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Audzināšanas darba programmas mērķis un galvenie uzdevumi
Audzināšanas darba programmas mērķis ir sekmēt radošas, atbildīgas, kultūru izprotošas,
emocionāli inteliģentas un patstāvīgas personības attīstīšanu, saglabājot savas kultūras
identitāti, veidojot un nostiprinot attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, kultūras mantojumu un
tradīcijām, Latvijas valsti un tās kultūras vērtībām.
Audzināšanas darba programmas galvenie uzdevumi ir:
1. Veidot izglītības vidi tā, lai audzēknis izprastu pats sevi, apzinātos savus pienākumus
un tiesības, savas attieksmes un rīcību, spētu domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties
atbildību par savu rīcību saskaņā ar sabiedrības morālam un tikumiskām vērtībām.
2. Pilnveidot katra audzēkņa personiskās, nacionālās un pilsoniskās identitātes
apzināšanos, attīstot lojalitāti per Latvijas valsti.
3. Veicināt audzēkņu izpratni par tiesībām un pienākumiem, akcentējot cieņas pilnu
saskarsmi un sadarbības prasmes, kā arī attīstot spēju adaptēties un integrēties mainīgā
sociālajā vidē.
4. Veicināt cieņu pret sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu.
5. Aktualizēt audzēkņu līdzdalību un līdzatbildību kultūrvides veidošanā.
6. Izglītības programmās veicināt audzēkņu iesaistīšanos skolas un apkaimes, pilsētas,
valsts un starptautiskos kultūras pasākumos.
7. Sekmēt audzēkņu mērķtiecīgu tālākizglītības izvēli mūzikā, mākslā un citās ar kultūru
saistītās profesijās.
8. Veicināt audzēkņu izpratni par mākslas un kultūras sintēzi dažādās caurviju
profesionālajās prasmēs.
9. Sekmēt skolas un ģimenes sadarbības veidošanos, iekļaušanos kultūras dzīves apritē.

Audzināšanas darba pamatprincipi
1. Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas
ieinteresētās puses: pedagogi un skolas darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki,
valsts un pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, pārējā sabiedrība.
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2. Integrācija un iekļaujošā izglītība – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un
attīstība.
3. Mērķtiecīga nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un sabiedrības
mērķu sasniegšanā.
4. Ilgtspēja – kultūtrizglītības lēmumu pēctecības pamatotība un jēgpilna attīstība.
5. Vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības
procesā.
6. Atvērtība integrācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.

Audzināšanas darba plāna īstenošana
Audzināšanas darba
programmas joma

Atbildīgais

1. klases svinīgais pasākums septembris
mācību gada atklāšana

Skolas tradīciju
izkopšana

direktora vietnieki

Vecāku sapulces

septembris

Tikumiskā
audzināšana

metodisko
komisiju vadītāji,
direktora vietnieki

Audzēkņu iepazīstināšana ar
iekšējās kārtības
septembris
noteikumiem un instrukcijām

Tikumiskā
audzināšana

mācību
priekšmetu
pedagogi

Mācību koncerti

visu mācību gadu

Pašvērtējuma un
pašcieņas celšana

Audzēkņu piedalīšanās
festivālos

visu mācību gadu

Konkurētspējas
veicināšana

visu mācību gadu

Skolas tēla veidošana projektu vadītājs

visu mācību gadu

Pašvērtējuma un
pašcieņas celšana

projektu vadītājs

Pasākumi veltīti valsts
svētkiem

novembrī

Patriotiskā
audzināšana

metodiķi,
direktora vietnieki

Klavieru klases audzēkņu
mācību koncerti

decembrī, maijā

Kultūras mantojuma
apzināšana

metodiskās
komisijas vadītājs

Vispārējās klavierspēles
audzēkņu mācību koncerts

novembrī, maijā

Ģimenisko vērtību un
metodiskās
paaudžu vienotības
komisijas vadītājs
veidošana

decembrī, aprīlī

Tolerances un
sadarbības prasmes
veidošana

Pasākums

Audzēkņu piedalīšanās
konkursos un Valsts
konkursos
Audzēkņu piedalīšanās
izstādēs

Audzēkņu koncerti
kolektīvajā muzicēšanā

Plānotais laiks

metodisko
komisiju vadītāji
pedagogi,
metodisko
komisiju vadītāji

Metodisko
komisiju vadītāji
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Ģitāras spēles audzēkņu
Pašvērtējuma un
decembrī, maijā
mācību koncerti
pašcieņas celšana
Kokles spēles audzēkņu
Pašvērtējuma un
decembrī, aprīlī
mācību koncerti
pašcieņas celšana
Skolas semestru noslēguma
decembrī, maijā
Skolas tēla veidošana
koncerti
Mākslas izglītības
Estētiskās gaumes un
programmu izglītojamo
decembrī, maijā
izpratnes veidošana
semestra darbu skates
Izglītojamo tikšanās diskusija ar mūzikas un
Konkurētspējas
vairākas reizes gadā
mākslas jomās atzītu
veicināšana
personību-profesionāli
Izglītojamo iepazīstināšana ar
visu mācību gadu Tikumiskā
drošības noteikumiem
pēc nepieciešamības audzināšana
ārpusskolas pasākumos
Latviešu kultūras
Mācību ekskursijas
visu mācību gadu mantojuma
apzināšana

metodiskās
komisijas vadītājs
metodiskās
komisijas vadītājs

Direktors

Artūrs Cingujevs

direktora vietnieks
direktora vietnieks

metodiķi

mācību
priekšmeta
pedagogs
izglītības
programmu
vadītāji
metodisko
Metodisko komisiju sēdes
vairākas reizes gadā Skolas tēla veidošana
komisiju vadītāji
direktora vietnieki
Pedagoģiskās padomes sēdes vairākas reizes gadā Skolas tēla veidošana
izglītības jomā
Skolas absolventu izlaidums Skolas tradīciju
direktora vietnieki
jūnijā
svinīgais pasākums
izkopšana
izglītības jomā
pedagogi,
Mākslas nodaļas prakse Skolas tradīciju
jūnijā
direktora vietnieks
plenērs
izkopšana
izglītības jomā
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