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I Vispārīgie jautājumi

1. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzināšanas plāns balstās uz valsts politiku
izglītībā un kultūrizglītībā, izglītojamo līdzatbildības un dzīves prasmju attīstībā,
personīgās karjeras izaugsmē, vecāku (ģimenes) nozīmīgo lomu sadarbībai ar skolu
vienotu vērtībizglītības principu iedzīvināšanā, dažādu institūciju un sabiedrības atbalstu
izglītojamajiem un izglītības kvalitatīvi jaunas pieejas nostiprināšanai, kurā vienlaicīgi ar
izglītības apguvi pastāv izglītojamā ieinteresētība savas dzīves veidošanā. Pedagogi
sadarbībā ar izglītojamo vecākiem, valsts un/vai pašvaldību atbildīgām institūcijām risina
ar izglītojamo personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, vienlaicīgi
rūpējoties par pedagoģiski un psiholoģiski labvēlīgu vidi skolā un saliedēta skolas
kolektīva veidošanu.

2. Audzināšanas darba plāns ir skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka audzināšanas
darba mērķus un uzdevumus. Audzināšanas plāns brīvā formā izmantojams visa mācību
gada ietvaros.

3. Programmā ir ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē audzināšanas darbības īstenošanu:
3.1. Izglītības likums;
3.2. Bērnu tiesību aizsardzības likums;
3.3. ANO Konvencija par bērnu tiesībām;
3.4. Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas

vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas
metožu izvērtēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 38.un 39.
punktu, tieša saistība ar Izglītības likuma 10.1 pantu “Izglītība un tikumība”, 31.
panta “Izglītības iestādes padome’’ 5.1punktu;

3.5. Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;

3.6. Valsts izglītības satura centra prioritārie virzieni audzināšanas darbam;
3.7. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas nolikums, Skolas padomes reglaments,

Skolas iekšējās kārtības noteikumi, instrukcijas, Skolas Attīstības plāns 2022.
-2024. gadam, mācību darba plāni un audzināšanas darba plāni, personas lietas,
izglītojamo dienasgrāmatas.

3.8. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas prioritātes, mērķi un uzdevumi
audzināšanas darbā.

II Skolas vērtības, audzināšanas darba mērķis, uzdevumi un izkopjamie tikumi
Skolas misija, vīzija un vērtības

Vīzija
Mūzikas un mākslas vienotība mācību procesā.

Misija
Turpināt veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās izvirzīto mērķu
sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību.
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Attīstības virziens
Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē profesionālās ievirzes izglītības

iegūšanai, kas nodrošina optimālu pakalpojumu pieejamību profesionālās ievirzes, interešu
izglītības un mūžizglītības jomās.

Ilgtermiņa mērķi – vēsturiski saliedēta, aktīva vietējā kopiena, nodrošināta ar daudzpusīgas
personības pilnveides iespējām mūža garumā.

Ilgtermiņa prioritātes – kvalitatīvas izglītības, optimāls kultūras un izglītības pakalpojumu
piedāvājums un pieejamība. Sabiedrības iesaistīšana izglītības un kultūras procesos.

Skolas prioritātes 2022. – 2024. gadam
1. Mācību darba satura kvalitātes izvērtēšana un uzlabošana.
2. Izglītojamo un pedagogu radošās iniciatīvas attīstīšana.
3. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem, sabiedrību, sadarbības partneriem.
4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.
5. Iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, modernizācija.
6. Skolas mikroklimata un fiziskās vides pilnveidošana.
7. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

Audzināšanas darba mērķis:
Sekmēt katra izglītojamā veidošanos par atbildīgu, tikumisku, rīcībspējīgu sabiedrības

locekli, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi un
izpratni,  piederību ģimenei, novadam, valstij.

Audzināšanas darba uzdevumi:
1. Veicināt bērnu izpratni par iekļaujošu izglītību (talantīgu bērnu virzīšanu uz izcilību,
atbalsts bērniem mācību procesā, līdzās pastāvēšana, iecietība, dažādība, dažādas
nacionalitātes cilvēku iekļaušana u.c.) ikdienas mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs.
2. Veicināt izglītojamo pašdisciplīnu sagatavojoties mācību darbam stundās (uz
nodarbībām paņemti līdzi visi nepieciešamie materiāli darbam – nošu materiāli, darba
burtnīcas u.c. piederumi, izpildīti mājas uzdevumi), vecāku līdzatbildību par bērna
sagatavošanos mācību procesam.
3. Veicināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, izpratni par
vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu,
tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un
latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās;
4. Veicināt nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij un
patriotismu.

Būtiskākie izkopjamie tikumi audzināšanas procesā:
atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties,

respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;
centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas

mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk;
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drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un
cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā;

godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;
gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē;
laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība;
līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts;
mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no

nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību;
savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un

citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus;
solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un

kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem;
taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles

normu ievērošana;
tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu,

veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

III Audzināšanas darbības virzieni
1. pilsoniskā audzināšana;
2. radošums, inovācijas un jaunrade;
3. tikumiskā audzināšana;
4. tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums;
5. pašizglītība un pašpilnveide;
6. izglītojamo kultūras vērtību celšana;
7. vides izglītība;
8. estētiskās vērtības;
9. pienākumi un tiesības;
10. drošība;
11. karjeras veicināšana;
12. izglītojamā mācīšanās sekmēšana.

IV Audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošana Jaunpiebalgas Mūzikas un
mākslas skolā

Izglītojamo audzināšanu īsteno mācību stundās – individuālajās un grupu stundās,
konkursos, ieskaitēs, eksāmenos, meistarklasēs, ārpusstundu nodarbībās – mācību ekskursijās,
koncertu, izstāžu, teātru apmeklējumos, koncertos, starpbrīžos, dažādos skolas organizētājos
pasākumos un projektos, ikdienas sadzīves situācijās;

Skola sniedz atbalstu pedagogiem profesionālajā pilnveidē (semināri, kursi, meistarklases,
konferences, projekti), pilnveido metodisko komisiju darbu, atbalsta dalību konkursos,
festivālos, pedagogu labās prakses, pieredzes apmaiņā.

Veido sadarbību audzināšanas jautājumos ar vecākiem, vispārizglītojošo skolu klašu
audzinātājiem, sabiedriskajām organizācijām, sadarbības partneriem, atbalsta personālu
audzināšanas jautājumos (sociālais dienests, bāriņtiesa, valsts policija).

Izglītības iestādes organizētie pasākumi:
Zinību diena
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Skolotāju diena
Meistarklases un metodiskās dienas izglītojamajiem un pedagogiem
Koncertpasākumi (t. sk. Valsts svētku pasākumi)
Izstādes
Adventes laika un Ziemassvētku koncerti
Telpu noformēšana svētkiem
Labdarības koncerti
Gadskārtu ieražu svinēšana
Ģimenes dienas vai pavasara koncerti vecākiem
Operas, baleta, koncertu, izstāžu, muzeju apmeklējumi

V Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas audzināšanas darba prioritātes
2022. - 2024. gadam

2022. g. 2023. g. 2024. g.
● Aktualizēt  skolas

Audzināšanas darba plānu.
● Sniegt atbalstu

izglītojamajiem individuālo
kompetenču attīstīšanā,
talanta izaugsmē, nākotnes
karjeras izvēlē

● Nodrošināt dažādu kultūras
pakalpojumu un resursu
pieejamība izglītojamajiem
(mācību koncerti,
ekskursijas, meistarklases,
sadarbības pasākumi ar
citām iestādēm, pieredzes
apmaiņas pasākumi u.c.)

● Motivēt audzēkņus un
pedagogus iesaistīties
Dziesmu svētku kustībā.

● Turpināt sniegt atbalstu
izglītojamajiem individuālo
kompetenču attīstīšanā,
talanta izaugsmē, nākotnes
karjeras izvēlē

● Nodrošināt dažādu kultūras
pakalpojumu un resursu
pieejamība izglītojamajiem
(mācību koncerti,
ekskursijas, meistarklases,
sadarbības pasākumi ar
citām iestādēm, pieredzes
apmaiņas pasākumi u.c.)

● Turpināt sniegt atbalstu
izglītojamajiem individuālo
kompetenču attīstīšanā,
talanta izaugsmē, nākotnes
karjeras izvēlē

● Nodrošināt dažādu kultūras
pakalpojumu un resursu
pieejamība izglītojamajiem
(mācību koncerti,
ekskursijas, meistarklases,
sadarbības pasākumi ar
citām iestādēm, pieredzes
apmaiņas pasākumi u.c.)

Direktore: A. Sila
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