
Mūzikas un vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu metodiskā 

darba plāns 2019./2020. gadam 

Semināri un metodiskie pasākumi PIKC NMV pedagogiem 

Rīgas reģiona mūzikas skolu pedagogiem, 

Latvijas skolu mūzikas pedagogiem. 

Norises laiks  Pedagoga sadarbība, 

pieredzes uzkrāšana 

un pārnese, metodisks 

pasākums 

Tēma  Materiāli

/ 

Stundu 

skaits 

Lektori, organizētāji 

/atbildīgie 

Augusts 

26. augusts Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

pedagogiem Latvijā 

Praktiskās nodarbības ar 

audzēkņiem, atklātās lekcijas, 

metodiskā apspriede,  RDKS 

mūzikas teorētisko priekšmetu 

pedagogu metodisko materiālu 

krājuma 1001 secības 

prezentācija 

8 

stundas 

Jūlija Jonāne un 

RDKS mūzikas 

teorētisko priekšmetu 

pedagogi 

 27. augusts Seminārs NMV 

pedagogiem 

 

Vizuālizpratne kā kompetence 

izglītības reformas kontekstā 

3 

stundas 

Mākslas zinātniece, 

Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātes 

asociētā profesore un 

studiju virziena 

Māksla vadītāja 

Austra Avotiņa 

28. augusts Seminārs NMV 

pedagogiem 

 

Stundu modeļi efektīvai mācību 

stundai, atgriezeniskā saite 

2 

stundas 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta, 

Kvalitātes 

novērtēšanas 

departamenta direktors  

Rolands Ozols 

Oktobris 

23. oktobris 

 

Meistarklase džeza 

mūzikas pedagogiem 

un audzēkņiem 

Latīņu ritmu meistarklase 3 

stundas 

Stephan Treutter  

(Vācija) 

 

21.oktobris  RDKS pedagogiem Diferenciācija un 

individualizācija  mācību 

procesā 

3 

stundas 

Vita Virza 



Novembris 

4. novembris RDKS pedagogiem un 

audzēkņiem 

Solistu konkurss 2.-5.klašu 

audzēkņiem  

Dzied māsiņa, tu pret mani 

Programmā:       

tautas dziesma a cappella; 

 Valda Tračuma un 

izglītības programmas 

Vokālā mūzika 

pedagogi 

7. novembris RDKS pedagogiem un 

audzēkņiem 

Vokālais konkurss 6.-9. klašu 

audzēkņiem Es savai zemītei 

Programmā:       

tautas dziesma ar pavadījumu; 

 Valda Tračuma un 

izglītības programmas 

Vokālā mūzika 

pedagogi 

8.novembris  Metodisks pasākums Praktiskais darbs ar Nīcas 

vidusskolas meiteņu kori  

 

 

 

4 

stundas 

Aira Birziņa 

21.- 22. 

novembris 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi koru 

diriģentiem un 

ansambļu vadītājiem 

Skolēnu radošās darbības 

attīstības organizatorisko formu 

daudzveidība kora un ansambļu 

nodarbībās 

16 

stundas 

 

RDKS sadarbībā ar 

VISC 

Decembris 

6.-7. 

decembris 

 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

vokālās un kora klases 

pedagogiem Latvijā 

Marinas Rebekas meistarklases 

Jauniešu vokālās meistarības 

pilnveides metodikas nianses 

 

12 

stundas 

Marina Rebeka, 

organizē RDKS 

izglītības programmas  

Vokālā mūzika 

pedagogi 

Janvāris 

 Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi džeza  

un populārās mūzikas 

pedagogiem Latvijā  

Ansambļa repertuāra izvēles 

specifika 

12 

stundas 

RDKS izglītības 

programmas Džeza 

mūzika pedagogi  

sadarbībā ar VISC 

 23.janvāris Profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursi 

izglītības iestāžu koru 

diriģentiem un 

mūzikas skolotājiem 

Muzikāli tehnisku 

problēmsituāciju risinājumi, 

apgūstot Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu svētku 

repertuāru 

 

 Gints Ceplenieks 

Jānis Erenštreits 

Aira Birziņa 

Mārtiņš Klišāns 

sadarbībā ar VISC 



Marts 

25.-26.marts Laudamus 2020 

Meistarklases mūzikas 

pedagogiem un 

kordiriģentiem Latvijā 

 

Prasmē balstīts dziedātprieks 

Meistarklases, praktiskas 

nodarbības 

 Ilona Poikāne 

Vieslektori 

Aprīlis 

13.-15. Rīgas Doms 2020 

II Starptautiskais zēnu 

solo un vokālo duetu 

konkurss – festivāls 

 

Festivāls - konkurss zēniem 

pirms balss mutācijas  

 PIKC NMV Rīgas 

Doma kora skola 

sadarbībā ar LNKC 

 

PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs   G.Ceplenieks 


