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LP piemēra apraksts/ vizītkarte  

Pedagogs (vārds, uzvārds) 
 

Irēna Ivanova 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

- 

Klase/klašu grupa  
(ja piemērojams) 

3. – 8. klases 

Mācību priekšmets  
(ja piemērojams) 

Mūzika 

Izglītības iestāde Dricānu vidusskola 
Novads Rēzeknes novads 
Kontaktinform ācija  
(e-pasts, tālrunis) 

irenaivanova@inbox.lv 
tel. 26353080 

Labās prakses piemērs Dziesma Ticeibys gaismā Sarmītes Mežules vārdi, Irēnas Ivanovas mūzika 
LP piemēra mērķis/uzdevumi Mērķis: papildināt ar jaundarbiem latgaliešu valodā skolas kora garīgo repertuāru koncertdarbības iespēju 

paplašināšanai. 
 
Uzdevumi: 

• Sadarboties ar kolēģiem 
• Sacerēt mūziku Sarmītes Mežules dzejai 
• Apgūt sacerēto kompozīciju skolas kora kolektīvam 
• Piedalīties konkursos, koncertos dažādās novada baznīcās, iekļaujot repertuārā jaundarbu Ticeibys gaismā. 

 
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Ar skolas kori strādāju ceturto gadu, šajā laikā augusi dziedāšanas kvalitāte, gūti zināmi panākumi – 1. pakāpe 
novada, reģiona koru skatēs. Esam piedalījušies X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, sākumskolu koru 
salidojumā Tukumā Tauriņu balsis 2011.g. maijā. Ar koncertiem esam uzstājušies draugu skolās, draudzes 
baznīcā, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. 
Korī darbojas bērni, kas mācās Dricānu vidusskolā un Kalnezeru Katoļu pamatskolā (mana otrā darba vieta). Līdz 
ar to, tas ir apvienotais koris, jo dod iespēju nelielas lauku skolas (Kalnezeru Katoļu pamatskola) skolēniem 
pretendēt piedalīties republikas līmeņa pasākumos. 
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Struktur ēts LP piemēra apraksts • Izvērtēju iespējas garīgā repertuāra papildināšanai. 

• Nācu pie slēdziena, ka bērnu kora repertuārā būtu jāiekļauj garīga rakstura dziesmas latgaliešu valodā. 
• Izvērtēju savas iespējas dziesmas komponēšanai. 
• Pārrunāju ar skolas direktori Sarmīti Mežuli par radošajām iecerēm, piedāvāju viņai izskatīt savas dzejas 

tekstus, sacerēt garīga satura dzeju latgaliešu valodā. 
• Piemeklēju piemērotāko tekstu kompozīcijai. 
• Notika darbs pie dziesmas sacerēšanas. 
• Ar savu sacerējumu iepazīstināju teksta autori, izvērtējām savu veikumu. 
• Iepazīstināju kora kolektīvu ar jauno dziesmu Ticeibys gaismā. 
• Apguvām jaundarbu. 

 
Instrumentārijs 
 

• Teksta atlase. 
• Dzejas rediģēšana. 
• Dziesmas komponēšana. 

 
Apliecinošie dati, fakti un piemēri 
 (ja piemērojams) 

• Dziedājām dziesmu skolas mācību gada noslēguma pasākumā 2011. gada 31. maijā. 
• Piedalījāmies garīgās mūzikas koncertā – konkursā Slava Dievam lai skan! Vi ļānos 2011. gada novembrī. 
• Dziesmas partitūra, nošu teksts, pasākuma buklets, fotogrāfijas, atzinības raksts. 

 
Sasniegtais rezultāts 
 

• Tika sasniegts izvirzītais mērķis un uzdevumi, papildināts kora repertuārs ar jaundarbu latgaliešu valodā. 
• Skolēni dziedāja latgaliešu valodā, jo ir būtiski saglabāt latgaliešu valodas funkcionēšanu Latgales skolās. 
• Skolēni guva gandarījumu, izpildot savu skolotāju sacerēto kompozīciju. 
• Skolas skolotāju un skolēnu darbs tika popularizēts sabiedrībā. 
• Gūta vērtīga pieredze pedagogu sadarbībā, kas labvēlīgi ietekmē skolas vidi. 
• Kompozīcija tika izpildīta garīgās mūzikas konkursā, gūts atzinības raksts, bērni guvuši nozīmīgu garīgo 

un skatuves pieredzi. 
Atziņa. 
Sacerētā kompozīcija ir vērtīgs ieguldījums skolas kora repertuārā, bērnu garīguma viedošanā. 
Turpmākā darbība. 
Turpināt veidot sadarbību ar kolēģiem, sacerēt jaunas kompozīcijas, kā rezultātā nākotnē varētu izveidot Dricānu 
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vidusskolas dziesmu krājumu. 
 

Sadarbība Skolas direktore Sarmīte Mežule 
LP piemēra izmantošanas iespējas Varētu izmantot koru vai ansambļu repertuāra papildināšanā. 
Cita būtiska informācija Dziesma būtu jāizpilda tikai latgaliešu valodā, kas varētu sagādāt grūtības latgaliešu valodas nepratējiem. 
Datums 05.12.2011. 

 

 


