
Audzināšanas darba analīze 

2020./2021. m.g. 
AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTE 

Motivēt skolēnus būt apzinīgiem un atbildīgiem par savu un citu cilvēku veselību un 
drošību. 

Veicināt skolēnos sociālo un personīgo atbildību. 

 
Sakarā ar COVID-19 epidemioloģisko situāciju valstī, skola saskarās ar veselības jautājumiem un 

drošības noteikumiem, kas ir jāievēro. Tāpēc mūsu galvenais mērķis 2020./2021. gadā  bija - motivēt 
skolēnus būt apzinīgiem un atbildīgiem par savu un citu cilvēku veselību un drošību, veicināt skolēnos 
sociālo un personīgo atbildību. 

Pirmkārt, bija nepieciešams iepazīstināt  skolēnus ar jaunajiem noteikumiem un likumiem, kuru 
pārkāpšana var draudēt apkārtējo veselībai. Tas ir masku nēsāšana, distances ievērošana un “burbuļa” 
princips, kas paredz klases nesaskaršanos mācību procesā. Protams, sākumā skolēni bija neapmierināti ar 
tādiem noteikumiem, bet analizējot tagadējo situāciju var teikt, ka skolēni kļuva apzinīgāki un ar sapratni  
izturas pret situāciju.  

Otrkārt, lai piesaistītu skolēnu uzmanību veselības jautājumam arī attālināto mācību laikā, bija 
novadītas vairākas klases stundas un instruktāžas.  
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Klases stundu skaits par tēmām "Veselība un drošība"

 Veselīgs dzīves veids un Veselība Drošība



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.p. k. Izvirzītās audzināšanas darba uzdevumi 
2020./2021.m.g. 

Sasniegtie rezultāti 

1. 
 

Attīstīt cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, 
drošu paradumu izkopšanu, organizējot 
pasākumus skolēniem par drošības 
jautājumiem un rīcību ekstremālos 
apstākļos, veselīgu dzīvesveidu un atkarību 
profilaksi. 

 

Katrā klasē novadītas klases stundas par tēmām 
“Veselība un veselīgs dzīves veids” un 
“Drošība”, novadītas instruktāžas par mācību 
procesa organizēšanu Covid – 19 laikā, vecāku 
sapulces, kur vecāki bija informēti par skolas 
kartību, kāda nosaka, kā tiks organizēts mācību 
process.  
Klases audzinātāji veica regulāras drošības 
instruktāžas klasē, organizējot dažādus  
preventīvos drošības pasākumus. Operatīvi tika 
risināti jautājumi par drošību pēc 
nepieciešamības (drošība internetā, sociālajos 
tīklos, atkarības tēmas u.c.). 
Mērķtiecīgi un pārdomāti ikdienas mācību 
procesā tiek popularizēts veselīgs  
dzīvesveids (mācību stundas, skolas pasākumi 
“Sporta dienas”, sporta turnīri starp klasēm), kā 
arī mūsu skolas skolēni piedalījās veselību 
veicinošos pasākumos: 

ü Ogres novada izglītības iestāžu sporta 
pasākumā  „Olimpiskā diena 2020”. 
No mūsu skolas piedalījās 45 sportisti.  

ü Virtuālajās Olimpiskā mēneša 
sacensībās, kurās katram bija iespēja ja 
ne uzvarēt, tad pārvarēt un īstenot savus 

8%

19%

73%

Klases stundu sadalījums pēc tēmām

Veselība un veselīgs dzīves veids

Drošība

Citas tēmas (Sevis izzināšana un pilnveidošana; Piederība valstij; Pilsoniskā līdzdalība;
Karjeras izvēle)



izvirzītos mērķus, sasniedzot pašam 
savas uzvaras, tādejādi apliecinot, ka 
Olimpiskā devīze joprojām ir aktuāla – 
“Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir 
piedalīties”. 

Mūsu skolas rezultāti Olimpiskā mēneša 
1.-4. kl. posmā: 
3.- 4.kl. komanda -  2. vieta 
5.-9.kl. posmā: 
5.kl. komanda – 3.vieta 
6.kl. komanda – 2.vieta 
10.-12.kl. posmā: 
10.kl.komanda – 1.vieta 

 
2. Sekmēt patriotisko un pilsonisko 

audzināšanu. Veicināt skolēnu sapratni par 
lojāla pilsoņa tiesībām un pienākumiem. 

Katru gadu mūsu skolas skolēni piedalās Mazās 
Juglas kaujas atceres Patriotiskajā  pasākumā. 
Gājiens tiek rīkots ar mērķi izkopt savu 
pilsonisko pašapziņu un piederības sajūtu 
Latvijai, izzināt vēsturi un godināt strēlniekus. 
 
Jaunogres vidusskolas skolēni piedalījās IAC 
projektos “Piedalies un veido nākotni!” un 
“Izzini, dari, ietekmē!” ar mērķi stiprināt 
pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un 
politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās 
līdzdalības aktivitātes. Šī projekta ietvaros skolā 
tika organizēta  vēlēšanu simulācijas spēle, kurā 
piedalījās 10. un 12. klases skolēni.  
 
Klašu kolektīvi aktīvi iesaistījušies projektā 
“Latvijas skolas soma”, iepazīstot Latvijas 
kultūru, vēsturi, mūziku. Visi pasākumi tika 
organizēti tiešsaistē. Skolēniem bija iespēja 
noklausīties koncertlekcijas “Mūsu Maestro. 
Raimonds Pauls.”, “Imants Kalniņš. 80.”, 
noskatīties Latvijas Nacionālā teātra izrādi 
“Bille”. Jaunāko klašu skolēni iepazinās ar 
Latvijas cirku, noskatoties nodarbību 
“Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero”; 
Pantomīmas un cirka izrādi un meistarklasi, kuru 
piedāvā cirka mākslinieki un aktieri Valērijs 
Komisarenko, Alīna Kešāne un Dmitrijs 
Ivanovs. Turpinājām sadarbību ar 
Laboratorium.lv – piedalījāmies nodarbībās 
“Mākslas un zinātnes krustpunkti”. 1.-4. klases 
apmeklēja digitālo koncertu “Īkstīte”.  
Visa mācību gada garumā skolotājiem bija 
piedāvāta iespēja izmantot savās stundās latviešu 
kinematogrāfistu filmas.  



3. Pilnveidot saskarsmes un sociālās 
sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt 
spēju adaptēties un integrēties mainīgajā 
sociālajā vidē; apgūt prasmes sarunāties, 
saprasties un sadarboties sociālajās grupās. 

Pedagogi veido mācību un audzināšanas 
stundas, kurās akcentē tos mācību satura 
jautājumus, mācību metodes un metodiskos 
paņēmienus, kuri dod iespēju skolēniem iepazīt 
un pārliecināties par sadarbības, līdzatbildības 
un pašiniciatīvas nozīmi ikdienas dzīvē, 
piemērām, darbs grupās, pāros, definē kopā ar 
skolotāju sasniedzamo rezultātu. 
Mācību gada sākumā psihologa vadībā notika 
adaptācijas pasākumu klāsts 1., 5., 10.klašu 
skolēniem. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem 
skolas psihologs vadīja preventīvas nodarbības 
dažāda vecuma grupas skolēniem savstarpējo 
attiecību iemaņu pilnveidošanas nolūkos.  
Mūsu skolēni piedalās daudzos projektos –  
ü Starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu 

bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė 
/ Baltu literatūras nedēļa”; 

ü Starptautiskajā projektu iniciatīvu forumā, 
kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte; 

ü Starptautiskā projektā, kura koordinators, 
sadarbības partneris ir Vides skola „Atvērta 
platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu 
izglītībai pilsētā” (PULCHRA); 

ü Konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”; 
ü Baltijas jūras projektā “Ūdens nedēļā!”; 
ü Projektā “Piedalies un veido nākotni!”, kura 

mērķis bija stiprināt pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, 
īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
aktivitātes; 

ü Starptautiskajā projektā “Pasaules bērni - 
bērni zīmē pasauli”, kas veltīts 
Starptautiskajai ģimenes dienai; 

ü Projektā “Izzini, dari, ietekmē!”, projekta 
mērķis  bija sekmēt dažādu iedzīvotāju 
grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un 
sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības 
un izglītības aktivitātes par demokrātiskām 
vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru 
dialogu.   

4. Pilnveidot izglītojamiem audzināšanas 
procesā būtiskākos tikumus, sekmēt 
intelektuālo, emocionālo, morālo un garīgo 
labklājību. 
Attīstīt caurviju prasmes: kritisko 
domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi 
un uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; 

Skolā ir spēcīgas un noturīgas pasākumu 
tradīcijas, rosinot ikvienu skolēnu un skolotāju 
tajos piedalīties. Mērķtiecīgi tiek domāts par 
pasākumu integrēšanu mācību procesā, 
akcentējot tādas caurviju prasmes, kā jaunrade, 
sadarbība, pilsoniskā līdzdalība. Īpaša vērība, 
pasākumus īstenojot, tiek pievērsta sociāli 



pilsonisko līdzdalību; sadarbību; digitālo 
pratību.   

emocionālās mācīšanās kompetencēm, rosinot 
pozitīvu attiecību veidošanu un vienotu atbildīgu 
lēmumu pieņemšanu par pasākumu realizēšanu. 
Novadīti sekojošie pasākumi: 
1.Zinību diena 
2. Iesvētīšanas svētki 1., 5. un 10. klasēm. 
3. Pašpārvaldes diena 
4. Rudens svētki un Ziemassvētki (sadarbībā ar 
skolas teātra pulciņu skolotāju). 
Savu radošumu skolēni izpaudēja arī piedaloties 
novada un Valsts konkursos (Skatuves runas 
konkursā, svētku festivāls “Tatjanas diena”). 
Lai sekmētu skolēnu emocionālo labklājību, 
skolas psihologs kopā ar klašu audzinātājiem 
plānoja un organizēja nodarbības 5.klašu 
skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas 
nolūkos, 4. klašu skolēniem ir novadītas 
nodarbības “Dusmu kontroles spēle”. 
Pilsoniskās līdzdalības jautājumu akcentējot, 
labi redzama skolēnu pozitīvā attieksme, 
aktivitāte  labdarības akcijās, dažādos 
konkursos, dalība projektos.  
Piederība savai skolai īpaši vērojama pasākumā 
Pēdējais zvans, kurš 2020./2021. m.g. notika 
tiešsaistē un skolas izlaidumos. 

5. 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. 

Audzināšanas stundās realizētie temati - sevis 
izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un 
skolā, sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle, 
veselība un vide, drošība - rosinājuši skolēnu 
personības izaugsmi. 
Klases audzinātājs, diagnosticējot individuālās 
skolēnu vajadzības, jēgpilni sadarbojās  
ar skolas atbalsta personālu - skolas psihologu, 
medmāsu, karjeras konsultantu.  
Karjeras izglītībā aktīvi strādāja karjeras 
konsultants, piedāvājot skolēniem izglītojošas 
nodarbības par nākotnes profesijām. Skolēni 
aktīvi piedalījās Ēnu dienās 2021, Karjeras 
nedēļā.  
Ar skolēniem klases stundās tikās skolas 
absolventi, iepazīstinot ar konkrētas profesijas  
iespējām.  

6. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā 
un brīvprātīgo kustībā, sabiedrisko 
organizāciju darbībā, veicinot paaudžu 
sadarbību un vienotību sabiedrībā. 

Notika Labo darbu nedēļa.  Sākumskolas skolēni 
palīdzēja skolas sētniekam savākt lapas, 
palīdzēja parka labiekārtošanas darbos Benitai 
Špakovskai. 
Labdarības akcijas: sadarbojamies ar Ogres 
pansionātu, sagatavojot cienastus senioriem; 



organizēta zīļu vākšana Rīgas Zoodārzam; 
sagādāta dzīvnieku barība Ķekavas novada 
dzīvnieku patversmei. 
Projekta “Pats SEV pavēlnieks" ietvaros 8., 9. 
un 10. klašu skolēni bija iesaistīti brīvprātīgā 
darbā bērnu dārzā ”Saulītē”. Jaunieši spēlējās ar 
bērniem rotaļu laukumos, kā arī palīdzēja 
audzinātājiem grupās, strādāja ārā, sakārtojot 
teritoriju. 

 
Secinājumi: 
Ø Ar veselībai un drošībai veltītiem pasākumiem un klases stundu palīdzību paaugstinājās skolēnu 

atbildība un apzinīgums veselības un drošības jautājumos. Par to liecina skolēnu atbildes aptaujā par 
drošību un veselības aprūpi. 
Apgalvojumā  “Skolas telpās es jūtos droši” 90% no skolēnu izvelējās atbildi “vienmēr” un bieži”, 
“dažreiz”- 9 % un “nekad” – 1%; 
“Skolā tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības” saņēmām atbildi  “vienmēr” un bieži no 
97% skolēniem, “dažreiz”- 2 % un “nekad” – 1%; 
“Ja kāds skolēns jūtas slikti vai ir cietis negadījumā, skolā par viņu labi rūpējas” - 85% no skolēnu 
izvelējās atbildi “vienmēr” un “bieži”, “dažreiz”- 13 % un “nekad” – 2%; 
 
 

Ø Klases stundās un savstarpējā saskarsmē nostiprinātas iemaņas, veidojot cieņpilnu, pieklājīgu 
saskarsmi. Par to  var secināt, analizējot skolēnu atbildes aptaujā “Labvēlīga vide”  
Aptaujā skolēni atzīmēja, ka “Klases audzinātāja stundas ir interesantas” vienmēr un bieži 83% 
skolēnu, “dažreiz” – 16%, “nekad” – 1 %; 
Apgalvojumā “Mūsu klase ir draudzīga” 75% no skolēnu izvelējās atbildi “vienmēr”, “bieži”, 
“dažreiz”- 20 % un “nekad” – 5%; 
“Skolā labi izturas pret jaunpienākušajiem skolēniem” ir saņemta atbilde  “vienmēr” un “bieži” – no 
89% skolēniem, “dažreiz”- 10 % un “nekad” – 1%; 
“Man patīk iet uz skolu” 68% no skolēnu izvelējās atbildi “vienmēr” un “bieži”, “dažreiz”- 21 % un 
“nekad” – 5%; 

 

Ø     Gan skolēniem individuāli, gan skolas klašu kolektīvos attīstīta, pilnveidota atbildīga rīcība, uzdodot 
gan individuālus, gan kolektīvus pienākumus, atbalstot skolēnu iniciatīvas, pēc tam pārrunājot 
veikumu, analizējot to. 
     Daudzi no novadītiem ārpusstundu pasākumiem ir sagatavoti pēc skolēnu iniciatīvas – 

• 1., 5. un 10 klašu iesvētības svētki; 
• Skolotāju dienai, veltīts koncerts; 
• Pēc skolēnu iniciatīvas bija organizēta Skolotāju apbalvošana pēc nominācijām konkursā 

“Latvijas lepnums”; 
• Skolas sporta turnīrus tautas bumbā un futbolā organizēja Skolēnu parlaments; 
• 1., 3., 9., 11. un 12. klases skolēni sagatavoja video priekšnesumus pasākumam “Pēdējais zvans 

9. un 12. klasēm” tiešsaistē. 
 

Ø Pilnveidoti skolēnu caurviju prasmes - pilsoniska līdzdalība, jaunrade, sadarbība, pašvadītās 
mācīšanās. 
Pilsoniska līdzdalība 
sadarbība 

   Mūsu skola piedalījās trijās labdarības akcijās, kurās bija iesaistīti 
visi Jaunogres vidusskolas skolēni.  
    Mūsu skolas skolēni piedalījās piecos Starptautiskās projektos un 
trijos  Latvijas projektos. Par piedalīšanos projektos var atrast 
informāciju mājas lapā http://www.jvsk.lv/lv/projekti/2022.html 



 
Jaunrade     Lai attīstītu jaunradi, mūsu skolā ir teātra pulciņš, kur  piedalās 

skolēni no 5. – 6. klasēs. Sadarbībā ar teātra pulciņas vadītāju 
A.Trušeli ir organizēti un novadīti Rudens svētki, Ziemassvētki. 
Pulciņa dalībnieki uzstājās arī pasākumā, veltītā Zinības dienai un arī 
uzstājās, kā pasākumā “Pēdējais zvans” vadītāji. 
    Mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās skatuves runas konkursā, kur 
saņēma divas augstākās pakāpes, trīs diplomus 1.pakāpes un trīs 
diplomus 2.pakāpes, divi skolēni bija izvirzīti uz 2. kārtu Valsts 
mērogā, kur arī saņēma augstāko pakāpi. 
     Piedalījāmies konkursā “Tatjanas dienas”, kur mūsu skolēni un 
skolotāji saņēma  kaligrāfijas konkursā nominācijā „Skolēna 
rokraksts” 1.vietu; nominācijā „Skolotāja rokraksts” 3. vietu; 
nominācijā "Bukvica" divas 2. vietas un 3.vietu; pētniecisko darbu 
konkursā nominācijā “Mans ciltskoks” 2.vietu. 
 

Pašvadītās mācīšanās     Gandrīz visu mācību gadu skolēni mācījās attālināti, kur viņiem bija 
iespēja attīstīt pašvadītās mācīšanās, kas bija sarežģīti un izraisīja 
daudz problēmu, bet ciešā sadarbībā ar skolotājiem, skolas psihologu, 
izmantojot individuālu konsultāciju iespējas, daudzi skolēni sasniedza 
labu rezultātu un sekmīgi pabeidza mācību gadu. 
 

 
  

Ø Sekmējot skolēnu dalību daudzveidīgos projektos ir pilnveidotas skolēnu saskarsmes, sociālās 
sadarbības un līdzdarbības prasmes, spēja adaptēties mainīgajā sociālajā vidē.  
Mūsu skolas skolēni piedalījās piecos Starptautiskās projektos un trijos  Latvijas projektos. Par 
piedalīšanos projektos var atrast informāciju mājas lapā http://www.jvsk.lv/lv/projekti/2022.html 
 
 

 
Turpmākā attīstība: 

Ø Turpināt pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, audzinot cieņas pilnu 
attieksmi pret sevi un citiem; 

Ø Sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot 
skolēnu pašpārvaldes un klašu kolektīvu lomu skolas darbībā un vides veidošanā; 

Ø Turpināt sekmēt skolēnu pašattīstības un sociālo kompetenci daudzveidīgās mācību un 
ārpusstundu aktivitātēs, attīstot pilsoniski aktīvas darbības un pozitīvas saskarsmes prasmes, 
veicinot personības attīstību; 

Ø Apgūt tehnoloģijas un izmantot digitālās iespējas savstarpējās saskarsmes stiprināšanai, sociālās 
un kultūrkompetences nodrošināšanai. 

 
 


