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Audzināšanas darba plāns 

Preiļu  Mūzikas un mākslas skolā 2019. / 2020. mācību gadā 

Mēnesis Tēma Problēmjautājumu loks Darba formas 

Septembris Jauno 

audzēkņu 

adaptācija 

skolā 

 Nepaej garām 

pirmklasniekam! 

 Jaunie mūsu kolektīvā 

 Izglītības iestādes 

iekšējās kārtības 

noteikumi, pienākumi un 

tiesības. 

 Informācija vecākiem par 

mācību darba 

organizēšanu. 

 Iepazīšanās ar iekšējās 

kārtības noteikumiem 

kabinetos un skolā. 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

visiem skolas audzēkņiem 

kā kļūt par vienu no 

savējiem; 

 palīdzības sniegšana 

(esam izpalīdzīgi!); 

 instruktāžas par tiesībām 

un pienākumiem; 

 vecāku sapulce. 

 

Oktobris Uzvedība, 

saskarsmes 

kultūra 

 Labdien un uzredzēšanos, 

lūdzu un paldies! 

 Kurš pirmais, es vai viņš! 

 Mēs esam mūzikas un 

mākslas skolā! 

 Darba kultūra, atbildība 

par darba vietu un skolas 

inventāru. 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 nodrošināt darba vietas 

sakārtošanas iespējas- 

mapes, kastes krāsām, otu 

un albūmu noformēšanas 

noteikumi. 

Novembris Patriotisms, 

pilsoniskā 

līdzdalība 

 katrs “es” – esam valsts. 

 Mana dzimtene! 

 Es esmu patriots, ko tas 

nozīmē?  

 Kas ir 11. novembris un 

18. novembris; 

 Kādas piemiņas vietas ir 

Preiļu novadā! 

 Kas ir LV himnas autors 

 Valsts simboli, latvju 

zīmes. 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 skolas telpu noformēšana 

un rotājumu gatavošana; 

 izstāde Roku rokā draugu 

lokā ar Ņižinas mākslas 

skolas audzēkņiem; 

 Piedalīšanās pilsētas 

rīkotajā 11. novembra 

lāpu gājienā; 

 Piedalīšanās pilsētas 

rīkotajā 18. novembra 

pasākumā; 



 Svētku mirklis Mūzikas 

un mākslas skolas zālē. 

Decembris Ticība, 

cerība un 

mīlestība 

 būsim labie eņģeļi,  

 vai vajag palīdzēt! 

 Kas ir Ziemassvētki 

 Ziemassvētku tradīcijas. 

Rotājumi, pielietojamie 

materiāli. Mūsdienīgs 

noformējums, gaismas 

iespējas.  

 Estētisks noformējums 

Tirdziņam, piedāvājuma 

un noformējuma kultūra. 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 Ziemassvētku labdarības 

koncerti slimnīcā, soc. 

Iestādēs; 

 radošo darbu izstāde – 

tirdziņš, 

 Ziemassvētku koncerts 

skolā. 

Janvāris Esmu 

mākslinieks 
 Koncerts un skatuve – 

mākslinieka cieņa pret 

sevi un klausītāju; 

 Koncertapģērbs; 

 Kāpēc paklanāmies; 

 Kurš pirmais – solists vai 

koncertmeistars! 

 Kā uzvesties koncertā, 

kas ir profesionāls 

klausītājs 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 akadēmiskie mācību 

koncerti; 

 vecāku sapulce 

 

Februāris Klases un 

skolas telpu 

estētisks 

noformējums 

svētkos un 

ikdienā 

 Tradīcijas un stils telpu 

noformējumā; 

 Kopējais motīvs svētku 

rotās, simboli; 

 Gaismas lampas un 

dekoratīvie griezumi 

noformējumam, siluets, 

akcents. 

 Diplomdarbu izstrāde, 

telpu kopējais dizains; 

 Stils un mode. 

Mūsdienīgs noformējums, 

formu stilizācija, 

materiālu un krāsu izvēle. 

Marts Karjeras 

izvēle 
 Par ko es vēlos kļūt! 

 Es gribu…es varu…man 

izdodas! 

 mākslas nodaļas 

absolventu izvēlētā 

karjera, ieskats 

“absolventu stāstos”. 

 

 Tikšanās ar skolas 

absolventiem – 

vidusskolu un augstskolu 

studentiem; 

 Kopkoncerts ar 

vidusskolas audzēkņiem; 

 Koncerts SBDMV 

 Meistarklases mūzikā un 

mākslā  

 Izstāžu apmeklēšana un 

tikšanās ar māksliniekiem 

Aprīlis Dziedam un 

spēlējam – 

par 

tradīcijām 

Latvijā! 

 Skolu jaunatnes dziesmu 

svētki:  

 1873. gads un pirmie 

vispārējie dziesmusvētki; 

 Ko varēsim dzirdēt Rīgā 

dziesmusvētku laikā? 

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 stenda noformēšana par 

skolu jaunatnes 

dziesmusvētkiem; 



 Kādas vēl ir latviešu 

tradīcijas? 

 

 Kolektīvu mēģinājumi un 

kopmēģinājumi; 

 Kolektīvu skates un 

kopkoncerti. 

 

Maijs Ģimene – tās 

loma 

sabiedrībā 

 Vecāki, vecvecāki,  brālis 

un māsa; 

 ģimenes godi, kā svinam; 

 svētki ģimenes lokā; 

 Ko nozīmē cienīt 

vecākus; 

 Pateicība vecākiem. Mūsu 

iespējas iepriecināt un 

pateikties.  

 darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

 ģimenes dienas pasākums 

(muzicējam kopā ar 

saviem vecākiem); 

 Baltā galdauta svētki; 

 mātes dienas pasākums 

(jau tradicionāli 

akordeonistu koncerts); 

 atklātnes veidošana; 

 tematiska zīmējuma 

izstāde “Mana ģimene” 

 

 


