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darbību un mācību 

klasēm 

1.b Baiba Brūvere-Kukle 

Pārējo pedagogu tikšanās 

ar audzinamajām klasēm 

8. 10.septembris Informatīva sanāksme - 

konkursi, izstādes, 

pieteikšanās uz 

kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu 

Valsts konkursa tēmas 

“Tēls. Telpa. 

Scenogrāfija” 

izvērtēšana un 

konkursa iekļaušanas 

iespējas mācību 

procesā 

māc.priekšmetos – 

veidošana, 

kompozīcija, darbs 

materiālā 

Direktora vietn.izgl.jomā - 

S.Šķēle-Tomiņa,  

kompozīcijas, veidošanas 

pedagogi  

9. 12.septembris Audzēkņu plenēru darbu 

skate un darbu atlase 

Bauskas Mākslas skolas 

konkursam “Pils. Sēta, 

pilsēta” ar apakštēmu 

“Baznīca ainavā”  

Izlikt atzīmes par 

plenēru, tiem 

audzēkņiem, kuri  

pagāgājušā semestra 

neieradās vai 

nepaspēja pabeigt 

darbus. Izvēlēties 

konkursam darbus 

Metodiskās komisijas 

vadītāja, bibliotekāre,– 

R.Štelmahere 

11. 20. septembris “MK dizaina” izsludina 

konkursu Jēkabpils 

mākslas skolai   

Audzēkņu iespēja 

rotaļlaukumu orģinālu 

ideju radīšanā, to 

realizēšana, piedaloties 

konkursā “Nāc un 

radi”, “Krāsu lietus”  

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, lietvede 

A.Cielava, pedagogi 

10. 3.oktobris Skolotāju dienas 

pasākums 

Koncerts Tautas namā 

G.Rača “Mīlestība ir” 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, lietvede 

A.Cielava 

11. 8.oktobris 6.klašu audzēkņu skiču 

skate, audzēkņu 

sasniegumi zīmēšanā, 

gleznošanā un 

kompozīcijā, 

novērtējums ar atzīmi 

Pedagogi kopā ar 

audzēkņiem izvērtē 

idejas, tēmas un 

māksliniecisko 

risinājumu noslēguma 

darbiem, novērtējot 

pamatpriekšmetu 

iemaņas un prasmes ar 

atzīmi 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn.izgl.jomā - 

S.Šķēle-Tomiņa, 

kompozīcijas skolotāji un 

pedagogi 

12. 21. - 25. 

oktobris 

Rudens skolēnu 

brīvlaiks, konsultācijas 

mācību priekšmetos 

Audzēkņu 

konsultācijas pie 

mācību pedagogiem un 

metodisko materiālu 

papildināšana 

Direktora vietn.izgl.jomā - 

S.Šķēle-Tomiņa, pedagogi 

13.  22.oktobris Noslēdzošā 6.klašu 

audzēkņu skiču skate 

Atkārtota iespēja 

audzēkņiem, kuri nav 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn.izgl.jomā - 
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ieguvuši atzīmes 

iepriekšējā skiču skatē, 

Zasas audzēkņu 

noslēguma darbu skiču 

skate. Pedagogi 

novērtē ar atzīmi 

darbus: zīmēšanā, 

gleznošanā, 

kompozīcijā 

  

S.Šķēle-Tomiņa, 

kompozīcijas skolotāji, 

pedagogi, māc. 

īstenošanas vietas Zasas 

pedagogi 

 

 

 

 

 

14. 22.oktobris Metodiskās komisijas 

sapulce 

Darbu vērtējums, 

ieteikumi. 

Valsts konkursa 

nolikuma izskatīšana, 

Valsts konkursa  “Tēls. 

Telpa. Scenogrāfija” 1. 

kārtas darba plāna, 

izstrāde. 1.pusgada 

darbu skašu plānošana. 

Netradicionālās modes 

skates, Mākslas skolas 

izstādes plānošana, 

Stundu vērošanas 

grafiks 

Metodiskās komisijas 

vadītāja R. Štelmahere, 

komisijas locekļi 

15. līdz 

1.novembrim 

Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšanas 

izsludināšana 

Pedagogi iepazīstas ar 

kvalitātes novērtēšanas 

norises grafiku 

Direktors – Z.Bārbals 

16. 4. - 15.nov. Iesniegumu iesniegšana 

iestādes vadītājam par 

pieteikšanos 

novērtēšanai. 

Novērtējamo pedagogu 

saraksta izveidošana 

Aizpilda veidlapu par 

pieteikšanos 

novērtēšanai 

Novērtējamais pedagogs 

17. 11. - 18.nov. Valsts dzimšanas dienas 

noformējums 

Jēkabpils Mākslas 

skolas foajē 

Pedagogs – M.Štelmahere 

18. līdz 20.nov. Iesniedz darbus “MK 

dizaina” izludinātajam 

konkursam “Nāc un 

radi”, “Krāsu lietus”  

Audzēkņi iesniedz 

darbus vērtēšanai 

Direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, lietvede 

– A.Cielava 

19. līdz 

22.novembrim 

Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšanas un 

PPDKN komisijas 

darbības kārtības 

izstrāde 

Novērtēšanas norises 

un laika plānojums, 

rezultātu apkopošanas 

un lēmumu 

pieņemšanas procedūra 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa 
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20. līdz 

29.novembrim 

PPDKN komisijas 

izveide 

Direktors izveido 

kvalitātes novērtēšanas 

komisiju 

Direktors – Z.Bārbals 

21. 2. – 13.dec. Ziemassvētku 

noformējums skolā 

Jēkabpils Mākslas 

skolas foajē un aktu 

zālē 

Saimniecības vadītāja - 

M.Bite, pedagogi - 

S.Šķēle-Tomiņa, D.Eglīte 

22. 2.dec. - 

20.maijam 

Novērtēšanas process: 

Stundu vērošana un 

vērtēšana;  

Pašvērtējuma vērtēšana 

Rezultātu apkopošana 

un priekšlikumu 

izteikšana kvalitātes 

pakāpes piešķiršanai 

PPDKN komisija 

23. 10.decembris Mācību priekšmetu 

skates mācību 

programmas īstenošanas 

vietā - Atašiene 

Audzēkņu darbu 

izstāde 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija 

24. 11.decembris Mācību priekšmetu 

skates mācību 

programmas īstenošanas 

vietā – Aknīste, Zasa 

Audzēkņu darbu 

izstāde 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija 

25. 13.decembris 6. kl. noslēguma darbu 

projektu skate 

Audzēkņu projektu 

izvērtēšana un darbu 

prezentēšana un 

novērtēšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija, 6.kl. 

kompozīcijas pedagogs - 

M. Štelmahere, D.Eglīte 

26. 17.decembris Ziemassvētku tirdziņš Audzēkņu darbu 

izstāde  

Pedagogi – I.Vucena, 

G.Pluša, J.Urtāns 

27. līdz 

16.decembrim  

Mācību priekšmetu 

skates 

Izliek atzīmes mācību 

priekšmetos 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija, 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

28. 19.decembris Skolas eglīte, liecību 

izsniegšana, izcilnieku 

sveikšana un vecāku 

sanāksme 

Audzēkņu sekmes, 

uzvedība, apmeklētība 

un novērtēšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, klašu 

audzinātāji 

29. 18.,20. dec. 

 

Konsultācijas mācību 

priekšmetos 

Uzlabot sekmes, sniegt 

iespēju izpildīt 

iekavētos darbus 

mācību programmā 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

30. 23.dec.-3.janv. Audzēkņu Ziemas 

brīvlaiks 

Konsultācijas 

audzēkņiem un 

metodisko materiālu 

papildināšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

31. 18.decembris Pedagoģiskā padomes 

sēde, konsultācijas 

mācību priekšmetos 

Izvērtēt mācību 

programmas apguvi I 

māc. pusgadā. 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 
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Dokumentu un žurnālu 

sarakstīšana 

32. 18.decembris  Metodiskās komisijas 

sēde 

Pirmā pusgada darba 

izvērtējums, 2. 

pusgada aktualitāšu 

izvirzīšana 

Direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskās komisijas 

vadītāja R. Štelmahere, 

pedagogi 

33. 31.janvāris Metodiskās komisijas 

pārstāvji un pedagogi 

izvērtē I kārtas Valsts 

konkursa darbus 

Starpskate Valsts 

konkursa I kārtai 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

Metodiskās komisijas 

vadītāja R. Štelmahere 

34. 21. februāris Metodiskās komisijas 

pārstāvji un pieaicinātās 

nozares pārstāvis izvērtē 

I kārtas Valsts konkursa 

darbus 

Konkursa žūrija 

izvērtē darbus un 

izvirza uz II kārtu 

dalībniekus attiecīgajā 

vecuma grupā 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

Metodiskās komisijas 

vadītāja R. Štelmahere 

35. līdz 2.martam Iesniedz Centram 

vērtēšanas protokolus 

par Valsts konkursa II 

kārtas izvirzītajiem 

dalībniekiem 

Konkursa žūrija 

izvērtē darbus un 

iesniedz elektroniski 

dalībnieku sarakstu 

Lietvede A.Cielava un 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa 

36. 13.marts Netradicionālās modes 

skate 

“CEĻOJUMS LAIKĀ. 

NO HERCOGA 

JĒKABA LAIKA LĪDZ 

MŪSDIENĀM” 

Hercoga Jēkaba laika 

vēsturiskā stila un 

mūsdienu elementu 

savienojums, 

interpretācijas, 

aksesuāri, elementi, 

frizūras, tērpi vai to 

elementi utt. Mūsdienu 

skatījuma akcentējums 

ar netradicionāliem 

materiāliem. 

Audzēkņu veikums 

mācību procesā un 

patstāvīgi. Darbu skate 

Vadītāja I.Gelecka, 

atbildīgie pedagogi – 

R.Štelmahere, 

M.Štelmahere, B.Brūvere-

Kukle, D.Lukstiņa, 

D.Eglīte, S.Šķēle-Tomiņa 

37. 16.-20.marts Skolēnu Pavasara 

brīvlaiks, konsultācijas 

mācību priekšmetos 

 

Audzēkņiem 

konsultācijas, kurās 

uzlabo vai nokārto 

sekmes mācību 

priekšmetos un 

pedagogu metodisko 

materiālu 

papildināšana  

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

38. 17.marts Noslēguma darbu un 

mācību priekšmetu 

starpskate 

Izvērtēt noslēguma 

darbu tapšanas procesu 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija 
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39. 27.marts Valsts konkursa II 

kārtas fināls 

Veicināt audzēkņu 

izpratni par 

scenogrāfijas 

raksturīgiem 

izteiksmes līdzekļiem 

telpisko objektu 

maketu 

Direktora vietn.izgl.jomā - 

S.Šķēle-Tomiņa,  

kompozīcijas, veidošanas 

pedagogi 

40. 27.marts – 17. 

aprīlim 

Valsts konkursa I kārtas 

izstāde 

II kārtas norises vietās Kompozīcijas, veidošanas 

pedagogi – I.Gelecka, 

D.Egīte, M.Štelmahere 

41. līdz 1.aprīlim Metodiskais seminārs 

Salacgrīvā 

Skolas atsūta 

pieteikumu par 

pedagogu dalību 

metodiskajā seminārā 

Salacgrīvā 

Lietvede A.Cielava un 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa 

42. līdz 3.aprīlim Lieldienu noformējums 

skolas telpās 

Svētku noformējums 

aktu zālē un foajē, 

radīts kopā ar 

audzēkņiem mācību 

priekšmetā – darbs 

materiālā 

Pedagogs – G.Pluša 

43. līdz 17.aprīlim Iesniedz darbus izstādei 

“JĒKABPILS. 

CEĻOJUMS LAIKĀ” 

Tēmas saistītas ar 

vēstures notikumiem, 

leģendām, teikām, to 

interpretāciju, ļaujot 

personāžiem 

pārvietoties laikā vai 

attēlojot paši sevi 

ceļojumā dažādos 

gadsimtos 

Vadītāja – R.Štelmahere, 

mākslas valodas pamatu, 

zīmēšanas, gleznošanas 

priekšmetu pedagogi  

44. 24.aprīlis Valsts konkursa 

dalībnieku darbu izstāde 

Salacgrīvā 

Skolu rezultāti, 

audzēkņu sasniegumi 

 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā- 

S.Šķēle-Tomiņa, pedagogi 

45. 24.,25.aprīlis Valsts konkursa un 

metodikas noslēguma 

pasākums, metodiskā 

skate Salacgrīvā 

Skolu rezultāti, 

audzēkņu sasniegumi 

 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā- 

S.Šķēle-Tomiņa, pedagogi 

46. 7. maijs Izstādes 

“JĒKABPILS. 

CEĻOJUMS LAIKĀ” 

atklāšana 

Izstādes atklāsana 

Jēkabpils Vēstures 

muzeja Marmora zālē 

R. Štelmahere, priekšmetu 

skolotāji 

47. 6.maijs Vecāku sapulce 6. klašu 

vecākiem 

Izlaiduma norise, 

noslēguma darbu 

aizstāvēšana, mācību 

sekmes 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā- 

S.Šķēle-Tomiņa, 6. kl. 

audzinātāji 

48. līdz 25.maijs Atzīmju izlikšana 

1.,2.,6. klasēm 

Darbu skate, 

izvērtēšana 

Klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 
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49. līdz 30.maijs Kvalitātes pakāpes 

piešķiršana 

Rīkojums par noteiktas 

kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu uz vienu, 

diviem vai trīs gadiem 

Direktors – Z.Bārbals 

50. 25. – 29.maijs Pedagoģiskā padomes 

sēde, metodiskās 

komisijas sēde, ieskaites 

darbi mācību 

priekšmetos, 6. klases 

noslēguma darba 

aizstāvēšanas rezultāti 

Ieskaites darbu skate 

mācību priekšmetos un 

audzēkņu vērtējumu 

kritēriji 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā- 

S.Šķēle-Tomiņa 

51. 22.,25.,27.maijs Konsultācijas mācību 

priekšmetos 1.,2.,6. 

klasēm 

Uzlabot sekmes, sniegt 

iespēju izpildīt 

iekavētos darbus 

mācību programmā 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

52. 26.maijs  Valsts konkursa I kārtas 

apbalvošana plkst.15.00,  

Noslēguma darbu 

aizstāvēšana – darbu 

izstāde 6.klasēm – 

Jēkabpils mākslas 

skolas īstenošanas vietas 

Zasas un Aknīstes 

audzēkņu darbiem 

plkst.15.30, Jēkabpils 

Mākslas skolas 

audzēkņu darbiem sākot 

no plkst.16.00, 

pārējiem audzēkņiem 

brīvs! 

6. klases audzēkņu 

zināšanu un prasmes 

izvērtēšana, piedalās 

5.klases audzēkņi un 

noslēguma darba 

vadītāji, met. komisijas 

locekļi, žūrijas 

pārstāvis no citas 

skolas un pedagogi 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

53. 27.maijs Atzīmju izlikšana 3. - 5. 

klasēm, skates Jēkabpils 

mākslas skolas 

īstenošanas vietās Zasā, 

Aknīstē un Atašienē 

Darbu skate, 

izvērtēšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

metodiskā komisija, klašu 

audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

54. 28.maijs Liecību izsniegšana 

1.,2. klasēm 

Liecību izsniegšana - 

saņemšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 

pedagogi 

55. maija beigas Izlaidums Tautas nama 

aktu zālē un svinības 

Jēkabpils mākslas 

skolas aktu zālē 

Mācību rezultāti, 

sasniegumi, absolventu 

sveikšana, apliecību 

izsniegšana 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 

- S.Šķēle-Tomiņa, 6. klašu 

audzinātāji un filiāļu 

pedagogi 

56. 1.-10.jūnijs Konsultācijas mācību 

priekšmetos visām 

Plenērs – dabā, darbu 

skate, izvērtēšana, 

izstāde 

Direktors – Z.Bārbals, 

direktora vietn. izgl. jomā 




