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Audzināšanas darba plāns 

Preiļu  Mūzikas un mākslas skolā 2020. / 2021. mācību gadā 

Mēnesis Tēma Problēmjautājumu loks Darba formas 

Septembris Esam 

atbildīgi, 

neesam 

vienaldzīgi!  

• Ikviena rīcība ir ļoti 

svarīga, lai mēs būtu 

veseli un varētu mācīties 

kopā! 

• neesi vienaldzīgs – izpildi 

prasības pats un seko. Lai 

tās izpildītu skolas biedri; 

• Informācija vecākiem par 

mācību darba 

organizēšanu. 

• Iepazīšanās ar iekšējās 

kārtības noteikumiem 

kabinetos un skolā. 

• darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

visiem skolas audzēkņiem 

par atbildīgu rīcību Coron 

19 iespēju apstākļos; 

• instruktāžas par tiesībām 

un pienākumiem; 

• vecāku sapulce. 

 

Oktobris Mākslas 

pasaule ir 

mūsu 

bagātība 

• 1. oktobris – 

Starptautiskā mūzikas 

diena! 

• cienīsim savus 

novadniekus 

māksliniekus! Ko mēs par 

viņiem zinām? 

• Simboliskas dāvaniņās kā 

sveiciens mūzikas dienā 

un kopīgi veidots plakāts 

ar sveicienu mūzikas 

dienā!  

• Pārrunas ar audzēkņiem 

par mūziku/mākslu manā 

dzīvē; 

• J.Pīgožņa gleznu izstāde; 

• Konkursa J.Ivanova 

vokalīzes krāsās 

jaundarbu izstāde; 

• J.Ivanova piemiņas vietas 

sakopšana 

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 

• darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

• skolas telpu noformēšana 

un rotājumu gatavošana; 

• izstāde Roku rokā draugu 

lokā ar Ņižinas mākslas 

skolas audzēkņiem; 



• Valsts simboli, latvju 

zīmes. 

• Piedalīšanās pilsētas 

rīkotajā 11. novembra 

lāpu gājienā; 

• Piedalīšanās pilsētas 

rīkotajā 18. novembra 

pasākumā; 

• Svētku mirklis Mūzikas 

un mākslas skolas zālē. 

Decembris Dāvā prieku 

citiem!  

• Labdarības akcija – kas 

tas ir! Kāda ir labdarības 

akcijas jēga! 

• būsim labie eņģeļi! 

 

• darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

• Labdarības akcija Dāvāju 

no sirds! 

• 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 Darbs dara 

darītāju! 
• Es varu to paveikt pats! 

• Kas ir darba tikums?  

• Cienīt cita darbu arī ir 

tikums! 

• Darba kultūra, atbildība 

par darba vietu un skolas 

inventāru. 

• Patstāvīgu uzdevumu 

veikšana un radošo darbu 

izstāde;  

• darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

• patstāvīgi veikto darbu 

izstāde 

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; 

• Meistarklases mūzikā un 

mākslā  

• Izstāžu apmeklēšana un 

tikšanās ar māksliniekiem 



Aprīlis Būt 

pieklājīgam 

ir forši! 

• Labdien un 

uzredzēšanos, lūdzu 

un paldies! 

• Kurš pirmais, es vai 

viņš! 

• Mēs esam mūzikas un 

mākslas skolā! 

 

•   darbinieku iniciētas 

individuālas sarunas ar 

audzēkņiem; 

• Pieklājīgā Šreka diena! 

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” 

 

 


