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Audzināt	
� nozīmē attīstīt jaunajos cilvēkos pozitīvu attieksmju 

veidus,  iedarboties uz bērna sirdsapziņu, kur labie 
spēki gūst virsroku pār sliktajiem,kur ir spēja iejusties 
otra ādā, uzticība,drosme, taisnīguma izjūtas, 
pateicība,kopības,piederības jūtas, palīdzība otram u.c

� Dvēseles spēki tiek attīstīti tikai tos lietojot/ ar 
pārdzīvojuma jūtām..

� Mēs bērnā varam iekustināt  un padarīt dzīvotspējīgus
viņa  iekšējos spēkus tikai tik lielā mērā, cik dzīvi tie 

ir mūsos pašos. Ja gribam, lai mainās bērni,mums ir 
jāmainās pašiem. /Pestalocijs.



MK	noteikumi	Nr.480.	«Izglītojamo	audzināšanas	vadlīnijas»	(I)

� Izglītības iestāde stiprina izglītojamā valstiskuma apziņu, veicina 
pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu, tajā 
skaitā organizējot valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku 
svinēšanu, atceres un atzīmējamo dienu ievērošanu un citus 
pasākumus, kas padziļina izpratni par Latvijas vēsturi, valsts rašanos, 
valstiskuma atjaunošanu, tautas likteni, brīvības cīņām un valsts 
aizsardzību, veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, 
popularizē cilvēku dzīves un darbības piemērus, kas apliecina 
pašaizliedzību un nesavtību Latvijas valsts labā, veicina piederību 
savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un informē par 
pilsoniskās līdzdalības iespējām;



MK	noteikumi	Nr.480.	«Izglītojamo	audzināšanas	vadlīnijas»	(II)

� Izglītības iestāde organizē svinīgus pasākumus, sagaidot Darba 
svētkus, Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1. maijā, 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā un 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī.

� Izglītības iestāde organizē pasākumus vai iesaistās valsts 
organizētās aktivitātēs, kas saistītas ar 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres dienu 20. janvārī, Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienām 25. martā un 14. jūnijā, Nacisma 
sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu 8. 
maijā, Eiropas dienu 9. maijā, Konstitucionālā likuma «Par 
Latvijas republikas valstisko statusu» pieņemšanas dienu 21. 
augustā, Lāčplēša dienu 11. novembrī un citām atceres un 
atzīmējamām dienām pēc izglītības iestādes ieskatiem.
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Vienlīdz	nozīmīgas
Patriotiskā 

� BALSTĪTA VĒRTĪBĀS
� Patriotiskas attieksmes objekti 

– tēvzeme, tauta, valoda
� Mērķis – piederības izjūta 

tēvzemei, tautai, valodai
� Emocijas, jūtas (mīlestība, 

vienotība, kopība)
� Zināšanas par vēsturi, valodu
� Primāras ir vērtības un 

attieksmes
� Būtiska ir forma – karogi, 

lāpas, sveces, plakāti, dzeja, 
mūzika

Pilsoniskā

� Pilsoniskas attieksmes objekts –
valsts

� Mērķis – prasme un vēlēšanās 
līdzdarboties valsts lietās

� Prāts (lojalitāte, līdzdarbošanās, 
tiesības, pienākumi)

� Zināšanas par pārvaldes 
institūcijām un līdzdalības 
iespējām

� Primāras ir zināšanas un 
prasmes

� Formai ir otršķirīga loma



Klases	stundu	tematiskie	bloki
� Sevis izzināšana un pilnveidošana
� Drošība
� Veselība un vide
� Sabiedriskā līdzdalība
� Karjeras izvēle
� Es ģimenē, klasē, skolā

















Svarīgākās	prioritātes:

• skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikls 
«Skolai-25», «Latvijas valsts 100.gadadienai».

• Ārpusstundu pasākumu nozīme mācību un audzināšanas procesā,
• veselībai un drošībai labvēlīgas rīcības prasmes ikdienā, veicinot 

personisko atbildību;
• izpratne un vērtējoša attieksme pret informāciju komnikāciju 

virtuālajā telpā, droša interneta lietošana,
izglītības iestādē īstenoto audzināšanas darba formu dažādība,interešu 
izglītības piedāvājums, to ietekme izglītojamo personības veidošanā un 
karjeras vadības prasmju apgūšanā,

• skolēnu un viņu vecāku iesaiste izglītības iestādes pārvaldībā.



I	semestrī
� E klases žurnālā jābūt novadītām  16 klases stundām
� Kādam ir 19, kādam- 15 ,kādiem -13 ,lielākajai daļai – 16
� No 16 klases stundām - 6 bija  skolas kopējie pasākumi

� vēl 2   - karjeras projekta ietvaros organizētie 
pasākumi, tātad puses – 8 stundu vadīšana bija klases 
audzinātāja pienākums. Tematisko klases stundu 
īpatsvaram  ir jābūt vislielākajam.

� Tiek apskatīta noteikta tēma/sk.iepriekšējos slaidus



Kas	ir	vērtības?



Vērtības	
� Lietas, fakti, parādības, paradumi, principi, kam 

piemīt pozitīvo īpašību kopums un ko cilvēks savā 
apziņā uztver kā sev vai citai personai būtiski 
nozīmīgus, vēlamus konkrētos vēsturiskos apstākļos, 
noteiktā kultūrā un konkrētā sabiedrībā, kā arī kas 
sekmē viņa personības veidošanos. Vērtības izpaužas 
vienībā ar principiem, normām, mērķiem, ideāliem un 
raksturo attieksmi pret kultūru, darbu, valsti, 
cilvēkiem un sevi pašu. 

Avots: Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R. 2000.



Skats	no	malas…

� Klases stundu tēmas no klašu žurnāliem e-klasē
� 08.12.2017. Karjeras izglītība - profesijas leļļu teātrī. 
� 13.12.2017. Ziemassvētku eglīte. 
� 13.12.2017. Ziemassvētku eglīte. 
� 13.12.2017. Ziemassvētku eglīte. 
� 15.12.2017. Ziemassvētku gaidīšana. 
� 22.12.2017. Sekmju izvērtējums. 
� Kopā: 19
� 13.10.2017. Supervaroņi- mēs! 
� 20.10.2017. Lietu un dienasgrāmatas kārtība. 
� 03.11.2017. Filharmonijas koncerta iespaidi. Par Janu Rozentālu.
� 10.11.2017 Drošība mājās, uz ielas, skolā. 
� 17.11.2017. Svētku koncerts. Latvijai 99! 
� 24.11.2017. Jaungada pasākuma scenārija izveide. 



No	klašu	žurnāliem
� 03.11.2017. Patriotisms. 
� 10.11.2017. Lāčplēša diena. 
� 17.11.2017. Latvijas proklamēšanas diena. 
� 24.11.2017. Vīru kopas "Vilki" koncerts. 
� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017.Mēģinājums Ziemassvētku pasākumam. 
� 15.12.2017. Gatavošanās Ziemassvētku pasākumam. 
� 22.12.2017. Uzvedības noteikumi ziemas brīvlaikā. Instruktāža.

� 17.11.2017. Latvijas proklamēšanas diena. 
� 24.11.2017. Koncerts-to sniedz ansamblis ,,Vilki. 
� 01.12.2017. Veidojam iepirkšanās prasmes un iemaņas. 
� 08.12.2017.Klases kolektīva saliedēšana. 
� 15.12.2017. Labo domu tirdziņš. 
� 22.12.2017. Drošība ziemas brīvlaikā. 

� 08.09.2017. CSN, iekšējās kārtības noteikumi. 
� 15.09.2017.Skolas iekšējie kārtības noteikumi. CSN. 
� 22.09.2017. Savstarpējā cieņa. 
� 29.09.2017. Skolotāju diena. 
� 06.10.2017.Kārtības rullis. 
� 13.10.2017. Klil pasākums. 
� 20.10.2017.CSN un drošība rudens brīvlaikā. 
� 03.11.2017. L.t. tradīcijas. Mārtiņi. 
� 10.11.2017. Mārtiņi. Lāčpēša diena. 
� 17.11.2017. Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
� 24.11.2017. Folkloras kopas ,,Vilki" koncerts. 



No	klašu	žurnāliem
� 01.09.2017. gfhgf. 
� 08.09.2017. D.grāmatu sakārtošana. Stundām jābūt sarakstītām vienu nedēļu uz priekšu.

� 15.09.2017. Drosība klases ekskursijā. 
� 22.09.2017. MAni pienākumi skolā. 
� 29.09.2017. Mans brīvais laiks. 
� 06.10.2017. Līdzcietība, labsirdība. 
� 13.10.2017. Teatra profesijas. 
� 20.10.2017. Drosība brīvlaikā. 
� 03.11.2017. Dienasgrāmatu kontrole. To sakartošana. Nakošas ned.plānotie pasākumi. 

� 10.11.2017. 11.novemris- kāpēc to atzīmējam? Kāpēc tā nodēvēta par Lāčplēša dienu? 
� 24.11.2017. Skolēna pienākumi. 
� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017. Decembra notikumu plāns, klases sadzīve. 
� 15.12.2017.1.semestra noslēguma nedēļas plāns. 
� 22.12.2017. Drošība Ziemas brīvlaikā. 

� 06.10.2017. Sekmju izraksta izvērtējums. Grupu darba izvērtējums. 
� 13.10.2017. Profesija -teatra izrāžu režisors. 
� 20.10.2017. Karjeras nedēļa. Vecāku profesijas - jurists, advokāts. 
� 03.11.2017. Sekmju izraksta izvērtējums. 
� 10.11.2017. Rotājumu gatavošana. 
� 17.11.2017. 18. novembris Latvijā. Folkloras grupas ,,Vilki'' koncerts.  
� 01.12.2017. Tirgošanās - Ziemassvētku tirdziņš skolā. 



No	klašu	žurnāliem
� 29.09.2017. Skolotāju diena. 
� 06.10.2017. Profesijas. 
� 13.10.2017. Profesijas - plakāti. 
� 20.10.2017. Vecāku profesijas. 
� 03.11.2017. Helovīni, to svinēšana - plakāts. 
� 10.11.2017. Lāčplēša diena. 
� 17.11.2017. 18. novembris Latvijā. 
� 24.11.2017. Vīru kopa "Vilki". 
� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017. Ziemassvētku tradīcijas Latvijā. 
� 15.12.2017.Ziemassvētku tradīcijas. 
� 22.12.2017. Drošības noteikumi. 
� Kopā: 16
� 06.10.2017. Stāstnieku konkurss klasē. 
� 13.10.2017. Karjeras izglītība. 
� 20.10.2017. Padarītā izvērtējums. Drošības instruktāža aizejot brīvlaikā. 

� 03.11.2017. Drošība. Svētki novembrī. 
� 10.11.2017. Svētku un atceres dienas. Gatavošanās valsts svētkiem. 
� 17.11.2017. Latvija- mūsu Dzimtene. 
� 24.11.2017. Folkloras kopas "Vilki" koncerts. Patriotiska audzināšana. 

� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017. Adventes laiks. 



� 13.10.2017. Karjeras iespējas. 
� 20.10.2017. Sekmju izvērtējums. 
� 03.11.2017. Oktobra sekmju izvērtējums. 
� 10.11.2017. Valsts simbolika. Bermondieši un Latvijas armija.
� 17.11.2017. Latvijas dzimšanas diena. 
� 24.11.2017. Patriotisms dziesmās. 
� 01.12.2017. Pirkšanas, pārdošanas kultūra. 
� 08.12.2017. Izglītība - karjera. 
� 15.12.2017. Tautas svētku tradīcijas. 
� 22.12.2017. Ziemassvētki. 
�
� 29.09.2017. Septembra sekmju analīze. 
� 06.10.2017. Iecietības stunda. 
� 13.10.2017. Iepazīsti profesijas! Tikšanās ar režisoru Andri Gauju. 

� 20.10.2017. Mācību sasniegumu izvērtējums. Starpsemestru liecības. 

� 03.11.2017. Novembra sekmju analīze. Pasākumu plānojums. 
� 10.11.2017. Lāčplēša diena. 
� 17.11.2017. Latvijas 99. dzimšanas diena. 
� 24.11.2017. Patriotisma stunda. Vīru kopas " Vilki" koncerts. 
� 01.12.2017. Tirdziņš. 
� 08.12.2017. Advents. Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
� 15.12.2017. Ugunsdrošība.
� 22.12.2017. Drošības instruktāžas, dodoties Ziemassvētku brīvdienās.



�

� 08.09.2017. Guntara Rača viesošanās. 
�

� 08.09.2017. NAV TĒMAS
� Grupās uztaisīt prezentāciju par vienu dzejnieku (ierakstīts dienasgrāmatā). A3 lapa -

skaista (liksim pie sienas) vai Power Point prezentācija. 
� 15.09.2017. Prezentācijas par dzejniekiem. 
� 22.09.2017. Dzejnieki Latvijā. 
� 29.09.2017. Dažādi organizatoriski jautājumi. 
� 06.10.2017. lekcija - vardarbība klasē, drosme draudzēties. 

� 13.10.2017. Dažādi organizatoriski jautājumi. 
� 20.10.2017. Filma.
� 03.11.2017. Dažādu jautājumu pārrunāšana. Novembra plāns. 

� 10.11.2017. Lāčplēša diena. 
� 17.11.2017. Mana Latvija. 
� 01.12.2017. Ziemsvētku tirdziņš. 
� 15.12.2017. Pārrunas par svešu manu ņemšanu un apsaukāšanos.

� Kopā: 13
�



� 06.10.2017. Mūsu sekmes. 
� 13.10.2017. Astronomija kā vaļasprieks. Tikšanās ar lektoru Krastiņu. 
� 20.10.2017. Mūsu sekmes, uzvedība. 
� 03.11.2017. Sekmes, uzvedība. 
� 10.11.2017. Lāčplēša diena. 
� 17.11.2017. Kas ir atbildība? Latvija- mūsu Dzimtene. 
� 24.11.2017. Folkloras vīru kopa "Vilki". 
� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017. Mūsu sekmes, uzvedība. 

� 17.11.2017. Latvijas svētki. 
� 24.11.2017. Folkloras vīru kopa "Vilki. 
� 01.12.2017. Ziemassvētku tirdziņš. 
� 08.12.2017. Mūsu sekmes, uzvedība. 
� 15.12.2017. Adventes laiks. 



Ārpusstundu	pasākumi
� Septembris – drošības mēnesis
� Oktobris – karjeras mēnesis
� Novembris – patriotiskās audzināšanas mēnesis
� Decembris – mākslas un mūzikas mēnesis



Foto	galerija

Septembris



Oktobris	– karjeras	mēnesis



Novembris	– patriotisma	mēnesis



Decembris	– mākslas,	mūzikas	mēnesis



Aktuālie	uzdevumi
1.	Klases	stundu	pilnveidošana
*Audzināšanas	darba	programmas	realizēšana,	korekciju	veikšana,	atbilstība	īstenībai
2.	Klases	audzinātāja	stundas	efektivitātes	paaugstināšana	klases	kolektīva	saliedēšanā	

un	audzināšanas	darba	mērķu	sasniegšanā.
3.	Noorganizēt	klases	audzinātāju	piedalīšanos	tālākizglītības		6	h	kursos	skolā.	Turpināt		

labās	prakses	piemēru	popularizēšanu.	Skutele	–Rozenberga,	1.kl.- Eva	Mežule
5.	Panākt	klasvadības	prasmju	pilnveidošanu,	veidojot	klasi	- kā	komandu,	kur	tās	

vājākais	posms	ir	stiprs.
6.	Ārpusstundu	pasākumu	organizēšanu	uzticēt	klašu	audzinātājiem	pa	klašu	grupām,	

īpaši	pievēršot	uzmanību	sagatavošanas	posmam,	informācijas	nodošanai	un	
rezultātu	sasniegšanai	/karjeras		atbalsta	pasākumi,	Ziemassvētku	pasākumi,	sporta,
ir	laba	sadarbību	starp	klašu	audzinātājiem	un	interešu	izglītības	
skolotājiem/Skutele,Rozenberga,...Silicka	,	Andersone,	Upena,	Solomahina	
Rozenberga.

7.	Paaugstināt		ikviena	atbildību		skolas	tēla	popularizēšanā	un	reklamēšanā,	skolas	
mājaslapas	pilnveidošanā.



Iedvesmas	mirkļi	darbā	un	atpūtā



Laimīgākie	cilvēki	pasaulē	
ir	nevis	tie,	
kuriem	nav	nekādu	problēmu,	
bet	gan	tie,	
kuri	ir	iemācījušies	baudīt	dzīvi,	
neskatoties	uz	to,	ka	viss	nav	
ideāli!


