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Ludzas Mūzikas pamatskolas 

Audzināšanas darba plāns 2021.-2024. gadam 

Skolas vērtības, audzināšanas darba mērķis, 

uzdevumi un izkopjamie tikumi 

 

Audzināšanas mērķi un uzdevumi 
 

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par patstāvīgu, vispusīgi 

attīstītu, mērķtiecīgu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību, sekmējot audzēkņa  

pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem. 
 

Audzināšanas uzdevumi: 

1. Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu. 

2. Veicināt  izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā 

dzīvība, cilvēka cieņa, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda, Latvijas 

valsts. 

3. Radīt iespēju ikvienam izglītojamajam attīstīt sevī spējas koncentrēties, pašdisciplinēties, 

pašapliecināties un būt mērķtiecīgam. 

4. Mūzikas un dejas programmu ietvaros sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību, 

izkopjot vērtīborienāciju veidošanos mūzikā. 

5. Organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus un tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

6. Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-skolēns-ģimene) sadarbību, 

līdzdalību un līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā. 

7. Organizēt mērķtiecīgus pasākumus skolas tēla popularizēšanai novadā un valstī, radot 

audzēkņos piederību sajūtu. 

8. Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas jomā. 

9. Veicināt Ludzas Mūzikas pamatskolas sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību un valsts 

institūcijām.  

 

Sasniedzamais rezultāts: Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā 

intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku 

un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs, uzņemoties iniciatīvu, un ir Latvijas 

patriots. 

 

Audzināšanas darbā balstītie principi:  
 

• Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas 

ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un ģimene, valsts un 

pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība;  

• sistemātiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība;  

• nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā;  

• ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība;  

• vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības procesā;  

• atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām. 

 

 



 

Audzināšanas darba uzdevumu īstenošana: 
 

1. Organizēt pedagogu un administrācijas piedalīšanos metodisko komiteju un piedalīties 

metodisko sēžu komisijās un administrācijas apspriedēs. 

2. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi (semināri, kursi, konferences, lekcijas, 

meistarklases un projekti). 

3. Kvalitatīvas kompetenču izglītības ieviešanas nolūkos rīkot savstarpējas stundu 

vērošanas, apkopojot atziņas un daloties pieredzē. 

4. Pasākumu organizēšana, kuri saistīti ar pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanu 

un popularizēšanu audzināšanas darba jautājumos. 

5. Izglītojamo iesaistīšana konkursos, meistarklasēs, savas klases un skolas koncertos, un 

citos skolas , novada un valsts pasākumos. 

6. Organizēt “Karjeru dienas”, iesaistot dažādu profesiju pārstāvjus, bijušos skolas 

absolventus un novada uzņēmumu vadītājus. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus ar 

citām mūzikas skolām un vidusskolām, veicinot audzēkņos vēlmi turpināt studēt mūzikas 

jomā. 

7. Iesaistīt vecākus skolas rīkotajos pasākumos (Zinību diena, Mārtiņdienas tirdziņš, 

Vecāku nedēļa, svētku koncerti, ekskursijas, izlaidumi). Organizēt skolas un klašu 

vecāku sapulces, sniedzot atbalstu audzināšanas jomā (psihologs, policijas darbinieks, 

sociālais darbinieks). 

8. Attīstīt un pilnveidot skolas mājas lapu, skolas “Facebook” profilu. Apmeklēt 

pirmsskolas iestādes, organizēt sagatavošanas klases apmācības, sniegt izzinošus 

reklāmkoncertus  pirmsskolas novada bērniem. 

9. Veicināt un uzlabot sadarbību ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, VISC, Ludzas 

novada pašvaldību, Ludzas Bērnu un jauniešu centru, valsts un pašvaldības policiju, 

Ludzas medicīnas centru un sociālo aprūpes centru, Valsts robežsardzi, Ludzas novada 

bibliotēku, Ludzas novadpētniecības muzeju, Ludzas novada katoļu un pareizticīgo 

baznīcu pārstāvjiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ludzas mūzikas pamatskolas audzināšanas darba prioritātes un to ieviešana 
 

 

Mācību gads 2021./2022. 2022./2023. 2023./2024. 

Gada 

prioritāte 

1. Vērtībās balstītu ieradumu attīstīšana 

caur visu mācību priekšmetu saturu. 

1. Skolēnu emocionālās inteliģences 

pilnveidošanas iespēju veicināšana. 

1. Nodrošināt atbalstošu vidi, lai skolēns 

apgūtu prasmes savu un sabiedrības resursu 

atbildīgā izmantošanā un apzināti veidotu 

savu nākotnes karjeras vīziju, balstoties uz 

kultūras un ētiskajām vērtībām. 

Uzdevumi 1.Iedzīvināt izglītojamajā tikumiskās 

vērtības – cieņa, sadarbība, tolerance, 

līdzcietība, izmantojot dažādas sociālās 

aktivitātes mācību priekšmetu un klases 

audzināšanas stundās, kā arī ārpus stundu 

pasākumos. 
 

2.Veidot izglītojamajā ieradumu būt par 

atbildīgu sabiedrības dalībnieku, rosinot 

to pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, 

politiskajā un kultūras dzīvē caur 

piedalīšanos novada un skolas rīkotajos 

pasākumos. 
 

3. Attīstīt izglītojamajā  ieradumu – 

radošs darītājs, kurš ievieš un izmanto 

inovācijas, prot uzstāties auditorijas 

priekšā, ir drosmīgs un izlēmīgs, caur 

mūzikas programmas apgūšanu un 

kultūras dzīves veidošanu skolā un 

novadā. 

1. Izmantojot iniciatīvas “Latvijas 

skolas soma” iespējas mācību un 

audzināšanas darbā bagātinot 

skolēnu kultūrvēsturisko izpratni. 
 

2. Plānot un organizēt aktivitātes 

skolā attīstot audzēkņos emocionālo 

savaldību, pašmotivāciju, pašizpratni 

attiecību sfērās. 
 

3.Rosināt audzēkņus praktiskai 

muzicēšanai un muzikālai radošai 

darbībai.  
 

4. Mūzikas un dejas programmu 

ietvaros sekmēt emocionālo un 

intelektuālo attīstību, izkopjot 

vērtīborienāciju veidošanos mūzikā. 

 

5. Pilnveidot skolēnu 

pašpārvaldi,iekļaujot tajā vispārējās 

izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības audzēkņus. 

1.Iesaistīt skolēnus skolēnu pašpārvaldē, 

skolas darba plānošanā, ideju ģenerēšanā, 

atbilstoši skolēnu vajadzībām un vēlmēm.  
 

2. Pilnveidot skolas mājas lapu, “Facebook” 

profilu, ar mērķi popularizēt skolas tēlu 

novadā un valstī, radot audzēkņos piederību 

sajūtu skolai. 
 

3. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 

pasākumus un tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 
 

4. Veicināt pieredzes apmaiņas braucienus ar 

citām mūzikas skolām un vidusskolām, 

veicinot audzēkņos vēlmi turpināt studēt 

mūzikas jomā.  

 



Ludzas Mūzikas pamatskolas audzināšanas darba plāns 2021.-2024.gadam 
 

Joma 2021./2022. 2022./2023. 2023./2024. Laiks Atbildīgais 

Skolas 

audzināšanas 

programmas 

izstrāde 

Izstrādāta audzināšanas darba 

programma 2021.-

2024.gadam.  

Papildināta izstrādātā 

audzināšanas darba 

programma 2021.-

2024.gadam. 

Papildināta izstrādātā 

audzināšanas darba 

programma 2021.-

2024.gadam. 

Augusts A. Petrovska 

E. Podoļeca 

Pilsoniskās 

audzināšanas un 

pilsoniskās 

līdzdalības 

sekmēšana      

Latvijai -103! – video 

apsveikumi. 

Latvijas neatkarības 

proklamēšanas dienas 

svinīgais pasākums. 

18.novembra svētki  – 

Latvijas Valsts 105 gadu 

jubilejas svinīgais 

pasākums, radošo darbu 

un zīmējumu izstāde 

“Manai Latvijai”. 

Novembris A.Petrovska 

E. Podoļeca 

4. maijs – Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas dienas 

svinīgais pasākums. 

 

4. maijs – Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 

dienas svinīgais pasākums. 

4. maijs – Latvijas 

Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienas svinīgais 

pasākums. 

Maijs A. Petrovska 

 

 13.janvāra barikāžu dienas 

atceres pasākums. 

13.janvāra barikāžu dienas 

atceres pasākums. 

Janvāris A. Petrovska 

E.Podoļeca 

Tematiskais pasākums -  1. 

maijs — Darba svētki un 

Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena. 

Tematiskais pasākums 

-  1. maijs — Darba svētki 

un Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena. 

Tematiskais pasākums 

-  1. maijs — Darba svētki 

un Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena. 

Maijs A.Petrovska 

Viktorīna “Es Tevi mīlu, Latvija!”  

pa klasēm. 

Viktorīna “Es Tevi mīlu, 

Latvija!” 

Viktorīna “Es Tevi mīlu, 

Latvija!” 

Novembris A. Petrovska 

E. Podoļeca 



Lāčplēša diena – tematiskais 

pasākums pa klasēm.  

Lāčplēša diena. Dalība lāpu 

gājienā. 

Lāčplēša diena. Dalība lāpu 

gājienā. 

11.novembris Klašu audzinātājas 

Gadskārtu ieražu 

svinēšana, tautas 

tradīcijas, 

izstādes. 

Sveču diena – pašgatavotu un 

savu mīļāko, skaistāko sveču 

izstāde. 

Sveču diena – zīmējumu 

konkurss “Mana mīļākā 

svecīte” 

Sveču diena – 

pašgatavotu un savu 

mīļāko, skaistāko sveču 

izstāde. 

2.februāris A. Petrovska 

Mārtiņdienā gaili kāvu! – 

izzinošs pasākums pa klasēm. 

Mārtiņdienas tirgus!  Mārtiņdienas tirgus! Novembris A. Petrovska 

Miķeļdienai  veltītā rudens 

kompozīciju izstāde – 

“Rudens krāsu karuselis” 

Rudens izstāde Rudens izstāde Rudens A. Petrovska 

Adventes vainadziņa sveču 

iededzināšana klasēs. 

Adventes vainadziņa 

sveču iededzināšana. 

Adventes vainadziņa 

sveču iededzināšana. 

Decembris A.Petrovska 

Audzināšanas stundas-

koncerti „Ieskandini 

Ziemassvētkus!” 

X X Decembris Klašu audzinātājas 

S.Stapule 

Meteņdienai veltīts pasākums. Meteņdienai veltīts 

pasākums. 

Meteņdienai veltīts 

pasākums. 

Februāris/marts Klašu audzinātāji 

I.Kaupuža 

Lieldienām veltītās 

tematiskās pēcpusdienas. 

Lieldienām veltītās 

tematiskās pēcpusdienas. 

Lieldienām veltītās 

tematiskās pēcpusdienas. 

Marts/aprīlis Klašu audzinātājas 

Droša, fiziski 

aktīva un veselīga 

dzīvesveida 

popularizēšana 

Olimpiskā diena 2022– 

Vingrojam kopā! 

Olimpiskā diena 2023 – 

Vingrojam kopā!  

Olimpiskā diena 2024 

 – Vingrojam kopā! 

Rudens I.Kaupuža 

Dalība programmā “Piens un 

augļi skolai”. 

  Mācību gada 

laikā 

L.Greitāne 



 Karjeras 

izglītības atbalsta 

pasākumu 

mērķtiecīga 

plānošana un 

veicināšana 

Vecāku dienas – “Mana 

profesija!” 

Vecāku dienas – “Mana 

profesija!” 

Vecāku dienas – “Mana 

profesija!” 

Rudens A. Petrovska 

Skolotāju dienai veltīts 

pasākums – Iepazīsti 

Skolotāja profesiju! 

Skolotāju dienai veltīts 

pasākums – Iepazīsti 

Skolotāja profesiju! 

Skolotāju dienai veltīts 

pasākums – Iepazīsti 

Skolotāja profesiju! 

 A.Petrovska 

 Mācību ekskursijas ar 

operas, teātru 

apmeklējumu. 

Mācību ekskursijas ar 

operas, teātru 

apmeklējumu. 

Mācību gada 

laikā 

E. Podoļeca 

 Mācību ekskursijas 

Karjeras nedēļas ietvaros. 

Mācību ekskursijas 

Karjeras nedēļas ietvaros. 

Mācību gada 

laikā 

A.Petrovska 

Skolas tēla 

veidošana un 

popularizēšana 

sabiedrībā 

“Ticot, cerot un mīlot!” – 

video apsveikumi 

Ziemassvētkos. 

Ziemassvētku koncerts 

Ludzas TN. 

Ziemassvētku koncerts 

Ludzas TN. 

Decembris E.Podoļeca 

A.Petrovska 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 

reklāmkoncerts pirmsskolas 

vecuma bērniem. 

Ludzas Mūzikas 

pamatskolas 

reklāmkoncerts 

pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

Ludzas Mūzikas 

pamatskolas 

reklāmkoncerts 

pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

Aprīlis 

Maijs 

E.Podoļeca 

x x Skolas jubileja – 65!!! Rudens E.Podoļeca 

Mācību gada noslēguma 

pasākums! 

-Mācību gada noslēguma 

pasākums! 

-Mācību gada noslēguma 

pasākums! 

Maijs E.Podoļeca 

XXV Latvijas stāstnieku 

konkurss “Teci, teci, valodiņa 

2021” 

XXVI Latvijas stāstnieku 

konkurss “Teci, teci, 

valodiņa 2022” 

XXVII Latvijas stāstnieku 

konkurss “Teci, teci, 

valodiņa 2023” 

 Decembris A. Petrovska 



Skolēnu skatuves runas 

priekšnesumu video konkurss. 

Skolēnu skatuves runas 

konkurss. 

Skolēnu skatuves runas 

konkurss. 

Aprīlis A. Petrovska 

X Ziemassvētku koncerts 

Ludzas Romas katoļu 

baznīcā. 

Ziemassvētku koncerts 

Ludzas Romas katoļu 

baznīcā. 

Decembra trešā 

svētdiena 

E. Podoļeca 

Aktīva 

iesaistīšanās 

sadarbībā ar 

Ludzas novada 

pašvaldības, tās 

iestādēm un valsts 

institūcijām.  

Tikšanās ar pasaku autori 

Linu 

 Žutauti Zoom 

platformā/sadarbībā ar Ludzas 

bibliotēku. 

 

X 

 

X 

Februāris A. Petrovska 

Labdarības akcija “Drosmes 

kaste”, sadarbībā ar Ludzas 

novada Bērnu un jauniešu 

centru un Rēzeknes slimnīcu. 

 

X 

 

X 

Rudens/ziema A. Petrovska 

 Koncerti Ludzas valsts 

policijā, Valsts 

robežsardzē, Ludzas 

aprūpes centrā. 

Koncerti Ludzas valsts 

policijā, Valsts 

robežsardzē, Ludzas 

aprūpes centrā. 

Attiecīgo 

institūciju 

gadadienās 

E.Podoļeca 

A.Petrovska 

 Ludzas novadpētniecības 

muzeja mācību 

programmu apmeklējums. 

Ludzas novadpētniecības 

muzeja mācību 

programmu apmeklējums. 

Mācību gada 

laikā 

Klašu audzinātājas 

Gatavošanās 

Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem 

2026 

 

 

X 

 

 

X 

Dziesmu un deju svētku 

repertuāra apguve 

 S.Stapule 



Sadarbības 

stiprināšana ar 

citām skolām 

Mācību ekskursija uz Indras 

mūzikas un mākslas skolu 

deju ped. (kopīgs koncerts). 

X X maijs S.Stapule 

Sadarbībā ar J. Ivanova 

Rēzeknes Mūzikas 

vidusskolu. 

X X marts E. Podoļeca 

Aktīva 

iesaistīšanās 

iniciatīvas 

“Latvijas skolas 

soma” aktivitātēs 

Projekta „Latvijas skolas 

soma” ietvaros Artas un 

Mikus Abaroniņu 

koncertlekcijas Zoom 

platformā  „Kosmosa burvis”, 

„Sprādziens kosmosā” un 

„Ziemassvētki apkārt 

zemeslodei”. 

X X saskaņā ar 

projektu 

Klašu audzinātājas 

Aktīva 

iesaistīšanās 

skolas un vietējā 

mēroga Ludzas 

novada 

pasākumos 

Izlaidumi vispārējās izglītības 

un mūzikas programmās. 

Izlaidumi vispārējās 

izglītības un mūzikas 

programmās. 

Izlaidumi vispārējās 

izglītības un mūzikas 

programmās. 

maijs E. Podoļeca 

A. Petrovska 

1. Septembris – Zinību 

diena! 

1.Septembris – Zinību 

diena! 

1. Septembris – Zinību 

diena! 

1.septembris E. Podoļeca 

A. Petrovska 

Mācību gada noslēguma 

pasākums – koncerts! 

Mācību gada noslēguma 

pasākums – koncerts! 

Mācību gada noslēguma 

pasākums – koncerts! 

maijs E. Podoļeca 

A. Petrovska 

Vispasaules dzīvnieku 

aizsardzības dienai veltītais 

pasākums pilsētas parkā 

„Mans mīlulis”. 

Vispasaules dzīvnieku 

aizsardzības dienai 

veltītais pasākums pilsētas 

parkā „Mans mīlulis”. 

Vispasaules dzīvnieku 

aizsardzības dienai 

veltītais pasākums 

pilsētas parkā „Mans 

mīlulis”. 

4.oktobris A. Petrovska 



Valentīndienas “Amora 

pasts”. 

Valentīndienas “Amora 

pasts”. 

Valentīndienas “Amora 

pasts”. 

14.februāris Klašu audzinātājas. 

Aktīva 

iesaistīšanās 

skolas, valsts un 

starptautiska 

mēroga 

konkursos, 

olimpiādēs 

XVII Starptautiskais P. 

Čaikovska konkurss Koknesē. 

 

XVIII Starptautiskais P. 

Čaikovska konkurss 

Koknesē. 

XIX Starptautiskais P. 

Čaikovska konkurss 

Koknesē. 

decembris E.Podoļeca 

V Starpt. Pūšaminstr. spēles 

jauno izpildītāju konkurss 

“Naujene WIND” (attālināti). 

VI Starpt. Pūšaminstr. 

spēles jauno izpildītāju 

konkurss “Naujene 

WIND”.  

VII Starpt. Pūšaminstr. 

spēles jauno izpildītāju 

konkurss “Naujene 

WIND”. 

februāris E.Podoļeca 

IV Latgales jauno vijolnieku 

konkurss Ludzā. 

V Latgales jauno 

vijolnieku konkurss 

Ludzā. 

VI Latgales jauno 

vijolnieku konkurss 

Ludzā. 

marts E.Podoļeca 

II Starptautiskais Oskara 

Stroka Jauno pianistu 

konkurss. 

III Starptautiskais Oskara 

Stroka Jauno pianistu 

konkurss. 

IV Starptautiskais Oskara 

Stroka Jauno pianistu 

konkurss. 

pavasaris E.Podoļeca 

Konkurss-koncertcikls 

TALANTS LATVIJAI. 

Konkurss-koncertcikls 

TALANTS LATVIJAI. 

Konkurss-koncertcikls 

TALANTS LATVIJAI. 

aprīlis E.Podoļeca 

VIII jauno vokālistu konkurss 

“Skaņais bolss”. 

IX  jauno vokālistu 

konkurss “Skaņais bolss”. 

X jauno vokālistu 

konkurss “Skaņais bolss”. 

pavasaris E.Podoļeca 

A. Žilinska VII jauno 

vokālistu konkurss 

Jēkabpilī. 

x x pavasaris E.Podoļeca 

Starptautiskais konkurss - 

DIGI-TALENTY ZIMA 2022 

 

Starptautiskais konkurss - 

DIGI-TALENTY ZIMA 

2023 

Starptautiskais konkurss - 

DIGI-TALENTY ZIMA 

2024 

ziema E. Podoļeca 



Skatuves runas konkurss- 

video. 

Skatuves runas konkurss. Skatuves runas konkurss. pavasaris A.Petrovska 

Sadarbība ar 

vecākiem 

Skolas vecāku kopsapulces.  Skolas vecāku 

kopsapulces.  

Skolas vecāku 

kopsapulces.  

Katru semestri L.Greitāne 

X Pedagogu un vecāku 

atpūtas vakars-koncerts 

“Sanākam kopā!” 

Pedagogu un vecāku 

atpūtas vakars-koncerts 

“Sanākam kopā!” 

februāris E. Podoļeca 

A. Petrovska 

Māmiņu dienai veltītie 

koncerti pa klasēm. 

Māmiņu dienai veltītie 

koncerti. 

Māmiņu dienai veltītie 

koncerti. 

maijs Klašu audzinātājas 

A. Petrovska 

E. Podoļeca 

Kontrole un pārraudzība – direktors, direktora vietnieks izglītības un audzināšanas jomā, metodisko komisiju vadītāji. 

 

 

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā                                                    Aina Petrovska 
 

Direktora vietniece izglitības jomā                                                          Evita Podoļeca 

 

 


