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Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, 

izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās, attīstības veicināšana un attieksmju veidošana. 

Audzināšana ir virzīta uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, izglītojamo 

emocionālā intelekta attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos un tikumu 

izkopšanu (vērtībizglītošanu) attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un 

veiksmīgai dzīvei sabiedrībā (Latvijas Vēstnesis, 2016). 

Pasākumi, darbības un procesi, kas cilvēku virza uz briedumu un autonomiju un palīdz 

viņam aktivizēt savus spēkus un iespējas, lai veidotos par patstāvīgu personu. Tā kā 

audzināšana attiecas gan uz cilvēku kā bioloģisku, gan sabiedrisku, gan morālu un garīgu 

būtni, audzināšana izpaužas gan kā augšana un attīstība, gan kā iekļaušanās sabiedrībā un 

kultūrā, gan kā paša personas veidošanās. /Böhm & Seichter, 2018; IKVD, 2019/ 
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         Jaunogres  vidusskolas audzināšanas darba plāns veidots, ievērojot ANO Konvenciju 

par bērnu tiesībām; Izglītības likumu; Bērnu tiesību aizsardzības likumu; Valsts 

pamatizglītības standartu; Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un mācību priekšmetu 

standartus; Ministru kabineta noteikumus Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un 

informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas 

kārtība”; Ministru kabineta noteikumus Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos; Ministru kabineta noteikumus 

Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”; Izglītības un 

Zinātnes ministrijas un VISC noteiktos prioritāros virzienus audzināšanas darbam; VISC 

metodiskos materiālus “Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai” un “Klases stundu 

programmas paraugs”. 

VĪZIJA PAR JAUNOGRES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU 

Atbildīgs un aktīvs sabiedrības dalībnieks, personība ar pašapziņu, kura ciena un 

rūpējas par sevi un citiem, radošs darītājs un lietpratējs izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi 

par ieradumu, lojāls valstij. 

VĒRTĪBAS 

• Veselība un drošība;  
• Izaugsme; 
• Mūsdienīgums. 

Audzināšanas darbs balstās uz šādiem principiem:  

• sadarbība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: 

pedagogi un izglītības darbinieki, izglītojamie, vecāki un ģimene, valsts un 

pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība;  

• sistēmiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība;  

• nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā;  

• ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība;  

• vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības 

procesā;  

• atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām. 
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AUDZINĀŠANAS DARBA ĪSTENOŠANAS PIEEJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES 
 

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

Motivēt skolēnus būt 
apzinīgiem un atbildīgiem 
par savu un citu cilvēku 

veselību un drošību. 
Veicināt skolēnos sociālo 
un personīgo atbildību. 

 
Sekmēt skolēnu 

individuālo pilnveidi, 
spēju un talantu 

attīstīšanu. 

 
Veicināt skolēnos 
mūsdienīgumu un 

piederības sajūtu skolai, 
novadam un valstij. 

 

 

 

 

IZAUGSME 

VESELĪBA UN 
DROŠĪBA MŪSDIENĪGUMS

• SOCIALIZĀCIJA 
SABIEDRĪBAS KULTŪRAS UN 
TRADĪCIJU PĀRMANTOŠANAI 

• RAKSTURA VEIDOŠANAS 
PIEEJA 

• IERADUMU VEIDOŠANAS 
PIEEJA 

 



Jaunogres vidusskola 2020.-2023.m.g. 
 

 

 

MĒRĶIS 

Sekmēt izglītojamo atbildīgu un radošu attieksmi pret izziņas un dzīves darbību, stimulējot 

spējas socializēties demokrātiskā sabiedrībā. 

UZDEVUMI 

1. Pilnveidot izglītojamiem audzināšanas procesā būtiskākos tikumus, sekmēt intelektuālo, 

emocionālo, morālo un garīgo labklājību. 

2. Sekmēt patriotisko un pilsonisko audzināšanu. Veicināt skolēnu sapratni par lojāla pilsoņa 

tiesībām un pienākumiem.  

3. 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 (tikšanās, praktiskas nodarbības, klases stundas, konkursi, 

mācību ekskursijas u.c.).  

4. Pilnveidot saskarsmes un sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt spēju 

adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē; apgūt prasmes sarunāties, saprasties un 

sadarboties sociālās grupās. 

5. Attīstīt caurviju prasmes: kritisko domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi un 

uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; pilsonisko līdzdalību; sadarbību; digitālo pratību. 

6. Sekmēt klases audzinātāju, atbalsta komandas speciālistu un izglītojamo, viņu 

vecāku/bērnu likumisko pārstāvju sadarbību. 

7. 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. 

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

pasākumi, tās apkārtnes vide, sadarbības partneru iesaistīšana, iniciatīva “Latvijas skolas 

soma”, dalība cita veida projektos u.c.), aktualizējot ārpusstundu pasākumu mērķtiecību un 

jēgpilnu norisi. 

9. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, sabiedrisko organizāciju 

darbībā, veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā. 
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AUDZINĀŠANAS PROCESĀ BŪTISKĀKIE IZKOPJAMIE TIKUMI  

(indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes): 

• atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, 

respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību; 

• centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas 

mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk; 

• drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un 

cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā; 

• godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa; 

• gudrība – māka izmantot zināšanas savā un sabiedrības dzīvē; 

• laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība; 

• līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts; 

• mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no 

nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību; 

• savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un 

citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus; 

• solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un 

kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem; 

• taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles 

normu ievērošana; 

• tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu, 

veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas). 

ATTĪSTĀMĀS KOMPETENCES:  

• paškompetence (spēja izprast pašam sevi un reflektēt par savu dzīvi),  

• sociālā kompetence (prasme analizēt sociālos procesus un izturēšanos, risināt 

konfliktus, palīdzēt citiem cilvēkiem un citas dzīvesprasmes),  

• ētiskā kompetence (spēja apzināties vērtības un veidot kritisku attieksmi, pārdomātus 

spriedumus par sevi un citiem),  

• eksistenciālā kompetence (prasme veidot jēgpilnu savu dzīvi: satiksmes drošība, 
darbība ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida pamati utt.),  

• kultūras kompetence ( spēja izprast kultūrvēsturisko pieredzi).  
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AUDZINĀŠANAS DARBA STRUKTŪRA JAUNOGRES VIDUSSKOLĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDZINĀŠANAS 
DARBS 

SKOLĒNU 
PAŠPĀRVALDE 

SKOLAS UN 
ĀRPUSSKOLAS 

PASĀKUMI INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

DARBS AR 
VECĀKIEM SKOLAS 

PEDAGOGU 
DARBĪBA 

ATBALSTA 
PERSONĀLS 

(LOGOPĒDS, SPECIĀLAIS 
PEDAGOGS, PSIHOLOGS, 
SOCIĀLAIS PEDAGOGS) KLASES 

AUDZINĀTĀJA 
DARBĪBA 

Klases 
audzinātāja 

stundas 

Darbība 
izglītības 
projektos 

Klases 
ārpusstundu 
pasākumi un 

tradīcijas 

Sadarbība ar 
priekšmetu 

pedagogiem un 

atbalsta 
personālu 

Klases 
izglītojamo izpēte Klases audzinātāja 

individuālais darbs 
ar skolēnu 

Mācību stundas 

Mācību 
priekšmetu 
aktivitātes 

PEDAGOGS 
KARJERAS 

KONSULTANTS 
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AUDZINĀŠANAS JOMAS DARBA VIRZIENI 
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Klases audzinātājs sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem: 
1. Plāno, izstrādā un iesniedz klases audzināšanas darba plānu. 
2. Vada un organizē stundas, lai īstenotu audzināšanas programmu.  
3. Aizpilda, sakārto un pārrauga klašu audzinātāju obligāto dokumentāciju. 
4. Piedalās klašu audzinātāju informatīvās sanāksmēs. 
5. Atbalsta radošās pašizpausmes nodarbības un jaunrades realizāciju klases stundās 

vai ārpusskolas pasākumos. 
6. Veicina skolēnu motivāciju būt aktīvam skolas un sabiedrības dzīvē. 
7. Iepazīstina izglītojamos ar Drošības instruktāžām. 
8. Pievērš uzmanību skolēnu savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, 

vardarbības mazināšanai, iecietības veicināšanai, savu pienākumu un tiesību 
ievērošanai, pamatvērtību popularizēšanai.  

9. Veic savu profesionālo pilnveidi (labās prakses piemēri, semināri, kursi, 
konferences, projekti) un klašu audzinātāju metodisko darbu, rūpējas par savu 
tālākizglītību. 

10. Rosina vecāku iesaisti paaudžu sadarbības veicināšanā un sabiedrības vienotības 
radīšanā (sapulces, koncerti, vecāku dienas, izglītojošas nodarbības, vecāku vadītās 
stundas).  

11. Sadarbojas ar skolas vadību, atbalsta personālu. 
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Psihologs 
1. Konsultē klašu audzinātājus, izglītojamos un viņu vecākus, kā risināt mācību un 
uzvedības problēmas. 
2. Izpēta darba virzienus: intelekts; mācīšanās spējas; psihoemocionālais stāvoklis; 
sociālās iemaņas; mācību vide un skolas psiholoģiskais mikroklimats. 
3. Organizē preventīvus pasākumus skolas videi uzlabošanai. 
Sociālais pedagogs  
1. Palīdz izglītojamiem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada 
traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.  
2. Sniedz atbalstu izglītojamajiem, ievērojot  viņu individuālās īpatnības, lai sekmētu 
viņu personības izaugsmi.  
Speciālais pedagogs  
1. Izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības, veic korekcijas darbu individuāli vai nelielās 
grupās.  
2. Konsultē pedagogus un vecākus par mācību procesa organizēšanu, atbalsta 
pasākumu piemērošanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām  
Logopēds 
1. Veic izglītojamo runas un valodas traucējumu diagnostiku. 
2. Veic runas un valodas traucējumu novēršanu. 
Karjeras konsultants  
1. Attīsta  attieksmi pret darbu, kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu 

iegūšanas veidu. 
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2.  Organizē pasākumus karjeras izglītības īstenošanā (Karjeras izglītības stundas, Ēnu 
dienas, klases stundas, atvērto durvju dienas, konsultācijas, anketēšana, ekskursijas, 
tikšanās ar vecākiem, skolas absolventiem, citu skolu pārstāvjiem, uzņēmumu 
darbiniekiem) 

 
Vajadzības gadījumā visa atbalsta komandas speciālisti sadarbojas ar Skolas vadību, 
citiem Skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus Skolas. 
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1. Vecāki sadarbojas ar skolas pedagogiem un speciālistiem, lai sekmētu sava bērna 
izglītošanas procesu. 

2. Vajadzības gadījumā sazinās ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem 
elektroniski (e-klasē) vai telefoniski un apmeklē vecāku dienas. 

3. Piedalās klases un Skolas padomes darbā. 
4. Piedalās vecāku sapulcēs, ārpusstundu pasākumos klasē, skolā vai ārpus tās. 

21
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1. Aktīvi un atbildīgi iesaistās mācību darbā. 
2. Apzinās un pilnveido sava rakstura īpašības. 
3. Ievēro skolas  iekšējās kārtības noteikumus. 
4. Ir aktīvs skolēns, piedalās skolas dzīves jautājumu risināšanā, spēj  brīvi un 

patstāvīgi domāt un atbildīgi rīkoties (informēšana, pasākumu organizēšana, 
aptaujas, akcijas u.c.), darbojās skolēnu pašpārvaldē vai citās novada jauniešu 
institūcijās.  

5. Piedalās piedāvātos Skolas projektos, ir radošs jaunradē un pētniecības darbos. 
6. Piedalās ārpusstundu skolas pasākumos, brīvprātīgajā darbā. 
7. Izmanto interešu izglītības piedāvātās iespējas skolā, lai radoši izpausties un attīstītu 

savas spējas un talantus.  
8. Plāno savu darbu un rīkojas atbilstoši nākotnes iecerēm. 
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AUDZINĀŠANAS DARBĀ IZMANTOJAMĀS METODES UN DARBA FORMAS  
Darbā ar skolēniem  

Metodes -  

• izpratnes veidošanai: sistemātisks izklāsts, pārrunas, literatūras izmantošana, lasīšana, 

diskusijas u.c.;  

• attieksmju veidošanai: situācijas analīze, pašanalīze, mācību ekskursijas, pārgājieni, 

projekti, u.c.;  

• prasmju veidošanai: interešu izglītības programmas, interešu fakultatīvu, 

individuālo/grupu nodarbību īstenošana, demonstrējumi, drošības pasākumi, 

novērojumi brīvā dabā, lomu spēles, grupu darbs, pētījumi, projektu metode, akcijas, 

tikšanās, konkursi, draudzības pasākumi u.c.;  

Darba formas - klases stundas, skolēnu izpēte, svētku un atceres dienas, skolas un klases 

pasākumi, projekti un darbnīcas, zinātniski pētnieciskie darbi, praktiskais darbs, talkas, 

aptaujas u.c.  

Darbā ar skolēnu ģimenēm  

Organizē un pārrauga skolas administrācija -  

skolas padomes sanāksmes; nākamo pirmklasnieku un vecāku tikšanās ar klases audzinātāju 

februārī un augustā; vecāku dienas (iespēja apmeklēt mācību stundas, piedalīties izglītojošās 

nodarbībās vecākiem, tikties individuālajās sarunās ar priekšmetu skolotājiem, atbalsta 

personālu); individuālās tikšanās ar vecākiem pie administrācijas pēc nepieciešamības; 

atbalsts vecākiem (pēc vecāku iniciatīvas vai pēc administrācijas ierosinājuma konsultācijas 

pie psihologa, karjeras konsultanta); vecāku līdzdalība un piedalīšanās skolas pasākumos 

(Zinību diena, Ziemassvētku pasākumi, Lāpu gājiens, klašu pasākumi, svētku koncerti, 

ekskursijas, Māmiņu dienas koncerts, Pēdējais zvans, izlaidumi u.c.); informācijas sniegšana 

vecākiem –skolēna dienasgrāmatā, e-klasē, skolas mājas lapā, sociālajos tīklos.  

Organizē klases audzinātājs, pārrauga skolas administrācija-  

klases vecāku sanāksmes (sanāksmju protokols, reģistrācijas lapa); individuālās sarunas ar 

vecākiem pēc skolotāja vai vecāku iniciatīvas (ieraksts e-klasē vai individuālās sarunas 

protokols pēc vajadzības); informācijas sniegšana/saņemšana–individuālās sarunas, skolēna 

dienasgrāmatā, e-klasē (sekmes, uzvedība, kavējumi un cita aktuālā informācija); neformālie 

klases pasākumi (klases mācību ekskursijas, pārgājieni, klases vakari).  
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SASNIEDZAMIE REZULTĀTI  
1. Pilnveidota audzināšanas darbība izglītības procesā, t.i., katrā mācību stundā tiek veicināta 

skolēnu vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, 

kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.  

2. Ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītībā palielinās to pasākumu skaits, kas vērsti uz 

skolēnu pašaudzināšanu, radošo pašrealizāciju, sociālo prasmju attīstību, vērtīborientāciju un 

karjeras izaugsmi.  

3. Skolēni iesaistās tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā, saglabāšanā 

un pilnveidē, apkārtējās vides sakopšanā.  

4. Paaugstinājusies skolēnu izpratne un atbildība par cieņas pilnām savstarpējām attiecībām, 

mazinot neiecietību un vardarbību konfliktu risināšanā, kā arī par veselīgu dzīvesveidu un 

personiskās drošības jautājumiem.  

5. Pieaugusi skolēnu pašpārvalžu loma izglītības iestādes dzīvē.  

6. Skolēni iesaistās labdarībā un brīvprātīgo darbā.  

7. Pedagogi pilnveidojuši profesionālās un pedagoģiskās kompetences audzināšanas jomā 

informatīvi izglītojošos semināros un pedagogu profesionālās pilnveides programmās.  

8. Organizēti pasākumi pedagogu labās prakses un pieredzes popularizēšanai un apgūšanai 

par vērtībizglītības īstenošanu un audzināšanas darba jautājumiem.  

9. Google vidē izveidota kopīgota mape, kur atrodas skolas pedagogu metodiskie materiāli 

audzināšanas jomā. 

10. Nodrošināti karjeras izglītības īstenošanai nepieciešamie informatīvie un metodiskie 

materiāli (ieskaitot e-formā).  

11. Izglītības iestādēs tiek īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, 

sadarbojoties izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, skolēniem un viņu ģimenēm un 

citām audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām (pašvaldības, valsts).  

12. Nevalstiskās organizācijas iesaistītas informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšanā 

skolēniem.  
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KLASES AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS, KLASES STUNDU IETEICAMĀS 
TĒMAS  
             Klases audzinātājs, ņemot vērā skolēnu vajadzības, skolas Audzināšanas programmu 

un darba plānu, kā arī valsts izvirzītās prioritātes, izstrādā savu audzināšanas darbības plānu, 

kurā ietver: klases stundas; skolēnu izpēti; skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību; klases 

pasākumus. Klases audzinātāju stundu plāns tiek veidots 35 klases stundām (9. un 12.klasei 

–33 stundas). Ņemot vērā klases vajadzības, klases audzinātājs izvēlas nepieciešamo stundu 

skaitu tematu apguvei, klases stundās izmantojamās metodes un paņēmienus. Klases 

audzinātājs pēc nepieciešamības audzināšanas stundas var plānot kā organizatoriskās, 

gatavojoties dažādiem pasākumiem (noformējums, priekšnesumu sagatavošana u.c.). Klases 

stundu laikā var būt organizēti pasākumi, tikšanās visām klasēm kopā vai atsevišķām klašu 

grupām. Audzināšanas temati tiek aplūkoti arī vairāku mācību priekšmetu stundās, tādējādi, 

klases audzinātājam ieteicams sadarboties ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju.  

Klases audzināšanas stundu tematiskai plānošanai ieteicams izmantot 2016. gadā Valsts 

izglītības satura centra izstrādātos metodisko materiālus “Ieteikumi Klases stundu 

programmas īstenošanai” un „Klases stundu programmas paraugs”, kurā klases stundām 

ieteiktas šādas darba tēmas:  

 

1. Sevis izzināšana un pilnveidošana (Pašapziņa, pašvērtējums, klases kolektīva 
diagnostika un izpēte/ Uzvedības un saskarsmes kultūra):  

Mērķis: Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības virzības 
procesā. 

Uzdevumi: 

Ø atbalstīt skolēnus viņu pārdomās, meklējumos, savas pārliecības, kā arī vērtību sistēmas 

un attieksmes veidošanā; 

Ø veidot skolēnos prasmi izvērtēt savas un citu cilvēku vajadzības, darbības un rīcības 

cēloņus un sekas; 

Ø palīdzēt skolēnam apzināties savas spējas un iespējas; 

Ø attīstīt izpratni par uzvedības un saskarsmes kultūru; 

Ø sekmēt sociāli atbildīgu cilvēku veidošanu, kuri aktīvi iekļaujas Latvijas valsts dzīvē; 

Ø attīstīt saskarsmes prasmes un iemaņas. 

2. Piederība valstij (Pilsoniskā apziņa/ Latviešu un mazākumtautību tautas tradīcijas):  
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Mērķis: Akcentēt skolēnu personisko lomu un uzdevumus ģimenes attiecībās, klases un 
skolas dzīves pilnveidošanā, piederības veidošanā savam novadam, pilsētai, reģionam un 
valstiskās apziņas stiprināšanā. 
 

Uzdevumi: 
Ø sekmēt sociāli atbildīgu cilvēku veidošanu, kuri aktīvi iekļaujas Latvijas valsts dzīvē; 

Ø veidot pozitīvas attiecības starp ģimenes locekļiem, klases un skolasbiedriem;  

Ø attīstīt iniciatīvu, prasmi uzņemties pienākumus un būt atbildīgam par to izpildi;  

Ø apgūt prasmes sadarboties ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem;  

Ø attīstīt izpratni par tautas tradīcijām; 

Ø stiprināt patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, pilsētai, valstij. 

  
3. Pilsoniskā līdzdalība:  
Mērķis: Veicināt skolēnu izpratni par indivīda un sabiedrības mijiedarbību, līdzatbildību 
par apkārtējiem procesiem un personīgās aktivitātes nozīmi sabiedrisko notikumu 
veidošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
 
Uzdevumi: 
Ø apgūt prasmes iesaistīties daudzveidīgā sabiedriskajā darbībā un veidot priekšstatus 

par pilsoniskās līdzdalības iespējām;  

Ø veidot izpratni par savām un citu tiesībām un pienākumiem un to ievērošanu; 

Ø analizēt savu pieredzi un attīstīt kritisko spriestspēju par sabiedriskajiem 

procesiem, veidot tolerantu attieksmi pret citādo sev līdzās; 

Ø attīstīt prasmes, atbildību un pilnveidot kompetences ilgtspējīgas attīstības 

jautājumos. 

 
4. Karjeras izvēle. 
Mērķis: Sekmēt skolēnu izpratni par izglītības nozīmi cilvēka dzīvē un veicināt 
mērķtiecīgu karjeras izvēli. 
 

Uzdevumi: 
Ø sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai; 

Ø sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas ir nepieciešamas mūsdienu 

sabiedrībā; 

Ø sniegt ziņas par personības psihofizioloģiskām īpatnībām; 
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Ø radīt skolēniem iespēju apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas 

nozīmi karjeras izvēles procesā; 

Ø radīt skolēniem iespēju veidot prasmi salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus 

un īpašības ar tiem nosacījumiem, kas nepieciešami tālākai izglītības turpināšanai un 

savas karjeras veidošanai; 

Ø attīstīt prasmes, kas nepieciešamas skolēnu karjeras attīstības plānošanā, lai sekmīgi 

konkurētu darba tirgū. 

 
5. Veselība un vide. 
Mērķis: Rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā 
nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai. 
 
Uzdevumi: 
Ø veicināt katra skolēna harmoniskās personības veidošanos un attīstību; 

Ø veidot izpratni par cilvēka veselības nozīmi un vides ietekmi uz cilvēku; 

Ø veicināt veselīgā „es” pamatvērtību; 

Ø atbilstoši rīkoties ar atkarību izraisošo vielu (tabaka, alkohols, narkotiskās, 

psihotropās, kā arī jaunās psihoaktīvās vielas u.c.) lietošanu saistītās situācijās vai 

nonākot saskarē ar atkarību izraisošiem procesiem (azartspēles, jaunās tehnoloģijas 

u.c.); 

Ø veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi. 

 
6. Drošība (Darbība ekstremālos apstākļos/ Ceļu satiksmes drošība).  
Mērķis: Veidot skolēnu izpratni par drošības jautājumu apguves nepieciešamību un 
ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā. 
 
Uzdevumi: 
Ø rosināt izpratni par drošību dažādās situācijās. 

Ø attīstīt prasmes novērtēt drošību un rīkoties dažādās situācijās. 

Ø sekmēt skolēnu atbildību lēmumu pieņemšanā savas un līdzcilvēku drošības 

nodrošināšanā. 

 

  


