
Ludzas Mūzikas pamatskolas 

Pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena izglītības programmas un 

pamatizglītības pirmā posma ( 1.-4.klase) programmas ( ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)  

 1. - 4. klašu 

 audzināšanas darba plāns 

2022./2023.m.g. I semestrim 

 
 

Datums Pasākums Atbildīgais 

 SEPTEMBRIS  

01.09. Zinību dienai veltīts   pasākums  Ludzas pilsētas parkā „Sveika skola !”  A.Petrovska, klašu audzinātājas 

8.09. Latvijas Finiera Latgales reģiona skolām veltīts pasākums  Sarkaņkalnā ”Zaļā klase.” 

*Meži un to apsaimniekošana. 

*Karjeras iespējas koksnes apstrādē un ar mežizstrādi saistīto profesiju apgūšanas iespējas. 

D.Tihovska, J.Andrejeva. 

9.09. Tēvu dienai veltītās klases stundas. Klašu audzinātājas. 

26.09. – 

29.09. 

Miķeļdienai veltītā rudens kompozīciju izstāde „ Miķelītis-bagāts vīrs!” A. Petrovska, klašu audzinātājas 

30.09. Skolotāju dienai veltīts pasākums ”Skolotājs-cildena profesija!” 

*Skolēnu domes sagatavotais pārsteigums skolotājiem. 

*Radošā darbnīca skolas bibliotēkā. 

*4.klašu audzēkņu iejušanās skolotāju lomā ”Būt skolotājam-stilīgi un atbildīgi!’’ 

A.Petrovska, S.Stapule 

klašu audzinātājas 

* 1.-4. klašu vecāku sapulces Klašu audzinātājas. 

 OKTOBRIS  

3.10.-9.10. LABO DARBU MARATONS 

*Labdarības akcija ”Labsirdīgā ķepa” sadarbībā ar  Ludzas BJC. 

*3.klases audzēkņu ekskursija uz zirgu audzētavu ”Untumi’ 

Klašu audzinātājas 

A.Petrovska. S.Binovska 

D.Līvmane  

 

06.10. Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienai veltītais pasākums pilsētas parkā „Mūsu mīluļi”. Klašu audzinātājas 

17.10.-

21.10. 

Latvijas Veselības Sporta nedēļa. I.Kaupuža 

17.10.-

21.10. 

Karjeras nedēļa ” Uzņēmēj spējas -tavas superspējas.’ 

*Ludzas uzņēmuma “0rganic Products” apmeklējums. 

*Tikšanās ar fotogrāfi Ligitu Karveli “Ieraugi skaisto caur foto objektīvu!” 

*Klases stundas un pētījums ”Mana nākotnes profesija.” 

 

 

A.Petrovska 

31.10. Piedalīšanās “Swedbankas “finanšu pratības  iniciatīvā ”Naudas diena.” J.Andrejeva  D.Tihovska. 



 NOVEMBRIS  
10.11. Mārtiņdienas tirgus. Klašu audzinātājas 

11.11.  Lāčplēša dienai veltītās tematiskās klases stundas. Klašu audzinātājas 

14.11. – 

23.11. 

 

* 

Patriotu nedēļai un LR Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi: 

 16.11.(plkst.17.00. )LMP audzēkņu svētku koncerts “Manai Dzimtenei.” 

 17.11.(plkst.10.00.) Sākumskolas audzēkņu  pasākums ‘’Ar Latviju sirdī!” 

Vizuālās mākslas konkurss sadarbībā ar Ludzas BJC pēc A.Rancānes dzejas motīviem 

Klašu audzinātājas 

E.Podoļeca 

A.Petrovska 

J.Andrejeva 

28.11. Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros Artas un Mikus Abaroniņu koncertlekcija-darbnīca 

“Skaņu virpulī.” 

 

A.Petrovska 

 DECEMBRIS  

* Adventes vainadziņa sveču iededzināšana klasēs katru nedēļu. A.Petrovska, klašu audzinātājas 

3.12. XXVI Latvijas stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa 2022”. 

 

D.Tihovska 

12.12.-

16.12. 

“Ziemassvētku rūķu darbnīca” LMP bibliotēkā. S.Stapule 

18.12. Ziemassvētku koncerts Ludzas Romas katoļu baznīcā. L.Greitāne E.Podoļeca 

* Skolas vecāku kopsapulce L.Greitāne. 

22.12. Ludzas Mūzikas pamatskolas pasākums ”Ziemassvētku vakarēšana.” A.Petrovska  E.Podoļeca 

 

 

 
* -    pasākumu laiks tiks precizēts 
 

Audzināšanas darba plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā                                Aina Petrovska 


