
Salaspils Mūzikas un mākslas skolas 
Audzināšanas darba plāns  2021./2022. mācību gadā

Mēnesis Tēma/Tikumi Problēmjautājumu loks Darba formas

Septembris Mācību gada 
uzsākšana / 
Atbildība, drosme, 
solidaritāte

- Palīdzi jauniņajam!

- Skolas iekšējās kārtības     
noteikumi, pienākumi un 
tiesības.

- Informācija vecākiem par 
mācību darba  
organizēšanu.

- Atbalsta sniegšana jaunajiem 
audzēkņiem.

- Instruktāžas par tiesībām, 
pienākumiem un ugunsdrošību.

- Vecāku sapulces.

- Pedagogu sarunas ar 
vecākiem.

Oktobris Saskarsmes kultūra / 
Laipnība, savaldība 
tolerance

- Iepazīsti savu mūzikas un 
mākslas skolu!

- Labdien un sveiki!

   Lūdzu un paldies!

- Atbildība par savu darba 
vietu.

- Pedagogu sarunas ar 
audzēkņiem.

Novembris Patriotisms, 
pilsoniskā līdzdalība /
Drosme, godīgums, 
solidaritāte

- Esmu savas valsts pilsonis.

- Valsts simboli.

- Kas ir patriots?

- 11. novembris.

- 18. novembris.

- Pedagogu individuālas sarunas 
ar audzēkņiem.

- Skolas telpu noformēšana 
valsts svētku tematikā.

- Piedalīšanās pilsētas rīkotajā 
Lāčplēša dienas lāpu gājienā.

- Latviešu mūzikas svētku 
koncerts skolā.

Decembris Ticība, cerība, 
mīlestība / 
Līdzcietība, mērenība
un tolerance

- Ziemassvētku tradīcijas, 
rotājumi, gaismas.

- Sniegsim gaismu ar 
mūziku!

- Būsim labie eņģeļi!

- Skolas telpu rotāšana 
Ziemassvētku noskaņā.

- Ziemassvētku labdarības 
koncerti un izstādes sociālajās 
iestādēs.

- Ziemassvētku koncerti pēc 
pieprasījuma Salaspilī.

- Ziemassvētku koncerts SMMS.

Janvāris Esmu mūziķis! / - Koncerts – mūziķa cieņa - Pedagogu sarunas ar 



Gudrība, centība, 
atbildība

pret sevi un klausītāju.

- Skatuves kultūra.

- Uzvedība koncertzālē.

audzēkņiem.

Februāris Esmu mākslinieks! /

Gudrība, centība 
atbildība

- Izstāde – mākslinieka cieņa
pret sevi un skatītāju.

- Uzvedība izstāžu zālē.

- Pedagogu sarunas ar 
audzēkņiem.

Marts Karjeras izvēle 
mūziķiem / Centība, 
drosme, atbildība

- Par ko es vēlos kļūt?

- Tas mani interesē!

- Man izdodas!

- Skolas absolventu -JMRMV 
audzēkņu koncerti.

- Viesmākslinieka koncerts.

- Pedagogu sarunas ar 
audzēkņiem.

Aprīlis Karjeras izvēle 
māksliniekiem / 
Centība, drosme, 
atbildība

- Par ko es vēlos kļūt?

- Tas mani interesē!

- Man izdodas!

- Mākslas dienas SMMS

- Viesmākslinieka lekcija un 
meistarklase.

- Pedagogu sarunas ar 
audzēkņiem.

Maijs Ģimene – tās loma 
sabiedrībā / 
Solidaritāte, laipnība,
cieņa

- Ģimene, tās godi.

- Svētki ģimenes lokā.

- Cieņa un pateicība 
vecākiem.

- Skolas kolektīvs – vienoto 
interešu ģimene.

- 4. maijs

- Baltā galdauta svētki.

- Mātes diena – 1.kl. audzēkņu 
koncerts.

- Kolektīvās muzicēšanas 
koncerts.

- Izlaidums.

Jūnijs

Jūlijs 

Augusts

Prasmju 
nostiprināšana / 
Atbildība, centība

- Patstāvīgais darbs – 
apgūto prasmju 
nostiprināšana.

- Mūziķiem vasaras programmu 
sagatavošana.

- Māksliniekiem – Zaļā prakse.


