
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
 

REGLAMENTS 
par mācību praksi – plenēru un muzeju praksi 

 
profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”,  

programmas kods 20V 211001 
 
                                                                                                              Izdots saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 25. 

pantu  
                                                                 un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas  

                                                                 profesionālās ievirzes izglītības programmu  
«Vizuāli plastiskā māksla” 

 

  

1. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – VJMMS) mācību prakse – plenērs notiek katru 
mācību gadu maija mēnesī vai jūnija mēnesī. Atsevišķos gadījumos, kad mācību praksi – plenēru nav 

iespējams organizēt maijā un/vai jūnijā (laika apstākļi, valstiski nozīmīgi sarīkojumi, piem., Dziesmu un 

deju svētki, skolotāju noslodze u.c.), to organizē citā laikā (jūlijā, augustā), saskaņojot ar VJMMS 
audzēkņu vecākiem. 

 
2. Mācību prakses – plenēra laikā audzēkņi nostiprina mācību stundās iegūtās prasmes un iemaņas, kā arī 

apgūst jaunas prasmes zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un citos mācību priekšmetos, strādājot brīvā 
dabā. 

 

3. Mācību prakse – plenērs ir mācību programmas sastāvdaļa un ir obligāta visiem  1. - 6. kursa audzēkņiem. 
Bez mācību prakses – plenēra atzīmes audzēknis netiek pārcelts uz nākošo kursu. 

 
4. 1. - 4. kursa audzēkņiem mācību prakses – plenērs notiek, strādājot dažādās Saulkrastu novada vai tuvējo 

novadu zaļajās zonās, dabā, vai Latvijas muzejos.  

4.1. 1. - 4. kursa mācību prakses – plenērs zaļajā zonā, dabā, notiek bez papildus finansējuma. 
4.2. 1. - 4. kursiem papildus var tikt nozīmēta muzeju prakse Latvijas muzejos visa mācību gada 

laikā.   
5. 5. - 6. kursa audzēkņiem mācību prakses – plenēri notiek, strādājot dažādās Saulkrastu novada vai tuvējo 

novadu zaļajās zonās, dabā, vai muzejos, vai izbraukuma mācību praksē – plenērā Latvijā vai ārvalstīs.  

5.1. 5. - 6. kursa mācību prakses – plenērs zaļajā zonā, dabā, notiek bez papildus finansējuma. 
5.2. 5. - 6. kursa izbraukuma prakses – plenērs Latvijā vai ārvalstīs notiek ar papildus finansējumu. 

5.3. 5. - 6. kursa izbraukuma prakses  - plenēra gadījumā ar prakses dalībnieku vecākiem tiek slēgts 
Prakses līgums. Prakses līgumā tiek norādīta prakses dienas kārtība, papildus finansējuma 

apmērs, izlietojuma mērķi, kā arī cita ar prakses norisi saistīta informācija. 
5.4. 5. - 6. kursam papildus var tikt nozīmēta muzeju prakse Latvijas muzejos visa mācību gada laikā. 

 

6. Ja kāda attaisnojoša iemesla dēļ audzēknis nevar piedalīties mācību praksē – plenērā, par to  
vecāki rakstiski paziņo līdz mācību prakses sākumam attiecīgajam metodiskās komisijas vadītājam vai VJMMS 

direktorei. Audzēknim tiek noteikts patstāvīgā darba apjoms  un izpildes termiņš. 
 

7. Mācību prakses – plenēru vada VJMMS pedagogs – sertificēts nometņu vadītājs. 

 
8. Mācību prakses – izbraukuma plenēra laikā laikā obligāti jāievēro Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas instrukcijas «Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem”, “Instrukcija par drošību ekskursijās un 
pārgājienos”, “Elektrodrošības instrukcija izglītojamajiem”, “Ugunsdrošības instrukcija izglītojamajiem”, 

“Pamācība pirmās palīdzības sniegšanā” un “Instrukcija par drošību masu pasākumos”. 
 

9. Audzēkņus ar 8. punktā minētajām instrukcijām atkārtoti iepazīstina pirms mācību prakses – izbraukuma 

plenēra norises. 
 

10. Mācību prakses – plenēra laikā veiktos darbus eksponē/izstāda saskaņā ar prakses vadītāju norādījumiem 
un vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā. 

 

11. Līdz katra mācību gada 30. maijam skolas vadība  izstrādā   Izbraukuma mācību – prakses plenēra 
norises vietas un laiku un iepazīstina ar to Izbraukuma prakses dalībnieku vecākus. 


