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APSTIPRINĀTS                                                                                                                  
 Nīcas Mūzikas skolas  
 Pedagoģiskās padomes 2015. gada 26.oktobra  

sēdē protokols Nr.47   
 

1. Grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 2017.gada 23.augusta sēdes (protokols Nr.56) lēmumu.  
2. Grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes     

2018.gada 21.augusta sēdes (protokols Nr.60) lēmumu.      
                                                                            

AKTUĀLĀ REDAKCIJA UZ 21.08.2018.   
REGLAMENTS 

Nīcas novadā 
 

NĪCAS MŪZIKAS SKOLAS METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS 

     Izdots saskaņā ar  
29.10.1998. Latvijas Republikas Izglītības likumu un 

  Nīcas Mūzikas skolas nolikuma 26.punktu 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanai un kvalitātes nodrošināšanai, Nīcas Mūzikas 

skolas (turpmāk tekstā- Skola), mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti sekojošās 

Metodiskajās komisijās (turpmāk tekstā- Komisijas): 

1. Taustiņinstrumentu spēles metodiskā komisija; 

2. Stīgu instrumentu metodiskā komisija; 

3. Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles metodiskā komisija; 

4. Mūzikas teorijas metodiskā komisija.  

(grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 23.08.2017. sēdes lēmumu) 

2. Komisijas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvajiem aktiem, Skolas 

nolikumu, Pedagoģiskās padomes reglamentu un šo reglamentu. 

 (grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 21.08.2018. sēdes lēmumu) 
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II. Darba organizācija 

3. Konkrētās Komisijas darbu vada Komisijas vadītājs, kuru ieceļ Skolas direktors, konsultējoties ar 

attiecīgo mācību priekšmetu skolotājiem. Komisijas vadītājs tiek iecelts uz vienu mācību gadu. 

4. Metodiskās komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mācību semestrī un to sēžu norise 

tiek protokolēta. 

5. Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas 

vadītāja balss. 

III. Metodiskās komisijas darbības virzieni 

6. Komisijas funkcijas: 

6.1. mācību priekšmetu programmu izstrāde un izvērtēšana; 

6.2. plāno, saskaņo un izvērtē audzēkņu mācību pārbaudījumu (eksāmenu, kontrolstundu, 

ieskaišu, mācību koncertu, koncertu, konkursu, skašu, ārpusskolas pasākumu) norišu 

grafiku; 

6.3. izvērtē un apstiprina audzēkņu individuālos mācību plānus un tematiskos plānus; 

6.4. veic pedagoģiskā procesa analīzi:  

6.4.1. apspriež konkrētās izglītības programmas profesionālās problēmas un dažādus ar 

mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu un Skolas inovatīvo darbību saistītus 

jautājumus; 

     (grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 21.08.2018. sēdes lēmumu) 

6.4.2. izvērtē mācību stundu vērošanu un audzēkņu mācību pārbaudījumu rezultātus; 

   (grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 21.08.2018. sēdes lēmumu) 

6.4.3. nepieciešamības gadījumā izvērtē pedagoģisko darbinieku profesionālo 

kompetenci; 

6.4.4. izstrādā priekšlikumus pedagogu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 

nepieciešamībai un lietderībai; 

6.4.5. sagatavo priekšlikumus Pedagoģiskai padomei vai direktorei par konkrēta audzēkņa 

individuālo apmācības plānu, atstāšanu uz otru gadu vai atskaitīšanu no Skolas. 

         (grozījumi apstiprināti ar Pedagoģiskās padomes 21.08.2018. sēdes lēmumu) 

6.5. organizē pieredzes apmaiņas pasākumus; 

6.6. izstrādā, izvērtē, aktualizē un popularizē mācību metodiskos materiālus; 

6.7. sniedz palīdzību un padomus jaunajiem pedagogiem. 

7. Metodiskajā darbā nepieciešamā dokumentācija:  

7.1. Komisijas darba plāns; 



3 
 

7.2. Komisijas sēžu protokoli. 

IV. Citi noteikumi 

8. Grozījumus Metodiskās komisijas reglamentā var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās 

padomes priekšlikuma. 

9. Atzīt par spēku zaudējušu 30.08.2010. Nīcas Mūzikas skolas “Nolikumu par Nīcas Mūzikas skolas 

metodisko komisiju”. 

 

Metodiskās komisijas reglaments apspriests Pedagoģiskās padomes sēdē 2015.gada 26.oktobrī. 

 

 Direktore        D.Sleže 


