
APSTIPRINĀTS 
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 

 

Daugavpils pilsētas Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības 

 darba plāns 2022./2023. mācību gadam 

 
Metodiskā darba prioritātes: 

 

• Turpināt  skolotāju sadarbību jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā. 

 

• Sekmēt vokālo ansambļu un koru dalībnieku psihoemocionālo labbūtību, pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto,  

     iesaistoties koru Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. 

 

Nr. p. 

k. 

Aktivitātes Mērķauditorija Laiks Atbildīgais Izpildes plānotais 

rezultāts/rezultatīvais 

rezultāts  

Mērķis: Sniegt skolotājiem informāciju  par jauninājumiem mūzikas mācību priekšmetā, mācību jomas saturā un metodikā. 

 

    1.  

 

 

Mūzikas skolotāju informatīvās 

sanāksmes 

 

mūzikas 

skolotāji 

Septembrī un janvārī 

ceturtdienās 

plkst. 15.30 

J. Vucēna Ir nodrošināta  informācijas 

aprite starp mūzikas 

skolotājiem. 

    2. 12.starptautiskā zinātniskā konference 

“Mūzikas pedagoģijas problēmas” 

 

mūzikas  

skolotāji 

29.09-01.10 J. Davidova 

 

 

Ir sniegts metodiskais atbalsts 

mūzikas skolotājiem. 

    3. Seminārs zēnu koru diriģentiem zēnu koru 

diriģenti 

06.oktobris 

Rīga 

Z. Semčuka 

L. Bogatirjova 

 

Tiek izskatīts un precizēts  

zēnu koru salidojuma 

repertuārs. 

    4. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi mūzikas 

skolotāji, koru 

diriģenti 

Laiks tiks precizēts J. Vucēna Ir sniegts metodiskais atbalsts 

mūzikas skolotājiem. 



Mērķis: Padziļināt skolotāju zināšanas un  pilnveidot izpratni par mācību stundu plānošanu 3., 6. un 9. klasēs. 

5. Profesionālās pilnveides seminārs 

“Mācību līdzekļu izstrāde  un mācību 

darba plānošana 3., 6.,9. klasēs” 

mūzikas 

skolotāji 

Februāris  

Daugavpils Saskaņas 

pamatskola 

J. Vucēna, 

mūzikas skolotāji 

Mūzikas skolotāji pilnveido 

mācību stundu plānošanu 

3.,6.un 9.klasēs.  

Mērķis: Kopt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošumu un akustiskās muzicēšanas prasmes, sekmējot izpildījuma a cappella  

un daudzbalsīgu dziedāšanu. 

6. Pilsētas izglītības iestāžu vokālās 

mūzikas konkurss “Balsis” 

1.-12.klašu 

izglītojamie 

Februāris  

Daugavpils 

J. Vucēna Četri kolektīvi izvirzīti 

novada posmam. 

7. Novada izglītības iestāžu vokālās 

mūzikas konkurss “Balsis” 

1.-12.klašu 

izglītojamie 

Marts 

Rēzekne  

J. Vucēna 

A. Jansone 

Izvirzītie kolektīvi  apguvuši 

prasmi dziedāt  a cappella. 

8. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 

festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” 

1.-4.klašu 

izglītojamie 

Pilsēta  tiks precizēta L.Vaivode Folkloras kopas dalībnieki 

apguvuši latgaliešu tautas 

dziesmu repertuāru. 

Mērķis: Veicināt kolektīva radošās spējas, piedaloties konkursos un pasākumos. 

 

9. Latvijas izglītības iestāžu vokāli 

instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu un popgrupu konkurss “No 

baroka līdz rokam”  

1.-12.klašu 

izglītojamie 

Februāris  

Rēzekne 

Z. Semčuka 

A. Jansone 

Kolektīvu dalībnieki 

attīstījuši savas spējas un 

talantus, muzicējot 

instrumentāli vokālajos un 

instrumentālajos kolektīvos. 

   10. Daugavpils izglītības iestāžu  5.-12.klašu 

un zēnu koru konkurss 

1.-12.klašu 

izglītojamie 

Marts  

Daugavpils  

Vienības nams 

J.Vucēna 

A. Jansone 

Koru dalībnieki apguvuši 

daudzbalsīgu dziedāšanu un 

Daugavpils Iespēju 

vidusskolas zēnu koris 

izvirzīts novada posmam. 

11. Novada zēnu koru konkurss 1.-12. klašu 

izglītojamie 

25.aprīlis  

Daugavpils 

Vienības nams  

J.Vucēna 

Z.Semčuka 

Daugavpils Iespēju 

vidusskolas zēnu koris 

izvirzīts dalībai zēnu koru 

salidojumam. 



12. Latvijas izglītības iestāžu zēnu koru 

salidojums 

1.-12.klašu 

izglītojamie 

22.maijs 

Cēsis 

J. Vucēna 

Z. Semčuka 

Daugavpils Iespēju 

vidusskolas zēnu koris 

piedalās zēnu koru 

salidojumā Cēsīs. 

Mērķis: Sekmēt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi un personības vispusīgu attīstību 

13. Pilsētas izglītības iestāžu instrumentālās 

mūzikas konkurss 

4.- 12.kl. 

izglītojamie 

Aprīlis  

 

J. Vucēna 

A. Jansone 

Jaunie mūziķi papildinājuši 

savas profesionālās un 

uzstāšanās prasmes. 

 

 

Sagatavoja: 

Daugavpils mūzikas skolotāju MA vadītāja Jeļena Vucēna 

e-pasts: vucenajelena@inbox.lv 
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