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PALSMANES PAMATSKOLAS 

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA 

2020./2021. - 2022./2023.m. g. 

 

Audzināšanas darba programma ir skolas reglamentējošs dokuments, kas 

nosaka audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Programmai ir ieteikuma raksturs, 

to var izmantot ikviens pedagogs un klases audzinātājs  darbā ar audzināmo klasi. 

Skolas vērtības 

Sadarbība. Es veidoju labas savstarpējās attiecības, esmu gatavs kopīgi sadarboties. 

Es uzklausu, atbalstu un palīdzu citiem, gan klasesbiedriem, gan skolas personālam. 

Es cienu sevi un citus, ģimeni, skolu un valsti. 

Atbildība. Esmu atbildīgs par teiktajiem vārdiem, savu rīcību un sekām. Savus 

pienākumus veicu kvalitatīvi un laikā. Es izvirzu mērķi, kritiski izvērtēju sasniegšanas 

iespējas, atbildu par rezultātu. Esmu daļa no skolas – līdzatbildīgs par skolas dzīvi un 

sasniegumiem. 

Radošums. Es labprāt iesaistos skolas aktivitātēs, uzdrošinos paust un realizēt savas 

idejas. Es nebaidos no izaicinājumiem un grūtībām. Es attīstu savus talantus, 

organizējot un iesaistoties skolas pasākumos. Es iesaistos mājīgas, mūsdienīgas vides 

radīšanā savā klasē un skolā. Ar savu pašiniciatīvu, spēju mērķtiecīgu izmantošanu 

pilnveidoju skolas tradīcijas un veicinu skolas izaugsmi. 

Programmā ir ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē audzināšanas darbības 

īstenošanu: 

• Izglītības likums (29.10.1999.) 

• Bērnu tiesību aizsardzības likums (19. 06. 1998.) 

• ANO Konvencija par bērnu tiesībām (20.11. 1989.) 

• MK noteikumi Nr. 89.,,Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

;izglītojamā vecākus, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi (01.02. 2016.) 

• MK noteikumiNr. 480 ,,Izglītojamo audzināšanas vadlīnijasun 

informācijas, mācību līdzekļu , materiālu, mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtība,,(15.07.2016.) 

• ,,Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030) vadlīnijas,, un VISC 

ieteikumi klases stundu īstenošanai (2016.) 

• VISC klases stundu programmas paraugs. 
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1. Audzināšanas darba mērķis 

 

Attīstīt vispusīgu, patstāvīgu, mērķtiecīgu, pašdisciplinētu, atbildīgu un radošu 

skolēnu personības veidošanos, stiprināt viņu  nacionālās piederības izjūtu un 

izpratni par vērtībām un tikumiem. 

 

2. Audzināšanas darba prioritātes 

 

1) 2020./2021.m.g.  Atstumtības riska mazināšana klasē un skolā. 

Projekta ,,Pumpurs,, ietvaros tiek nodrošināta mācību motivācijas 

palielināšana izglītojamo riska grupai, lai turpinātu izglītību un viņu aktīvas 

līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 

2) 2021./2022.m.g. Skolēnu iesaistīšanas vietējās kopienas dzīvē. 

 Vides saudzēšana un labiekārtošana. Skolēnu dalība skolas apkārtnes un 

pagasta sakopšanas talkās (skolas labiekārtošanas ideju konkurss, ,,Zaļās 

jostas,, projekts, labdarības ziedojumu akcijas). 

3) 2022./2023.m.g. Skolēnu pašpārvaldes darbības aktivizēšana skolā. 

Katram skolēnam ir iespēja iesaistīties skolas pašpārvaldē un tās organizētajās 

aktivitātēs. Tiek pilnveidota regulāra sadarbība starp skolas administrāciju un 

skolēnu pašpārvaldi. JSPA projektu konkursa ,,Kontakts,, īstenošana skolā. 

 

3. Audzināšanas darba galvenie uzdevumi 

 

1. Sekmēt sadarbību starp klases audzinātāju un izglītojamā vecākiem. 

2. Veicināt patriotisko un pilsonisko skolēnu līdzdalību skolas dzīvē. 

3. Pilnveidot saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un 

integrēties mainīgajā sociālajā vidē, apgūstot prasmes sarunāties, saprasties un 

sadarboties sociālās grupās. 

4. Veicināt un īstenot skolas audzināšanas darba formu dažādību (Skolas tradīcijas, 

pasākumi, tās apkārtne un vide, sadarbības partneru iesaistīšana, iniciatīva 

“Latvijas skolas soma”, dalība cita veida projektos u.c.), aktualizējot ārpusstundu 

pasākumu mērķtiecību un jēgpilnu norisi.  

5. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā, iesaistīties vietējās kopienas dzīvē. 

6. Attīstīt izglītojamo prasmi kļūt par lietpratīgu savas personības veidotāju. 

Pilnveidot izglītojamo izpratni par sociālās un ētiskās kompetences nozīmi un 

nepieciešamību pašattīstībā, socializācijā un karjeras izaugsmē. 

7. Veicināt skolēnu labbūtību skolā un iesaistīšanos pašpārvaldē. 
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4. Audzināšanas darba pamatprincipi 

 

1.  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. 

2. Sistemātiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība. 

3. Nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā. 

4. Ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība. 

5. Vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības 

procesā. 

6. Atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām. 

 

5. Audzināšanas tēmas 

 

1. Sevis izzināšana un pilnveidošana 

2. Piederība valstij 

3. Pilsoniskā līdzdalība 

4. Karjeras izvēle 

5. Veselība un vide 

6. Drošība 

 

 

6. Darba formas: 

 

 

• Audzināšanas stundas 

• Tematiskie vakari 

• Tematiskās pēcpusdienas 

• Sporta pasākumi 

• Talkas 

• Pārgājieni 

• Mācību ekskursijas 

 

 

7. Sadarbība ar vecākiem 

 

 

• Skolas vecāku padome – piedalās vecāku izvirzītie 2 pārstāvji no katras klases.  

• Skolas vecāku sapulce. 

• Individuālas sarunas ar vecākiem-pēc skolotājas vai vecāku iniciatīvas (ieraksts e-

klasē). 

• Klases vecāku sapulces – ne mazāk kā divas reizes gadā (sanāksmes protokols un 

reģistrācijas lapa). 

• Svētku koncerti – Ziemassvētki, ģimenes diena. 

• Skolas pasākumi kopā ar vecākiem – 1.septembris, Tēvu diena, Mātes diena, 

izlaidums. 

• Neformālie pasākumi – klases vakari un izbraukumi, tematiskās pēcpusdienas. 
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• Radošās klases kopā ar vecākiem (Ziemassvētku noskaņas radīšana). 

• Pateicības vecākiem  par bērnu sasniegumiem mācībās un par sadarbību ar skolu.  

 

 

8. Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi 

 

 

• Iepazīstināt ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā. 

• Veicināt klases kolektīva saliedēšanu, organizēt klases pasākumus, veidot klases tradīcijas. 

• Iesaistīt skolēnus skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos. 

• Motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu līdzpārvaldē un interešu izglītībā. 

• Sniegt skolēniem aktuālo informāciju. 

• Organizēt  individuālās sarunas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem. 

• Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku. 

• Motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu. 

• Veicināt skolēnu līdzdalību klases un skolas fiziskās vides saglabāšanā un sakopšanā. 

• Sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības. 

• Veidot klases audzinātāja darba mapi. 

 

 

9. Klases audzinātāja darba mapē atrodas 

 

 

• Audzināšanas stundu tematiskais plāns. 

• Skolēnu izpētes materiāli (anketas, veidlapas,testi u.c.). 

• Klases vecāku sapulču protokoli. 

• Ārpusstundu aktivitāšu materiāli. 

• Informācija par ekskursijām un pārgājieniem. 

• Drošības instruktāžu parakstu lapas. 

• Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitātēm un dalību 

pasākumos, konkursos. 

• Skolēnu kavējumu attaisnojoši dokumenti. 

• Situāciju apraksti un paskaidrojumi konfliktsituāciju gadījumos.  

 

 

10. Klases audzinātāja darba plānošana 

 

 

Veidojot audzināšanas stundu plānojumu, audzinātājam jāievēro:  

 

• mēnesī 2 mācību stundas vēlams plānot pamatojoties uz skolas audzināšanas 

plānu;  

• mēnesī 1 stunda ieteicams veltīt organizatorisku jautājumu risināšanai klasē;  

• mēnesī 1 stundai  klases audzinātājs izvēlas tēmu pēc saviem ieskatiem; 

• vismaz 2 reizes semestrī veltīt karjeras izzināšanai, iespēju robežās ekskursijās 

iekļaut kāda uzņēmuma apmeklējumu. 
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Klases audzinātāja stundu programmu ieteicams veidot 30 klases tematiskajām 

stundām, atstājot organizatoriskās stundas, kuras klases audzinātājs plāno, ievērojot 

skolēnu īpatnības, skolas darba plānu, gatavošanos skolas sarīkojumiem un 

svētkiem.    

Audzināšanas programmas pielikumā pievienotas tēmas audzināšanas 

uzdevumu realizēšanai.  

Veidojot klases audzināšanas plānu, audzinātājam ir tiesības programmā 

ietvertās tēmas un tematus ieplānot sev piemērotā laikā un nepieciešamības gadījumā 

mainīt tēmas apguvei nepieciešamo stundu skaitu. Tomēr programmā paredzētās 

audzināšanas darba tēmas ir jārealizē mācību gada laikā, sadarbojoties ar attiecīgo tēmu 

mācību priekšmetu skolotājiem (sociālās zinības, dabas zinības, bioloģija, Latvijas 

vēsturē). 

Programma saskaņota Palsmanes pamatskolas klašu audzinātāju metodiskajā 

sanāksmē 2020. gada 2. septembrī. 

Tematiskās grupas Tēmas 

1. Sevis izzināšana un pilnveidošana  

 

 

1. Sevis apzināšanās.  

2. Mērķtiecība. Zinātkāre.  

3. Ētiskās vērtības.  

4. Savstarpējās attiecības.  

5. Konfliktu risināšana 

 

2. Piederība valstij 

  

1. Ģimene un dzimta.  

2. Piederība novadam.  

3. Valstiskā identitāte. 

4. Nacionālā identitāte. 

5. Multikulturāla vide.  

 

3. Pilsoniskā līdzdalība  

 

 

1 .Tiesības un pienākumi 

2.  Pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes. 

3. Ilgtspējīga attīstība. 

4 .Brīvprātīgais darbs. 

 

4. Veselība un vide  
1. Sakarība starp uzturu un veselību.  

2. Veselīgu ēšanas paradumu veidošana.  

3. Fiziskās nodarbības kā veselības pamats.  

4. Datoratkarība.  

 

5. Karjeras izvēle 
1. Profesiju daudzveidība. Manu vecāku,ģimenes 

locekļu darbs. 

2. Mani pienākumi ģimenē. .Mani vaļasprieki. Mana 

sapņu profesija. 

3. Dienas režīms. Brīvais laiks un tā izmantošana.  

3. Mācības - skolēna darbs. Izglītības vērtība.  

4. Karjers vīzija. 
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Pielikums – tematiskās grupas un tēmas audzināšanas stundām. 

 

 

 

Izgatavoja Iveta Kalniņa    /                           /            

Apstiprināja Anda Bērtiņa /                           / 

 
 

 

 

 

6. Drošība 

 

 

1.Satiksmes drošība 

2. Elektrodrošība.  

3. Ugunsdrošība. 

4. Drošība uz ūdens un ledus. 

5. Darbība ekstremālās situācijās. 

6. Internetdrošība. 

7. Skolas evakuācijas plāns. 

8. Nevēlami svešinieki. 

9.Bīstami atradumi. 


