže

Nīcas Mūzikas
skola
Nīcas kultūras
nama Baltā zāle

D. Sleže

Nīcas Mūzikas
skola

D. Sleže

Nīcas Mūzikas
skola

S. Rabuško

D. Sleže
K. Braže

D. Sleže

Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.)
Sadarbība ar aud. ģimeni
(4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.)
Sadarbība ar aud. ģimeni
(4.7.), atbalsts
personības veidoš.
(4.3.)drošība (4.2.)
Vadības darbs (7.2.),
sadarbības veidoš. (4.7.)
Sadarbība ar citām
institūc.(7.3.),
mikroklimats (5.1.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

10.10.2018.

Tehniskā ieskaite klavierspēles
audzēkņiem Rucavā, akordeona
spēles audzēkņiem Nīcā

09.10. –
17.10.2018.

Sitaminstrumentu, flautas,
saksofona spēles,
sitaminstrumentu spēles
pedagogu atklātās stundas
Ieskaite skaņdarbu analīzē
mūzikas teorijas priekšmetos

15.10. –
19.10.2018.

15.;16.10.2018.

16.10.2018.

17.10.2018.

18.10.2018.

18.10.2018.

18.10.2018.
19.10.2018.

22.-26.10.2018.

Pedagogu prof. pilnveides kursi
koka pūšaminstrumentu spēles
pedagogiem
Lejaskurzemes reģiona
akordeona spēles pedagogu
sanāksme
Profesionālās kompetences
pilnveides seminārs “Mūsdienu
izglītības vadības psiholoģiskie
aspekti. Stresa vadība”
Tehniskā ieskaite flautas spēles,
saksofona spēles,
sitaminstrumentu spēles
audzēkņiem
Tehniskā ieskaite vijoļspēles,
ģitārspēles audzēkņiem
Klaviermūzikas koncerta “Velte
LV – 100” apmeklējums
Koncertuzvedums
“Tautasdziesma manai Latvijai”
Nīcas muzeju dienās
Rudens brīvdienas

Rucavas mācību
punkts
Nīcas Mūzikas
skola
Nīcas Mūzikas
skola
Rucavas mācību
punkts

S. Rabuško

Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

S. Briljonoka

Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.), mācību
saturs (1.)
Personālresursi (6.2.)

Nīcas Mūzikas
skola

D. Jurga
D. Sproģe

PIKC LMMDV

S. Briljonoka

PIKC LMMDV

K. Braže

Liepāja, viesnīca
“Līva”

S. Briljonoka

Nīcas Mūzikas
skola

S.
Briljonoka

Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

Nīcas Mūzikas
skola

L. Ločmane

Lielais Dzintars

S. Rabuško

Nīcas kultūras
nama Baltā zāle

D. Jurga

Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.)
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.),
personības veidoš. (4.3.)

Nīcas Mūzikas
skola

D. Sleže

Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.), plānošana
(7.1.)
Personālresursi (6.2.)

23.10.2018.

Vecāku sapulce

24.10. –
26.10.2018.

II Latvijas flautas spēles jauno
izpildītāju konkurss “Sudraba
flauta”, meistarklases, pedagogu
profesionālās pilnveides kursi

Latgales
priekšpilsētas
mūzikas un
mākslas skola

24.10.2018.

Bērnu tiesību aizsardzības kursi

Nīcas vidusskola

D. Sleže

24.10.2018.

Koncertuzveduma ar Renāru
Kauperu “Māja, skurstenis un
mēs” apmeklējums
Saksofona spēles ped. atklātā
stunda

Liepāja,
koncertzāle
„Lielais dzintars”
Nīcas Mūzikas
skola

D. Sleže

Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.)

D. Sleže

NOVEMBRIS
09.11.2018.

Labdarības akcija un koncerts
Rokaižu veco ļaužu pansionātā

D. Sleže

14.11. –
27.11.2018.

Klavierspēles, akordeona, flautas
spēles pedagogu atklātās stundas

Aizputes Rokaižu
veco ļaužu
pansionāts
Nīcas Mūzikas
skola

Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās

31.10.2018.

S. Briljonoka

S. Rabuško
D. Sleže

Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
mikroklimats (5.1.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.),
izglītojamo sasniegumi
(3.), personālresursi
(6.2.)
Personālresursi (6.2.)

14.11.2018.

Koncertuzvedums
“Tautasdziesma manai Latvijai”

Ŗucavas
pamatskola

D. Jurga

14.11.2018.

Koncertuzvedums
“Tautasdziesma manai Latvijai”

Nīcas vidusskola

D. Jurga

15.11.2018.

Profesionālās kompetences
pilnveides seminārs „Mūsdienu
izglītības vadības psiholoģiskie
aspekti. Konfliktu vadība”
Koncerts “Es esmu Latvija”
sadarbībā ar Nīcas vidusskolu

Liepājas Latviešu
biedrības nams

S. Briljonoka

D. Sleže

16.11.2018.

16.11.2018.

Koncerts Latvijas simtgadei „Tu
esi skaista visos gadalaikos”

Nīcas kultūras
nama Skatītāju
zāle
Nīcas Mūzikas
skola

17.11.2018.

Valsts svētkiem veltīts pasākums
– novada iedzīvotāju godināšana

Nīcas kultūras
nams

S. Briljonoka

21.11.2018.

15. Latvijas mūzikas skolu jauno
pianistu etīžu konkurss

Saldus mūzikas
skola

S. Rabuško

23.11.2018.

Atklātās stundas klavierspēlē

Nīcas Mūzikas
skola

S. Rabuško

27.11. –
05.12.2018.

Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēles
pedagogu atklātās stundas

Nīcas Mūzikas
skola,
Rucavas mācību
punkts
Nīcas Mūzikas
skola

S. Briljonoka

27.;28.;29.11.201
8.

Stīgu instrumentu, klavierspēles,
sitaminstrumentu spēles
pedagogu atklātās stundas

S. Briljonoka

L. Ločmane

29.11.2018.

A. Cingujeva meistarklases

PILC LMMDV

S. Rabuško

26.11. –
30.11.2018.

Kontrolstundas vispārējās
klavierēs

S. Rabuško
M. Balode

DECEMBRIS
03.12. –
07.12.2018.

Kontrolstundas mūzikas mācībā
un solfedžo

04.12.2018.

Atklātā stunda kolektīvajā
muzicēšanā – vijolnieku
ansamblis

Nīcas Mūzikas
skola,
Nīcas Mūzikas
skolas Rucavas
mācību punkts
Nīcas Mūzikas
skola,
Nīcas Mūzikas
skolas Rucavas
mācību punkts
Nīcas Mūzikas
skola

05.12.2018.

Saksofona spēles ped. atklātā
stunda

Nīcas Mūzikas
skola

kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Personālresursi (6.2.)

Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.), sadarbība
ar audz. ģimeni (4.7.)
Personības veidoš. (4.3.),
Sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.),
izglītojamo sasnieg. (3.)
Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

D. Jurga
D. Sproģe

Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

L. Ločmane

Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās
kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Mācīšanas kvalitāte
(2.1.), mācīšanās

S. Briljonoka

06.12.2018.

G. Freiberga meistarklases
sitaminstrumentu spēlē

10.12.2018.

Izglītības programmu
“Pūšaminstrumentu spēle –
Flautas spēle, Saksofona spēle”,
“Sitaminstrumentu spēle”
audzēkņu valsts konkursa I
kārta, mācību koncerts
Izglītības programmu
“Pūšaminstrumentu spēle –
Flautas spēle, Saksofona spēle”,
“Sitaminstrumentu spēle”
audzēkņu valsts konkursa I
kārta, mācību koncerts
Liepājas I Starptautiskais pianistu
konkurss “Piano frequency”

11.12.2018.

12.12.2018.

PILC LMMDV

I. Dejus

Nīcas Mūzikas
skola

S.
Briljonoka

Nīcas Mūzikas
skola

S.
Briljonoka

Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

PILC LMMDV
“Lielais Dzintars”

S. Rabuško
D. Sleže

Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.), mācīšana
(2.1.), mācīšanās (2.2.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.)

12.12.2018.

Audzēkņu mācību koncerts
akordeona spēles audzēkņiem

Nīcas Mūzikas
skola

S. Rabuško

14.12.2018.

Audzēkņu mācību koncerts
klavierspēles audzēkņiem

Nīcas Mūzikas
skola

S. Rabuško

14.12.2018.

Klavierspēles, Flautas spēles,
Saksofona spēles audzēkņu klašu
Ziemassvētku pasākums ar
koncertu vecākiem

Nīcas Mūzikas
skola

S. Briljonoka

16.12.2018.

Adventes koncerts Liepājas
Krusta baznīcā

Liepājas Krusta
baznīca

D. Sleže
S. Briljonoka

17.12.2018.

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
vecākiem, kopīga svētku
svinēšana

Nīcas kultūras
nama Baltā zāle

D. Sleže

18.12.2018.

Nīcas Mūzikas
skola

S.
Briljonoka

Nīcas kultūras
nama
Skatītāju zāle

D. Sleže

19.12.2018.

Audzēkņu mācību koncerts
vijoļspēles, ģitārspēles
audzēkņiem
Ziemassvētku koncerts sadarbībā
ar Nīcas vidusskolu novada
iedzīvotājiem, pateicības
pasākums novada pašvaldības
iestāžu atbalstītājiem
Metodisko komisiju sēdes

Nīcas Mūzikas
skola

19.12.2018.

Pedagoģiskās padomes sēde

Nīcas Mūzikas
skola

S. Rabuško
S. Briljonoka
L. Ločmane
D. Jurga
D. Sleže

18.12.2018.

kvalitāte (2.2.),
pašvērtēšana (7.1.)
Karjeras izglīt. (4.4.),
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Mācīšana (2.1.),
mācīšanās (2.2.),
vērtēšana (2.3.)

Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Darba pašvērtēš. un
attīst. plānoš. (7.1.)

Darba pašvērtēš. un
attīst. plānoš. (7.1.)

20.12.2018.

Koncerts Nīcas vsk. 1. – 4. klašu
audzēkņiem

Nīcas kultūras
nama Baltā zāle

D. Sleže

21.12.2018.

Rucavas mācību punkta audzēkņu
Ziemassvētku koncerts vecākiem
un Rucavas pamatskolas
audzēkņiem

Rucavas mācību
punkts

L. Trumpika

21.12.2018.

Liecību izsniegšana

Nīcas Mūzikas
skola

D. Sleže

25.12.2018.

Ziemassvētku koncerts Rucavas
ev. luteriskajā baznīcā

Rucavas ev.
luteriskā baznīca

L. Trumpika

25.12.2018.04.01.2019.

Ziemas brīvdienas

Sastādīja:

D. Sleže

Atbalsts personības
veidoš. (4.3.), sadarbība
ar citām institūc. (7.3.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)
Sadarbība ar audz.
ģimeni (4.7.), atbalsts
personības veidoš. (4.3.),
sadarbība ar citām
institūc. (7.3.)

