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            Vaiņodes Mūzikas skolas (turpmāk Skolas) audzināšanas darba plāns balstās uz valsts politiku 

izglītojamo līdzatbildības un dzīvesprasmju attīstībā, personīgās karjeras izaugsmē, vecāku (ģimenes) 

nozīmīgo lomu sadarbībai ar Skolu vienotu vērtībizglītības principu iedzīvināšanu, dažādu institūciju un 

sabiedrības atbalstu izglītojamiem un izglītības kvalitatīvi jaunas pieejas nostiprināšanai, kurā vienlaicīgi ar 

izglītības apguvi pastāv izglītojamā ieinteresētība savas dzīves veidošanā. Specialitātes pedagogs vistiešāk 

veic audzināšanas darbu un sniedz atbalstu izglītojamam. Pedagogs sadarbībā ar izglītojamā vecākiem, 

skolas pedagogiem un administrāciju, valsts un pašvaldības atbildīgām institūcijām risina ar izglītojamā 

personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, vienlaicīgi rūpējoties par pedagoģiski un psiholoģiski 

labvēlīgu Skolas vidi.  

            Audzināšanas darba plāns ir Skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka audzināšanas darba 

mērķus un uzdevumus. Dokumentam ir ieteikuma raksturs un to var izmantot ikviens Skolas pedagogs. 

Audzināšanas darba plānā ir ievēroti normatīvie akti un metodiskie ieteikumi, kas reglamentē audzināšanas 

darbības īstenošanu: 

- Izglītības likums; 

- Bērnu tiesību aizsardzības likums 

- ANO Konvencija par bērnu tiesībām; 

- 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”; 

- 24.11.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”; 

- 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo 

vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi”; 

- Valsts izglītības satura centra prioritārie virzieni audzināšanas darbam; 

- Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskie ieteikumi audzināšanas darba pilnveidei; 

- Vaiņodes Mūzikas skolas nolikums, Skolas Attīstības plāns, Skolas padomes reglaments, Metodiskās 

padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments, Iekšējās kārtības noteikumi, Izglītojamo 

drošības noteikumi. 

 

 

Skolas izvirzītās prioritātes 2018. – 2020. gadam: 
 

- Pilnveidot mācību priekšmetu programmu saturu; 

- Rosināt katra pedagoga un pedagoģiskās komandas metodiskās aktivitātes un veicināt profesionālās 

meistarības līmeņa paaugstināšanu; 

- Panākt efektīvāku sadarbību starp izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem; 

- Ieinteresēt izglītojamos un vecākus par līdzatbildību mācību sasniegumos; 

- Organizēt izglītojošus pasākumus un paaugstināt vecāku pedagoģisko kompetenci; 

- Veicināt izglītojamo iniciatīvu izglītības iestādes darbības pilnveidošanā, pasākumu iniciēšanā un 

organizēšanā; 

- Veidot un nostiprināt izglītojamos atbildības sajūtu, sekmējot cieņu un lojālu attieksmi pret līdzcilvēkiem; 

- Attīstīt izglītojamo, pedagogu un vecāku piederības sajūtu skolai ar dažādām formālām  un  neformālām 

aktivitātēm; 

- Veidot mūsdienīgu un pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai; 

- Attīstīt izglītojošu, radošu un profesionālu sadarbību ar dažāda veida izglītības un kultūras iestādēm. 
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Audzināšanas darba mērķis: 
 

            Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Skolā, kas sekmētu ikviena 

izglītojamā veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, atbildīgu, aktīvu un 

radošu personību, nodrošinot iespēju turpināt izglītību nākamajā pakāpē, kā arī iekļauties 

Vaiņodes novada un Latvijas kultūras dzīvē. 

 

 

 

Audzināšanas darba uzdevumi: 
 

- Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci audzināšanas darbā un 

izglītojamo visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē; 

- Iedzīvināt būtiskākos izkopjamos tikumus un katra izglītojamā brīvas domāšanas un rīcības izpausmes – 

atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, 

taisnīgumu, toleranci. 

- Sekmēt izglītojamā izpratni par savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi 

pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās; 

- Pievērst uzmanību izglītojamā sociāli emocionālajai audzināšanai – vardarbības mazināšanai, konfliktu 

risināšanai, iecietības veicināšanai, savu pienākumu un tiesību ievērošanai un pamatvērtību 

popularizēšanai; 

- Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs – izglītojamais – ģimene) sadarbību, līdzdalību un 

līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā; 

- Attīstīt attieksmi pret darbu un organizēt pasākumus karjeras izglītības īstenošanā (mācību ekskursijas, 

koncerti, konkursi, festivāli, jauno mūziķu nometnes, kolektīvā muzicēšana, konsultācijas, lekcijas u.c.); 

- Rosināt Skolas, valsts, pašvaldības un pašvaldības institūciju sadarbību. 

 

 

 

Audzināšanas darba vadlīnijas: 
 

- Pilsoniskā audzināšana; 

- Tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums; 

- Pašizglītība un pašpilnveide; 

- Radošums, inovācijas un jaunrade; 

- Veselība un vides izglītība; 

- Pienākumi un tiesības; 

- Drošība; 

- Karjeras izvēle. 
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Audzināšanas darba īstenošana Vaiņodes Mūzikas skolā: 

 
 

I SEMESTRIS 

 

 

AUGUSTS: 

 

- Jauno mūziķu nometne “Prieks mājo mūzikā” un Lejaskurzemes Mūzikas skolu orķestra koncerti 

Nīgrandē un Priekulē; 

- Jauno mākslinieku nometne Ilaiķos; 

- Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss; 

- Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

- Pedagoga loma un atbildība bērnu tiesību aizsardzības jomā.  Rīcību profesionālie un personiskie aspekti. 

- Pedagoģiskā sēde un skolas darba plāns; 

- Metodisko komisiju sanāksmes un darba plāns. 

 

SEPTEMBRIS: 
 

- Zinību diena; 

- “Aleksandra kvarteta” viesošanās un koncerts skolā; 

- Izglītojamo un darbinieku iepazīstināšana ar drošības noteikumiem, instrukcijām un evakuācijas plānu; 

- Izglītojamo iepazīstināšana ar Iekšējās kārtības noteikumiem; 

 

OKTOBRIS: 

 

- Skolotāju diena; 

- Tehniskās ieskaites; 

- Koncerta “Vivaldi. Gadalaiki. Dagamba” apmeklējums koncertzālē Lielais Dzintars; 

- Etīžu pēcpusdiena Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā; 

- Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle - ģitāras spēle valsts konkursa metodiskā diena; 

- Mūzikas teorijas kursi. Iestājeksāmenu "spožums un posts", diktātu rakstīšanas paņēmieni, mūzikas 

literatūras problēmas un izaicinājumi, ritmikas nozīme muzikālās izglītības procesā, latviešu mūziķi 

studiju ceļos, lekcija par Tālivaldi Ķeniņu; 

- V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss “Jūras Zvaigzne” un metodiskā diena 

Ventspilī; 

- Vecāku sapulce; 

 

NOVEMBRIS: 

 

- Valsts svētku koncerti; 

- Reiņa Zariņa meistarklases klavierspēlē; 

- Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu viesošanās skolā un vijoles spēles 

programmas audzēkņu koncerts; 

- Mācību koncerti; 

- Izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” – “Ģitāras spēle” audzēkņu Valsts konkursa metodiskā 

diena; 

- Emocionālā inteliģence izglītībā; 
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- Darba likumu normu piemērošana izglītības iestādē; 

- IV Latvijas Orķestru asociācijas festivāls Kurzemes reģiona pilsētās un Ventspils koncertzālē “Latvija” 

(Lejaskurzemes mūzikas skolu orķestris); 

- Audzēkņu, vecāku un pedagogu anketēšana par skolas darba novērtēšanu. 

 

 

DECEMBRIS: 

 

- Valsts konkursa I kārta Profesionālās ievirzes izglītības programmai “Stīgu instrumentu spēle” – Ģitāras 

spēle” 

- Valsts konkursa I kārta Profesionālās ievirzes izglītības programmai “Taustiņinstrumentu spēle” – 

Akordeona spēle”; 

- Profesionālās kompetences pilnveides programma, piedaloties darbnīcā izglītības iestādes darbiniekiem 

par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs; 

- Mācību koncerti; 

- Metodiskās padomes sēde; 

- Pedagoģiskās padomes sēde; 

- Ziemassvētku koncerti; 

- Liecību izdošana. 

 

 

 

 

 

 

Direktore                                                                                                                                         M. Ulberte 
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II SEMESTRIS 

 

 

 

JANVĀRIS: 

 

- Pedagoģiskā sēde un skolas darba plāns; 

- Metodisko komisiju sanāksmes un darba plāns; 

- Skolas padomes sanāksme; 

- Skolas beidzēju vecāku sapulce; 

- Valsts konkursa programmas noklausīšanās; 

- Valsts konkursa II kārta Profesionālās ievirzes izglītības programmai “Stīgu instrumentu spēle” – Ģitāras 

spēle” Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā; 

- Valsts konkursa II kārta Profesionālās ievirzes izglītības programmai “Taustiņinstrumentu spēle” – 

Akordeona spēle” Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā; 

- Izglītojamo  iepazīstināšana ar drošības noteikumiem, instrukcijām un evakuācijas plānu; 

- Izglītojamo iepazīstināšana ar Iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

 

FEBRUĀRIS: 

 

- Flautu diena un Ilonas Meijas meistarklases Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā; 

- Tehniskās ieskaites; 

- Metodiskās padomes sanāksme; 

- Koncertstāsta “Leļļu meistara sapnis” koncertzālē Lielais Dzintars Liepājā; 

- VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!” Rīgā; 

- Valentīndienas koncerts Vaiņodes vidusskolā; 

- Festivāls Spānijā (ERASMUS + projekta ietvaros); 

- Lejaskurzemes Mūzikas skolu orķestra koncerta apmeklējums Ezeres kultūras namā; 

- Liepājas simfoniskā orķestra koncerta apmeklējums Priekules Mūzikas un mākslas skolā; 

- Sadraudzības pēcpusdiena par tēmu “Pilsēta” Grobiņas mūzikas un mākslas skolā; 

- LNKC apspriedes par profesionālās ievirzes izglītības programmu pilnveidi. 

 

MARTS: 
 

- Atklātie mācību koncerti; 

- Skolas beigšanas eksāmena programmu noklausīšanās; 

- Koncerta “Mana tautasdziesma” apmeklējums koncertzālē “Lielais Dzintars” Liepājā; 

- Sieviešu dienai veltīts koncerts kultūras namā; 

- Andra Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss “Kur ta tu nu biji?” 

- V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - 

festivāls Nīcas Mūzikas skolā. 

 

APRĪLIS: 

 

- XV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss “Sol-Re-La-Mi” 

Saldus Mūzikas skolā; 

- Lieldienu koncerti; 

- Mācību koncerti; 

https://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/10/17/1571316568_6983.docx
https://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/10/17/1571316568_6983.docx
https://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/11/13/1573628625_035.pdf
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- Skolas beigšanas eksāmena programmu noklausīšanās; 

- Pedagoģiskā sēde; 

- Skolas padomes sanāksme; 

- Skolas beigšanas eksāmeni solfedžo un mūzikas teorijā; 

- Mazo vokālistu konkurss “CĀLIS 2020” Vaiņodes kultūras namā; 

- Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss Mārupē; 

- Skolas akreditācija. 

 

MAIJS: 

 

- Valsts svētki; 

- Ģimenes dienas un Mātes dienas koncerti; 

- Pārcelšanas eksāmeni; 

- Skolas beigšanas eksāmeni specialitātē, mūzikas literatūrā; 

- Pedagoģiskā sēde; 

- Liecību izdošana; 

- Izlaidums. 

 

 

 

 

 

Direktore                                                                                                                                         G. Riežniece 

https://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2019/10/31/1572532781_241.pdf

