
 

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ JOMAS 
(mācību joma) 

  

 DARBA PLĀNS 

2019./2020.M.G. 

 

Jomas  vadītāja 
 

SVETLANA BILINSKA 
               

 

1. 2019./2020.m.g. izvirzītā/-ās prioritāte/-es mācību jomas darbībai:  
 

1. Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem pakāpeniskai kompetenču pieejas ieviešanai mācību 

un audzināšanas procesā. 

 2. Ievērot izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un 

talantu attīstīšanu. 

 3. Piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 4. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un 

valstiskās identitātes apziņu. 

 

2. Galvenie  uzdevumi 2019./2020.m.g.: 

1. Pieredzes apmaiņa par  kompetenču pieejas ieviešanu mūzikas mācību procesā. 

2. Organizēt mazo mūzikas kolektīvu Ziemassvētku koncertu”Ar Gaismu un Mīlestību”. 

3. Piedalīties visos LR VISC rīkotajos konkursos, kā arī  pasākumos, kas saistīti ar XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

4. Organizēt vizuālās mākslas olimpiādi. 

5. Rosināt vizuālās mākslas skolotājus piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku 

vizuālās mākslas konkursā “Radi rotājot”. 

 

3. Mūzikas un vizuālās mākslas skolotāju darbības plānojums  2019./2020.m.g.  
                                 (mācību joma) 

 

Pasākums Mērķauditorija Norises laiks, vieta Atbildīgais 

1. MA sanāksme ”Metodiskā 

darba plānošana. XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu svētku 

pasākumu norise.” 

2. MA sanāksme “ Kompetenču 

pieeja mācību procesā mūzikā un 

mākslā’ 

3. Atklātā mācību stunda mūzikā “ 

Kompetenču pieejas ieviešana 
mācību procesā’ 

4.  Rēzeknes pilsētas mūzikas 

kolektīvu piedalīšanās XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu svētkos. 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā  

mūzikas un vizuālās 

mākslas skolotāji 

1)16.09.2019. 

Plkst.15.00 

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija 

 

2)15.01.2020. 

 

 

3)20.05.2020. 
 

 

4)21.05.2020. 

S.Bilinska 

 

 

 

 

S.Bilinska 

 

 

S.Bilinska 
 

 

S.Bilinska 



Rēzeknes pilsētas skolu mazo 

mūzikas kolektīvu Ziemassvētku 

koncerts ”Ar Gaismu un 

Mīlestību”. 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

vokālie ansambļi, 

instrumentālie 

ansambļi, popgrupas. 

18.12.2019. 

plkst.17.00 

Rēzeknes Kultūras 

nams 

S.Bilinska 

XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu svētku koru repertuāra 

apguves kopmēģinājums Rēzeknes 

pilsētas skolām. 

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

zēnu kori,      5.-

9.kl.kori, jauktie kori. 

29.01.2020. 

Plkst.11.00 

Rēzeknes pilsētas 

Kultūras nams 

S.Bilinska 

I.Stramkale 

V.Mežore 

Vokālās mūzikas konkurss Balsis-

2020  I kārta 
 Rēzeknes pilsētas 

vokālie ansambļi 
26.02.2020. 

APRC Zeimuļs 

D.Pavļukeviča, 

S.Bilinska 

XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu svētku koru konkursa I 

kārta  

Rēzeknes pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

zēnu kori, 5.9.kl.kori, 

jauktie kori. 

3.04.2020. 

S.Bilinska 

I.Stramkale 

V.Mežore 

XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu svētku koru konkursa II 

kārta 

Rēzeknes pilsētas, 

Rēzeknes novada, 

Kārsavas novada, 

Ludzas novada skolu 

kori 

17.04.2020. 

S.Bilinska, 

I.Stramkale, 

V.Mežore 

Vizuālās mākslas olimpiāde Rēzeknes pilsētas 

skolu skolēni 
23.03.2020. 

S.Bilinska, 

V.Mežore 

 

 

 

Jomas vadītāja        Svetlana Bilinska 

            

01.11.2019.  


