
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SATURS PLĀNS 

15.04.- 15.05. 

Joprojām mācāmies mazliet neparasti, jo attālinātās mācīšanās process turpinās.  Ir mainījušies mācīšanās apstākļi un 
paradumi. Ļoti būtiski, lai Tu veiksmīgi iekļautos mācību procesā un apgūtu mācību priekšmetos uzdoto. Bet svarīgi ir arī 
neaizmirst par savām interesēm un talantiem, atrast laiku sevis pilnveidošanai ārpus mācību stundām. Interešu izglītības 
kolektīvi turpina darbu, un kolektīvu vadītāji aicina Tevi arī turpmāk radoši darboties attālinātā mācību procesā. 

Lai radošs darba process! 

 

 

KOLEKTĪVS Apgūstamais saturs, veicamie 
uzdevumi  

 Nepieciešamie/izmantojamie  resursi   
(izmantojamie atbalsta materiāli, interneta saites)  

Koriģējošā 
vingrošana 

1. Vingrojumi gaitas stereotipa uzlabošanai 

 

 

 

 

 

2. Vingrojumi mugurkaula jostas daļas problēmu 
korekcijai, skolēniem ar palielinātām jostas 
lordozēm un sāpju sindromu. 

3. Stāju, kustību koordināciju un līdzsvaru 
nostiprinoša kustību rotaļas 1. klasēm. 

 

 

 

M.Freivaldes sagatavota darba lapa  

https://www.youtube.com/watch?v=9X9kuoPy7Ek&feature=youtu.
be 
https://www.youtube.com/watch?v=M_yLEMS7FLs&feature= 
https://www.youtube.com/watch?v=X4ffargxoW4&feature= 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZK-I4CIdtk#action=share 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AIPaKN42FLg 
 

 

M. Freivaldes izveidotā kustību rotaļa “VINGRO KOPĀ AR MANI 
ESI VESELS UN STIPRS”  

https://www.pinterest.com/pin/650559108662108693/ 
https://www.pinterest.com/pin/650559108662108539/ 
https://www.pinterest.com/pin/650559108662108616/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9X9kuoPy7Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9X9kuoPy7Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M_yLEMS7FLs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X4ffargxoW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X4ffargxoW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ZK-I4CIdtk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=AIPaKN42FLg
https://www.pinterest.com/pin/650559108662108693/
https://www.pinterest.com/pin/650559108662108539/
https://www.pinterest.com/pin/650559108662108616/


4. Stājas korekcijas programma skolēniem ar 
stājas asimetrijām. 

5. Vingrojumi skolēniem, kuri bieži slimo ar 
elpošanas slimībām. 
6. Vingrojumu komplekss skolēniem, kuriem ir 
kompleksi stājas traucējumi 
 

https://fizzio.me/#/ (fizioterapeits Normunds Vārpa 1.04.)  

 

M.Freivaldes sagatavota darba lapa  

https://www.youtube.com/watch?v=0PakEwyRC2g 

 

Izglītojamiem 
ar valodas 
traucējumiem
programmai: 

 

M.Freivaldes izstrādāts materiāls par elpošanas 
vingrojumiem:  

Sīkās motorikas un kustību koordinācijas 
attīstīšanai: 

 

Individuāla konsultācija, sazinoties ar 
pedagogu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OewSYLW8SWM 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1363217783881059 

 (spoguļa vingrojumi abu smadzeņu pušu sadarbības 
attīstīšanai). 
 

Jauktais koris 1. Aicinu jauniešus piedalīties akcijā, veidojot 
digitālo kopkori.  

Noteikumi šeit: 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vajadzīgas 
mūsu balsis, iedvesma un spēks! Gatavojoties 
Svētkiem, Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs radījuši 
īpašu dziesmu - TAVS KAROGS!  
Kļūsti par daļu no Latvijas digitālā kopkora un piedalies 
videoklipa veidošanā!  

2. Noklausīties dziesmu video ierakstus 
youtube.com: 
 
 

3. Patsktāvīgi apgūt savu balsi dziesmām: 
“Gaismas pils”, “Saule brida rudzu lauku”, 
“Neba maize pate nāca”.  

4. Turpināt apgūt Skolu jaunatnes dziesmu 
svētku repertuāru, izmantojot ierakstus un 
notis, kas atrodas saitē 

▶ te dziesma pavadījumam: https://bit.ly/TavsKarogsdziesma  

▶ te notis dziedošajiem: https://bit.ly/TavskarogsNotis 

 

 

 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JryhZrSnpto  
2. https://www.youtube.com/watch?v=4z1VxDXtuYE  
3. https://www.youtube.com/watch?v=MkPGcigpmGw  

 
1. Atvērt saiti https://www.korismaska.lv/dziesmu-svetki-2013/ ! 
2. Izvēlēties savu balss grupu! 
3. Apgūt dziesmas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1prYgRDDwbao9EIdmORw
Upi0A60BWQZ0n  
 

https://fizzio.me/#/
https://www.youtube.com/watch?v=0PakEwyRC2g
https://www.youtube.com/watch?v=OewSYLW8SWM
https://www.facebook.com/watch/?v=1363217783881059
https://www.youtube.com/watch?v=JryhZrSnpto
https://www.youtube.com/watch?v=4z1VxDXtuYE
https://www.youtube.com/watch?v=MkPGcigpmGw
https://drive.google.com/drive/folders/1prYgRDDwbao9EIdmORwUpi0A60BWQZ0n
https://drive.google.com/drive/folders/1prYgRDDwbao9EIdmORwUpi0A60BWQZ0n


Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto un nosūti kolektīva vadītājai. 

Ģitārspēles 
pulciņš 

1. Turpināt apgūt dziesmas “Over the rainbow”, 
“Gaismiņ teci man pa priekšu”, “Kukainītis”, “Can’t 
help falling in love”, “Sapņu pārdevējs”, atbilstoši 
katra spējām un iepriekš izvirzītajiem uzdevumiem.  

2. LIELĀS ĢITĀRAS Apgūt “Finger picking” spēles 
stilu, izmantojot vingrinājumus manis nosūtītā failā, 
kas atrodams šeit:  

3. MAZĀS ĢITĀRAS Ritmā D_DA_ADA spēlēt kopā ar 
pavadījumu šeit:  

4. UKULELES Ritmā D_DADADA spēlēt dziesmu, kas 
atrodama šeit:  

5. UKULELES Atkārtot dziesmu “I’m yours”, spēlējot 
ritmā D_DA_ADA kopā ar pavadījumu šeit:  

6. UKULELES Spēlēt dziesmu “Riptide” ritmā D_D_ _ 
ADA šeit:  

Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto un nosūti kolektīva vadītājai. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1zSho_wXatlWWGE9u6OUI
OnAeClW1Wxfruzq5-yRQx0c/edit  

https://www.youtube.com/watch?v=wI7wRZissWs  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_q-8h24snc&t=28s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7tmCNJZqUM  

https://www.youtube.com/watch?v=iAJnrR4AYTc  

Floristika Turpinām iesākto un strādājam ar pavasara 
materiāliem: 

- pavasara dekori mājās; 
- pavasara dekori uz palodzes; 
- Vēja zvani. 

 
Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto, un nosūti kolektīva vadītājai. Sūti 
fotogrāfijas. 

 idejas iedvesmai: 
https://www.pinterest.com/pin/417849671680230395/ 
https://www.pinterest.com/pin/855261785461110567/ 
https://www.pinterest.com/pin/717620521861072152/ 
https://www.pinterest.com/pin/343118065364462599/ 
https://www.pinterest.com/pin/551198441880885824/ 

 
 

5.-9. kl. koris  

 
1.Turpina patstāvīgi apgūt dziesmu svētku 
repertuāru:  

R.Pauls “Aicinājums” 

latv.t.dz. P.Plakida apd.”Tumša nakte” 

Z.Liepiņš “Novij man,māmuliņa” 

https://www.youtube.com/watch?v=tl31YTJO0c0  
https://www.youtube.com/watch?v=ngot_SjXFCI     
https://www.youtube.com/watch?v=E9EQvMSvq9Y     
https://www.youtube.com/watch?v=jISWtgdkF8Y 
 

https://docs.google.com/document/d/1zSho_wXatlWWGE9u6OUIOnAeClW1Wxfruzq5-yRQx0c/edit
https://docs.google.com/document/d/1zSho_wXatlWWGE9u6OUIOnAeClW1Wxfruzq5-yRQx0c/edit
https://www.youtube.com/watch?v=wI7wRZissWs
https://www.youtube.com/watch?v=Z_q-8h24snc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7tmCNJZqUM
https://www.youtube.com/watch?v=iAJnrR4AYTc
https://www.pinterest.com/pin/417849671680230395/
https://www.pinterest.com/pin/417849671680230395/
https://www.pinterest.com/pin/855261785461110567/
https://www.pinterest.com/pin/717620521861072152/
https://www.pinterest.com/pin/343118065364462599/
https://www.pinterest.com/pin/551198441880885824/
https://www.youtube.com/watch?v=tl31YTJO0c0
https://www.youtube.com/watch?v=ngot_SjXFCI
https://www.youtube.com/watch?v=E9EQvMSvq9Y
https://www.youtube.com/watch?v=jISWtgdkF8Y


R.Kaupers “Par mezgliem” 

2.Turpina skatīties,darboties līdzi(iedziedāšanas 
vingrinājumi),dziesmas-ReTV-Mana klase-Dzied 
visi kopā 

Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto, un nosūti kolektīva vadītājai. 

Zēnu koris Līdz 23.04. - Tāpēc aicinām visus un ik katru, kas 
vēlas kļūt par daļu no Svētku dziesmas “TAVS 

KAROGS” - to dziedot, dejojot un, protams, 
spēlējot kādu instrumentu vai kā savādāk radoši 
izpaužoties tās pavadījumā. 

Iesaistiet draugus, skolotājus un vecākus, 
klausieties, mācieties, dziediet, spēlējiet, 

dejojiet, to visu nofilmējiet, lai kopā varam 
izveidot dziesmas video klipu un dziesma mūsu 
kopējā izpildījumā skanētu un priecētu Latviju 

jau šogad! 

No 23.04. kopdziedāšana “Tava klase” 
Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto, un nosūti kolektīva vadītājai. 
 

https://bit.ly/TavsKarogs  

2.-4.kl.koris 1.Imants Kalniņš “Mākonītis un mākonīte”, klausās 
ierakstu, mācās patstāvīgi. 
2.Atkārto latviešu tautas dziesmu karaoke. 
3.Turpina ,skatīties darboties līdzi ReTV-Mana 
klase-Dzied visi kopā. 
Saziņa WhatsApp grupā. Uzfilmē, kā apgūsti 
uzdoto, un nosūti kolektīva vadītājai. 

https://www.youtube.com/watch?v=75Z0zKMwhRA     
https://www.youtube.com/watch?v=75Z0zKMwhRA   

2.-4.kl. 
ansamblis 
 

1.”Kāpsim kalnā”-karaoke-klausās dziesmas 
ierakstu, mācās, dzied patstāvīgi. 
2.R.Pauls “Kapteinis Reinis” - atkārtojamā 
dziesma. 
3.Skatās,darbojas līdzi ReTV-Mana klase-Dziedam 
visi! 

https://www.youtube.com/watch?v=0s7k1lskVO8     
https://www.youtube.com/watch?v=MfYhPToG1aY     
https://www.youtube.com/watch?v=2JTIj3_tFMk  

https://bit.ly/TavsKarogs
https://www.youtube.com/watch?v=75Z0zKMwhRA
https://www.youtube.com/watch?v=75Z0zKMwhRA
https://www.youtube.com/watch?v=0s7k1lskVO8
https://www.youtube.com/watch?v=MfYhPToG1aY
https://www.youtube.com/watch?v=2JTIj3_tFMk


Saziņa e-klasē, WhatsApp - sūti video, 
atsauksmes, vērtējumus par darbu stundā 

Auto 
modelisms 
 

Turpinām izstrādājam skices jauniem modeļiem un 
to dizainu.  Konstrukciju apspriešana, korekcija. 
Individuālas konsultācijas. 

Rakstāmpapīrs, zīmulis, dzēšgumija. Auto modeļu izgatavošanas 
nolikumi.  

Interneta saites kurās iedvesmojās. 

https://www.pinterest.com/pin/AdCQKpGc8C40dPnuoptYR3tIyBk
C-TjCAFT1ikCEgFPs0YMK8OMdgXs/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tC5qRw7QhLA 
 

Robotikas 
pulciņš 
 

Algoritmiskās spēles, programmēšana vietnē 
code.org 

https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/3/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course2/stage/10/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/9/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course2/stage/11/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/10/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course2/stage/17/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/11/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course2/stage/19/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course4/stage/12/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/aquatic/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/hero/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/minecraft/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/minecraft/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course3/stage/2/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/course3/stage/5/puzzle/1 
https://studio.code.org/s/dance-extras-2019/stage/1/puzzle/2 

 

“Instra” 1.  Meklēt, sagatavot notis jauniem skaņdarbiem, 
kurus apgūt individuālās nodarbībās, un atkārtot 
zināmos skaņdarbus. 
2. Mēģinājums Jitsi. 
Saziņa WhatsApp grupā. 

Individuāli ir iespējams jaunajiem mūziķiem padziļināt 
teorētiskās zināšanas sekojošās mājas lapās: 
https://www.janislusens.lv/biografija-dailrade/ 
http://muzikasstili.ueuo.com/stili.htm 

https://www.pinterest.com/pin/AdCQKpGc8C40dPnuoptYR3tIyBkC-TjCAFT1ikCEgFPs0YMK8OMdgXs/
https://www.pinterest.com/pin/AdCQKpGc8C40dPnuoptYR3tIyBkC-TjCAFT1ikCEgFPs0YMK8OMdgXs/
https://www.youtube.com/watch?v=tC5qRw7QhLA
https://www.janislusens.lv/biografija-dailrade/
http://muzikasstili.ueuo.com/stili.htm


 https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/maksla/Sus
erts.pdf 

www.muzikanti.lv – biedrības “Skaņumāja” mājaslapa, kurā var 

atrast latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu spēles pašmācības 

grāmatas; 

https://kulturaskanons.lv/ - Latvijas izcilāko un ievērojamāko 

mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, to veido 99 vērtības; 

Glītrakstīšana 1.klases skolēni raksta katru nedēļu trīs, četras 
vārdu rindas. 1.nedēļā vienu rindu ar adīt, otru ar 
ārdīt, trešo ar berzt un ceturto ar celt. Pēc tāda pat 
principa nākošā nedēļā pilda ciparu 2. 
2.klases skolēni pirmajā nedēļā pārraksta tekstu 
pie cipara 1., otrajā nedēļā tekstu pie cipara 2. un 
tā pat nākošās nedēļās turpina tekstus pie 
nākamiem cipariem. 
 
 

             
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
                                    
 
 
  

Vides pulciņš Ēnu spēles. Izdomā savu pasaku vai paņem jau 
zināmu un izstāsti pasaku ar ēnu teātra palīdzību. 
Veiksmi! 

https://www.pinterest.com/pin/416723771769636696/ 
 

Tautas dejas 
1.-2. klasei 

1. Atsauc atmiņā latviešu tautas dejas, kas jāzina 
gan lielam, gan mazam: 
- “Tūdaliņ, tāgadiņ” 
- “Plaukstiņpolka” 

2. Dejas “Sitieniņš” video – noskaties un dejo līdz! 
Dejas apgūšana, mācoties no videoieraksta. 
3. Prezentācija par Kurzemes novada 

tautastērpiem. 
Uzfilmē un nosūta kolektīva vadītājai treniņu 
procesu vai sazinās WhatsApp. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ajqhx_SILCQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8WpdRcEcS_M 
https://www.youtube.com/watch?v=neTAzwjrTwo 
 
prezentācija e-klasē tiks nosūtīta kolektīva dalībniekiem. 

Tautas dejas 
3.-4. klasei 

1. Atsauc atmiņā latviešu tautas dejas, kas jāzina 
gan lielam, gan mazam: 
- “Tūdaliņ, tāgadiņ” 
- “Plaukstiņpolka” 

2. Dejas “Sitieniņš” video – noskaties un dejo līdz! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ajqhx_SILCQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8WpdRcEcS_M 
https://www.youtube.com/watch?v=neTAzwjrTwo 

https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/maksla/Suserts.pdf
https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/maksla/Suserts.pdf
http://www.muzikanti.lv/
https://kulturaskanons.lv/
https://www.pinterest.com/pin/416723771769636696/
https://www.youtube.com/watch?v=ajqhx_SILCQ
https://www.youtube.com/watch?v=8WpdRcEcS_M
https://www.youtube.com/watch?v=neTAzwjrTwo
https://www.youtube.com/watch?v=ajqhx_SILCQ
https://www.youtube.com/watch?v=8WpdRcEcS_M
https://www.youtube.com/watch?v=neTAzwjrTwo


 

Dejas apgūšana, mācoties no videoieraksta. 
3. Prezentācija par Kurzemes novada 

tautastērpiem. 
Uzfilmē un nosūta kolektīva vadītājai treniņu 
procesu vai sazinās WhatsApp. 

 
prezentācija e-klasē tiks nosūtīta kolektīva dalībniekiem. 

Skatuves deja 
 

Jaunās horeogrāfijas apguve. 
Uzfilmē un nosūta kolektīva vadītājai treniņu 
procesu vai sazinās WhatsApp. 
 

Saite ar dejas tiek sūtīta individuāli kolektīva dalībniekiem 

Aerobika 
 

Spēka, lokanības un koordinācijas vingrinājumi. 
Uzfilmē un nosūta kolektīva vadītājai treniņu 
procesu vai sazinās WhatsApp. 
 

Saite tiek sūtīta  individuāli kolektīva dalībniekiem 

Teātris 
(vadītāja 
V.Kukute) 

1. Runas vingrinājumi. 
2. “Nezinīša dēkas” (pēc N.Nosova Nezinitus un 

viņa draugi) - mācīties tekstus no galvas,  runāt 
emocionāli. 

Saziņa video zvanā ar režisori. 
Uzfilmē kādu fragmentiņu, kā mācās, nosūta 
režisorei 

Teksts izsūtīts dalībniekiem 
Saziņa WhatsApp 

Teātris 
(vadītāja 
A.Puriņa) 

1.Skatuves runas vingrinājumi – artikulācijas 
vingrinājumi, mēles mežģi, plastikas vingrinājumi. 
2.Improvizācijas pamati. 
 
Skaties raidījumu tavaklase.lv! 
Videonodarbība WhatsApp 

https://liveps.ru/lv/tehnika-scenicheskoi-rechi/ 
https://skaties.lv/izklaide/raibumi/sarezgitakie-meles-mezgi-vai-tu-
vari-izrunat/ 
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/dienas-
darbins-mezgiet-meles.a244047/ 
www.tavaklase.lv 

https://liveps.ru/lv/tehnika-scenicheskoi-rechi/
https://skaties.lv/izklaide/raibumi/sarezgitakie-meles-mezgi-vai-tu-vari-izrunat/
https://skaties.lv/izklaide/raibumi/sarezgitakie-meles-mezgi-vai-tu-vari-izrunat/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/dienas-darbins-mezgiet-meles.a244047/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/dienas-darbins-mezgiet-meles.a244047/
http://www.tava/

