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APSTIPRINU  

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas  

direktore____________ A. Sila                           

2020. gada 30.augustā  

  

Audzināšanas darba plāns 

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

 

Laika 

periods 
Tēma Aktivitātes 

Septembris 

– Oktobris   
 Adaptācija skolā 

 Kultūrvēsturiskais 

mantojums   

 Zinību diena  
 Izglītojamo iepazīstināšana ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, pienākumiem, tiesībām, mācību darba 
organizāciju 

 Vecāku sapulces – vecāku iepazīstināšana ar skolas iekšējās 
kārtības noteikumiem, mācību darba organizāciju. 

 Rudens koncerts veltīts komponista – novadnieka Em. 
Dārziņa 145 jubilejai Jaunpiebalgas ev. lut. baznīcā. 

 Meistarklases vokālajā dziedāšanā – kora dziedāšanas 
tradīcija 

 Izglītojošu uzskates materiālu sagatavošana – izstādīšana 
skolā par novadniekiem – jubilāriem Em. Dārziņu un M. 
Zariņu 

 Mācību ekskursijas 
 Dalība konkursos, izstādēs, festivālos  - reģiona, valsts un 

starptautiskā mērogā 

Novembris - 

Decembris 
 Mana dzimtene 

Latvija – 

nacionālās 

identitātes 

stiprināšana 

 Tradīcijas – 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšana 

 Skolas telpu noformēšana svētkiem 
 Piedalīšanās novada rīkotajā 11. novembra lāpu gājienā, 

koncertā  
 Piedalīšanās novada rīkotajā Valsts svētku pasākumā 17. 

novembrī, sadarbībā ar Jaunpiebalgas kultūras namu 
 Ziemassvētku egles iedegšana skolas parkā 

 Ziemas saulgriežu tradicionālais pasākums 
 Adventa laika koncerti, labdarības pasākumi apkārtnes 

sociālajās iestādēs 
 Projektu nedēļa – radošums, inovācijas, jaunrade 
 Mācību skates - izstādes 
 Dalība konkursos, izstādēs, festivālos  - reģiona, valsts un 

starptautiskā mērogā 

Janvāris  - 

Marts 
 Karjeras 

veicināšana 

 Estētisko vērtību 

nostiprināšana 

 Valsts konkursi mūzikā un mākslā 
 Mācību ekskursijas 
 Meistarklases – tikšanās ar skolas absolventiem, kuri turpina 

profesionālo izglītību 
 Skatuves kultūra 

 Skolas pavasara koncerts – izstāde 
 Lielās dienas pasākums skolas parkā 
 Dalība konkursos, izstādēs, festivālos  - reģiona, valsts un 

starptautiskā mērogā 
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Aprīlis  - 

Maijs 

 

 Ģimenes kā 

vērtība 

 Darbs kā vērtība 

 Pedagogu individuālie klases vakari  - koncerti vecākiem 
 1. un 4. maijs  - Latvijai nozīmīgi datumi  
 Skolas telpu noformēšana atbilstoši tematikai – koncerti, 

izstādes 
 Labāko audzēkņu koncerts – izstāde un apbalvošana par 

sasniegumiem konkursos un festivālos 

 Dalība konkursos, izstādēs, festivālos  - reģiona, valsts un 
starptautiskā mērogā 

 Mācību gada noslēgums – pārcelšanas ieskaites, darbu skates 
– izstādes, skolas beigšanas eksāmeni 

 Skolas izlaidums 

  

Visi izkopjamie TIKUMI mācību gada ietvaros: 

 Atbildība 

 Centība 

 Drosme 

 Godīgums 

 Gudrība 

 Laipnība 

 Līdzcietība 

 Mērenība 

 Savaldība 

 Solidaritāte 

 Taisnīgums 

 Tolerance 

 


