Daugavpils pilsētas Mūzikas skolotāju MA
darba analīze par 2017./2018.mācību gadu

Metodiskā darba prioritātes:




Turpināt pilnveidot savu caurviju kompetenču attīstīšanu
Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu,
gatavojoties Latvijas simtgadei
Veicināt skolēnu individuālās un kolektīva radošās spējas, gatavojoties
Latvijas zēnu koru salidojumam un Latvijas iestāžu 5.-12.kl. klašu koru
skatēm.

1.Atbalsta pasākumi pedagogiem
Mācību gada laikā tika apmeklēti visi VISC organizētie semināri mūzikas
skolotāju MA vadītājiem Rīgā. Semināros tika saņemta informācija par aktualitātēm
mūzikas priekšmeta apguvē, mūzikas olimpiādes norisi, koru un vokālo ansambļu
pasākumu organizēšanu un koordinēšanu.
Novadīti divi semināri un divas informatīvās sanāksmes Daugavpils mūzikas
skolotājiem, koru un vokālo ansambļu vadītājiem, sniedzot informāciju par mūzikas
pasākumu norisi pilsētā, novadā un valstī. Sanāksmēs skolotāji izteica priekšlikumus,
aktīvi piedalījās diskusijās un lēmumu pieņemšanā. Sakarā ar X Latvijas zēnu koru
salidojumu “ Puikas var”, zēnu koru vadītāja decembrī apmeklēja modelēšanas
koncertu Rīgā, kuru organizēja VISC. Pēc nepieciešamības tika organizētas
organizatoriskās sapulces , kura MA vadītāja informēja kora un ansambļu vadītājus
par konkursu un pasākumu norisi.
Septembrī mūzikas skolotāji apguva profesionālās pilnveides kursus “Inovācijas
mūzikas izglītībā” (DU).
24.11.2017. Daugavpilī pieredzes apmaiņas braucienā viesojās Rīgas Rīnūţu
vidusskolas koris, kuru vada talantīgā un radošā diriģente Natālija Jekimova.
Pieredzes apmaiņas semināros mūzikas skolotāji iepazinās ar jaunām metodēm
darbā ar kori, ar jaunākajām lietotājprogrammām un internetvietnēm, kuras var
izmantot prezentāciju un video veidošanā, saņēma informāciju par IT izmantošanu
radošo spēju attīstīšanu mūzikas stundās, iepazinās ar “Solfeg.io” mūzikas mācību
lietotnes veidotājiem.
2.Darbs ar skolēniem
2017.gada 09.novembrī notika patriotiskās dziesmas konkurss “Latvija tavā
dziesmā”. Šajā konkursā skanēja tikai zēnu balsis. Zēni iepriecināja klausītājus un
ţūriju ar izteiksmīgu ,skanīgu un brašu dziedājumu. Ţūrijas komisija nolēma, ka
nākamgad koncertā par godu Latvijas simtgadei, zēni tiks apvienoti kopkorī.
Mūzikas olimpiādes „Muzicē un saceri’’ pilsētas posmā piedalījās 4 skolēni.
Dalībai novada posmam (Līvāni, 09.03.2018) tika izvirzīti Ariana Maksimova
(3.vidusskola), Pāvels Vasiļkovs (13.vidusskola), Marija Smirnova (Krievu
vidusskola – licejs) . Novada posmā Marina Smirnova ieguva 1 vietu, Pāvels

Vasiļkovs 2 vietu, abi tika izvirzīti valsts posmam, kur ieguva Zelta diplomus. Pēc
satura olimpiāde bija ļoti apjomīga. Lielākās grūtības sagādāja savas
oriģinālkompozīcijas sacerēšana, kam ir nepieciešams īpašs talants.
Pilsētas 5.- 12. klašu un zēnu koru konkursā (28.03.2018) 1.pakāpes diplomu
ieguva 3.vidusskolas koris (dir.Maruta Veļičko), Krievu vidusskolas – koris (dir.
Irina Hmeļevska, 13.vidusskolas koris (dir.Anţella Zoja Semčuka), 13.vidusskolas
zēnu koris (dir..Larisa Bogatirjova), Saskaņas pamatskolas koris ( dir.Jolanta
Boreiko). 2.pakāpes diplomu ieguva 10.vidusskolas (dir.Ināra Timofejeva) un
12.vidusskolas (Pjotrs Veļičko) kori.
Novada 5. – 9.kl. koru skatē (Jēkabpils,13.04.2018) 1.vietu ieguva 3.vidusskolas
koris (dir.Maruta Veļičko), 2.vietu ieguva13.vidusskolas koris (dir.Anţella Peceviča,
Zoja Semčuka), 1 pakāpes diplomu ieguva Krievu – vidusskolas (dir. Irina
Hmeļevska) un Saskaņas pamatskolas ( dir.Jolanta Boreiko) kori.
Novada zēnu koru skatē 13.vidusskolas koris (dir. Larisa Bogatirjova) ieguva
1.pakāpes diplomu. Koris piedalījās X Latvijas zēnu koru salidojumā “Puikas var”,
kas noskanēja 01.06.2018 Cēsīs.
Vokālās mūzikas konkursā „Balsis’’ pilsētas posmā piedalījās 7 skolu vokālie
ansambļi. Novada konkursam izvirzīti Valsts ģimnāzijas ansamblis “Vēlreiz” (vad.
Anita Zarāne), 13.vidusskolas jauktais ansamblis “Kaija” ( vad. Larisa Bogatirjova),
13.vidusskolas 2. – 4.kl.vokālais ansamblis “Tērcītes” (vad. Iveta Ustinskova), kur
viņi ieguva I pakāpes diplomus. Saskaņas pamatskolas vokālais ansamblis (vad.
Jolanta Boreiko) ieguva II pakāpes diplomu. Dziedāšana un muzicēšana mazajos
mūzikas kolektīvos nodrošina bērniem un jauniešiem lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu, pilnveido uzstāšanās prasmes, empatisku pieredzi, klausoties un vērojot
citu kolektīvu priekšnesumus. Parādot sevi un daloties pieredzē, pedagogiem ir
iespēja gūt jaunas idejas savam turpmākajam darbam. Šogad konkursa nolikumā tika
ieviests jaunievedums - toņa uzdošana ar balsi, izmantojot kamertoni. Tas ir atbildīgs
moments, jo ietver precīzu nošu augstumu, intonāciju, nereti arī tempu.
Folkloras kopa „Dzīsmeite”(vad. Lūcija Vaivode) turpina veiksmīgi pārstāvēt
Daugavpili reģiona, valsts un starptautiskajos pasākumos. Kopa aktīvi iesaistījās
starptautiskajā folkloras festivālā BALTICA-2018, bērnu un jauniešu folkloras
festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku” t.t. 07.07.2018 “Dzīsmeite” piedalīsies XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Darbošanās folkloras kopā veicina dalībnieku
individualitātes izaugsmi dialogā ar daţādiem folkloras ţanriem, saskarsmes kultūras
attīstīšanu un jaunas paaudzes integrāciju sabiedrībā.
10.05.2018 pilsētas instrumentālās mūzikas konkursā piedalījās 18 individuālie
izpildītāji un 11 ar daţādu instrumentu sastāvu ansambļi no BJC “Jaunība”,
13.,10.,15.vidusskolām .Skolēni turpina sekmīgi apgūt daţādu instrumentu spēli.
Daugavpils 13.vidusskolas pūtēju orķestris (dir. Arnolds Grinberts) sekmīgi
piedalījās Latvijas izglītības iestāţu pūtēju orķestru skatē (2 pakāpes diploms) un
pūtēju orķestru defile programmu skatē (1 pakāpes diploms).
3.Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
Notiek aktīva sadarbība ar VISC, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas
vispārējās izglītības iestāţu mūzikas skolotāju asociāciju, DU Mūzikas un mākslu
fakultāti, DPIP,BJC „Jaunība”.
4.Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklasēs, mācību līdzekļu izveide

Daugavpils 3.vidusskolas mūzikas skolotāja Maruta Veļičko aktīvi piedalās darbā
ar metodiskām izstrādnēm projektā “ Kompetenču pieeja mācību saturā”.

5.Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes
2017./2018.mācību gadā pilnveidojam savu profesionālo kompetenci un radošo
izaugsmi. Sekmējam rezultatīvu mācību procesu mūzikas stundās. Turpinājām
latviešu tautas garīgo vērtību saglabāšanu, apgūstot sava novada tautas dziesmas,
svinot svētkus un gatavojoties Latvijas valsts simtgadei. Veicinājām Daugavpils
pilsētas izglītības iestāţu vokālo ansambļu un koru māksliniecisko izaugsmi,
pilnveidojam audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, piedaloties
starptautiskajos, valsts, novada pilsētas pasākumos un konkursos.
2018./2019. mācību gadā turpināsim sekmēt pedagogu savstarpējo sadarbību un
pedagogu labās prakses caurviju kompetenču attīstīšanu. Motivēt izglītojamos
iesaistīties darbībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un
iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā. Turpināt gatavošanos Latvijas
simtgadei, nodrošinot izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi.
Metodiskās apvienības vadītāja
Jeļena Vucēna

