
Darba plāns  BEIDZĒJIEM 

Noslēguma ieskaite 
Mūzikas literatūrā 

19.maijs  
 

Audzēknim nepieciešams dators 
un interneta pieslēgums 
aptuveni 2 stundas laika posmā 
10.00-18.00 

Izpildītais darbs norādītajā laika posmā jāsaglabā 
pdf formātā un jānosūta direktora vietniecei 
izglītības darbā Līvai Lediņai E-Klases pastā. 

Noslēguma ieskaiti vērtē komisija 
(I.Udodova un I.Pirvica) ar “ieskaitīts”, 
“neieskaitīts”. 
Noslēguma vērtējumu (atzīmi) veidos 

sekmīgi nokārtota gala ieskaite, summējot 

pirmajā semestrī iegūto vērtējumu un 

mācību darba sniegumu otrajā semestrī. 

Noslēguma ieskaite 
Solfedžo 

21.maijs 
 

Audzēknim nepieciešams dators 
un interneta pieslēgums 
aptuveni 2 stundas laika posmā 
10.00-18.00 

Izpildītais darbs norādītajā laika posmā jāsaglabā 
pdf formātā un jānosūta direktora vietniecei 
izglītības darbā Līvai Lediņai E-Klases pastā 

Noslēguma ieskaite 
specialitātē (visu 
programmu 
audzēkņiem) 
 
 

18.maijs-
22.maijs 

Nepieciešams aprīkojums video 
filmēšanai un tā saglabāšanai 
tīmeklī. 
Vēlams koncertapģērbs un 
neitrāla telpa.  
 
**Video tiks uzglabāti Talsu 
Mūzikas skolas lietvedībā  
 
 

Katrs noslēguma programmas skaņdarbs 
jāieraksta atsevišķā failā. Visu failu apkopojums 
jāaugšuplādē internetvietnē www.failiem.lv un 
iegūtā saite norādītajā laika posmā jānosūta 
direktora vietniecei izglītības darbā Līvai Lediņai 
E-Klases pastā, pie saites norādot audzēkņa vārdu 
un uzvārdu. 

Noslēguma ieskaiti vērtē komisija 
(specialitātes skolotājs, atbilstošās 
metodiskās komisijas vadītājs, direktors, 
direktora vietnieks izglītības darbā)* ar 
“ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Noslēguma 

vērtējumu (atzīmi) veidos sekmīgi nokārtota 

gala ieskaite, summējot pirmajā semestrī 

iegūto vērtējumu un mācību darba sniegumu 

otrajā semestrī. 

Noslēguma vērtējums 
citos mācību 
priekšmetos 

Līdz 
18.maijam 

  Noslēguma vērtējumu (atzīmi) veidos 

sekmīgi nokārtota gala ieskaite ja tāda bijusi 

paredzēta, summējot pirmajā semestrī iegūto 

vērtējumu un mācību darba sniegumu otrajā 

semestrī. 

Noslēguma vērtējumi 
(atzīmes) specialitātē 
un mūzikas teorijas 
priekšmetos  

Līdz 
27.maijam 

   

Pedagoģiskā sēde par 
pārcelšanu un par 
apliecību izsniegšanu  

26.maijs 11.00 Talsu Mūzikas skolā 
Tiks precizēts 

Vecāku sapulce Nebūs 

Apliecību izsniegšana 1.-5.jūnijs  
Talsu Mūzikas skolā, piedaloties tikai iesaistītajām personām (audzēkņi un skolotāji, t.i. ģimeņu un citu personu klātbūtne nebūs atļauta) un ievērojot 
noteiktos higiēnas un piesardzības pasākumus. 
 
Tiks precizēts laiks un kārtība, kā tiks izsniegtas apliecības. 

 

 

 



Darba plāns  AUDĒKŅIEM, KURI TURPINA MĀCĪBAS 

 

Noslēguma vērtējums 
specialitātē 

Līdz 18.maijam Nepieciešams aprīkojums video 
filmēšanai un tā nosūtīšanai 
skolotājam. 
Vēlams pieklājīgs apģērbs un 
neitrāla telpa.  
 
Video tiks uzglabāti pie 
specialitātes skolotāja līdz mācību 
gada noslēgumam 

Skolotāja noteiktā laikā, ne vēlāk par 
15.maiju jānosūta specialitātes skolotājam 
video ar pavasara skaņdarbu programmu. 
Katrs skaņdarbs var tikt ierakstīts 
atsevišķā failā, bet visus skaņdarbus 
vēlams skolotājam sūtīt vienā reizē.  

Semestra vērtējumu (atzīmi) specialitātē 

veidos sekmīgi nokārtota gala ieskaite un 

mācību darba sniegums otrajā semestrī. 

Gada vērtējumu (atzīmi) specialitātē veidos 

sekmīgi nokārtota gala ieskaite, summējot 

pirmajā semestrī iegūto vērtējumu un 

mācību darba sniegumu otrajā semestrī. 

Noslēguma vērtējums 
citos mācību 
priekšmetos 

Līdz 18.maijam   Gadījumos, kad tehniski nav bijušas iespējas 
pildīt kāda mācību priekšmeta uzdoto 
attālinātā mācību procesa laikā, sazināties 
ar direktoru vai direktora vietnieci. 

Liecību izsniegšana 
 
Tiks precizēta 
informācija 

    

 

 


