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Audzināšanas darbs balstās uz šādiem principiem 

 
 

sadarbība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un ģimene, valsts un 

pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība; 

cieņa – cilvēka morālā vērtība, morālā stāja, arī gods; savas vērtības; tiesību apziņa; šās apziņas izpausme;  

radošums - noturīga individualitātes īpašība, ko raksturo novatorisms, oriģinalitāte, netradicionāli risinājumi, antikonformisms, drosme, jaunrades 

darbības produktivitāte dažādās nozarēs: mākslā, zinātnē, tehnikā, pedagoģijā u.c., radoša intuīcija, bagāta fantāzija, iedvesma, psihes plastiskums, 

virsapziņas darbība; 

 

Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie tikumi: 
 

• sistēmiskus – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība; 

• nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā; 

• ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība; 

• 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;   

• sistemātiskums – 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 īstenojamā vienotā izglītības procesā;   

• atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.   

• 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 labā veicināšanai 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).  



 

Mērķis: 
 

Audzināšanas darba mērķis ir organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu privātā vidusskolā ”Templum”, lai nodrošinātu 

iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām 

un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas 

Satversmei.  

 

Pamatuzdevumi:  
 

• Sekmēt cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu.   

• Attīstīt piederību Latvijas kultūrtelpai, izpratni par vispārcilvēciskajām vērtībām, latvisko dzīvesdziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu 

un latviskās kultūrtelpas attīstību mūsdienās.   

• Izkopt sadarbību izglītošanas procesā un ārpus tā, pilsonisko līdzdalību demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanā.   

Audzināšanas darba apakšmērķi:   
 

• Veicināt skolēnu izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, 

latviešu valoda, Latvijas valsts.   

• Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci audzināšanas darbā un skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un 

pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes - atbildību, 

centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci.   

• Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas jomā.   

• Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-izglītojamais-tiesiskie pārstāvji/ģimene) sadarbību, līdzdalību un līdzatbildību mācību un 

audzināšanas jomā.   

• Veicināt Rīgas 96.vidusskolas un valsts, pašvaldības un pašvaldības institūciju sadarbību.   

• Sekmēt sabiedrības līdzdalību audzināšanas darbā.   

 

 

 

 



 

 

Uzdevumi: 

 
• organizēt pasākumus, kas veicina un attīsta izglītojamo vērtības, nacionālo identitāti un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei, Eiropas 

un pasaules kultūrtelpai, patriotisma audzināšanu, t.sk. iestādes, pilsētas, valsts svētku svinēšana un atceres dienu atzīmēšana, iestādes tradīciju kopšana 

un veidošana (koncerti, izstādes, konkursi, diskusijas, izglītojamo radošo un izpētes darbu apkopojumi, klases stundas, sacensības, godināšanas, atceres 

un piemiņas pasākumi, tikšanās, talkas, ekskursijas, muzeja stundas u.c.);   

• pievērst uzmanību izglītojamo sociāli emocionālajai audzināšanai - savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, vardarbības mazināšanai, iecietības 

veicināšanai, savu pienākumu un tiesību ievērošanai, pamatvērtību popularizēšanai (klases stundas, diskusijas, pieredzes apmaiņa, tikšanās ar 

speciālistiem, labdarības akcijas);   

• atbalstīt izglītojamo līdzpārvaldes darbību un veicināt pieredzes popularizēšanu, nodrošināt izglītojamo līdzdalību iestādes dzīves jautājumu risināšanā, 

spēju brīvi un patstāvīgi domāt un atbildīgi rīkoties, pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām (informēšana, pasākumu organizēšana, aptaujas, 

akcijas, līdzdalība iestādes darba grupas sanāksmēs);   

• attīstīt attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu, organizējot pasākumus karjeras izglītības īstenošanā 

(Karjeras izglītības stundas, Ēnu dienas, klases stundas, atvēro durvju dienas, konsultācijas, anketēšana, ekskursijas, tikšanās ar vecākiem, skolas 

absolventiem, citu skolu pārstāvjiem, vietējo uzņēmumu darbiniekiem);   

• veselīgu dzīvesveidu un atkarību profilaksi (tikšanās, praktiskas nodarbības, klases stundas, konkursi, mācību ekskursijas).  

Audzināšanas jomas darba uzdevumi 

Klašu audzinātāji 

• Veicināt pedagogu 

profesionālo pilnveidi 

(semināri, kursi, 

konferences, projekti). 

• Organizēt pasākumus 

pedagogu labās prakses 

un pieredzes apkopošanai 

un popularizēšanai 

1. Plāno audzināšanas darbu. 

2. Izstrādā un iesniedz klases audzināšanas darba plānu. 

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. Vada un organizē klases stundas. 

7. Iepazīstina izglītojamos ar Drošības instruktāžām. 

8. Skaidro tikumus un vērtībizglītību. 

9. Pilnveido klašu audzinātāju metodisko darbu un tālākizglītību. 

10. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem 



 

audzināšanas darba 

jautājumos. 

 

11. (atklātās vecāku sapulces - koncerti, labdarības 

akciļas, u.c.), skolas vadību, atbalsta personālu 

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. Palīdz izglītojamiem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus 

izglītības 

ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. 

4. Sniedz atbalstu izglītojamajiem, ievēro viņu individuālās īpatnības, lai sekmētu viņu 

personības 

izaugsmi. 

5. Izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības, veic korekcijas darbu individuāli vai nelielās grupas. 

6. Konsultē pedagogus un vecākus par mācību procesa organizēšanu, atbalsta pasākumu 

piemērošanu 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām. 

Karjeras konsultants 1. Izskaidro un piedāvā izpētīt izglītojamiem dažādas karjeras iespējas. 

2. Palīdz plānot izglītojamo nākotnes karjeru 

Izglītojama vecāki 1.         Vajadzības gadījumā sazinās ar klases audzinātāju elektroniski (eklasē) vai telefoniski. 

2. Piedalās Skolas padomes darbā. 

3. Plāno, organizē un piedalās ārpusstundu pasākumos klasē Skolā vai ārpus tās. 

21.gs. izglītojamais 1. Ievēro noteikumus ‘‘Skolas iekšējās kārtības noteikumus”. 

2. Aktīvi un atbildīgi iesaistās mācību darbā. 

3. Piedalās piedāvātajos skolas projektos, ir radošs jaunradē un pētniecības darbos. 

4. Piedalās ārpusklases un skolas pasākumos, brīvprātīgajā darbā. 

5. Izmanto interešu izglītības - radošās pašizpausmes piedāvātās iespējas skolā un radoši pašizpaužas. 

6 Apzinās un pilnveido sava rakstura īpašības. 

7 Plāno savu darbu un rīkojas atbilstoši nākotnes iecerēm. 

 

 



 

Klases stundu temati un skaits 

 

Klases 

stundu temati 

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 

Sevis 
izzmasana un 
pilnveidošana 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Piederība 

valstij 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pilsoniska 

līdzdalība 

3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Karjeras izvēle 5 5 5 
6 6 6 

5 5 5 

Veselība un 
vide 6 6 6 

4 4 4 5 5 5 

Drošība 10 11 11 11 11 11 10 10 8 

 34 35 35 35 35 35 35 35 33 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

Audzināšanas jomas sadarbības 
struktūra. 



 

Audzināšanas programmas vadlīnijas izglītojamo zināšanu, prasmju un 

kompetenču attīstīšanā 

Vadlīnijas Skaidrojums  Piezīmes 
 1. Sevis izzināšana un pilnveidošana: 

1.1. Sevis apzināšanās jeb pašidentitāte. 

1.2. Mērķtiecība. Zinātkāre. 

1.3. Savstarpējās attiecības. 

1.4. Konfliktu risināšana. 

1.5. Ētiskās vērtības. 

2. Piederība valstij: 

2.1. Ģimene un dzimta. 

2.2. Piederība novadam/pilsētai. 

2.3. Valstiskā identitāte. 

2.4. Nacionālā identitāte. 

2.5. Multikulturāla vide. 

3. Pilsoniskā līdzdalība: 

3.1. Tiesības un pienākumi. 

3.2. Pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes. 

3.3. Ilgtspējīga attīstība. 

3.4. Brīvprātīgais darbs (7.-9.kl.) 

3.4. Karjeras izvēle. 

4. Veselība un vide. 

5. Drošība. 
                                         Izmantots: Klases stundas programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis. 

VISC.2016 

Vienu lekcija 
semestri katrā 
klasē 

sagatavo karjeras 

konsultants un 

psihologs 

Klases stundās 

izmantojamās metodes 

un formas 

1. Izpratnes veidošanai: sistemātisks izklāsts, pārrunas, literatūras izmantošana un 

lasīšana, diskusijas u.c.   

2. Attieksmju veidošanai: situācijas analīze, pašanalīze, mācību ekskursijas, pārgājieni, 

projekti.   

3. Prasmju veidošanai: demonstrējumi, drošības pasākumi (evakuēšanās, drošības un 

veselības nedēļa), novērojumi brīvā dabā, grupu darbs, pētījumi, projektu metode, 

akcijas, tikšanās, konkursi, klašu saliedēšanas pasākumi u.c.  

 



 

4. Darba formas: audzināšanas stundas, datos balstītā izpēte (anketas, aptaujas u.c.), 

svētku dienas, izglītojamo pasākumi, sporta pasākumi, radošie projekti, zinātniski 

pētnieciskie darbi, praktiskais darbs, aptaujas u.c.  

 
Audzināšanas darba 

galvenie virzieni 
1. Vērtībizglītība (tikumi). 

2.            Līderība, kritiskā un radošā domāšana, finanšu prātība un uzņēmējspējas. 

3. Uzvedība un saskarsmes kultūra. 

4.           Patriotisms un pilsoniskā līdzdalība. 

5. Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse. 

6. Darbība ekstremālās situācijās un drošība. 

7. Karjeras izvēle. 

 

Klases audzinātāja 

ikdienas uzdevumi  

• Iepazīstināt skolēnus ar privātās vidusskolas “Templum” iekšējās kārtības 

noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi 

izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus.   

• Informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē.   

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

motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu.   

• Veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem 

organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot 

klases tradīcijas.  

• Iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos.   

• Organizēt skolēnu līdzdalību klases un skolas vides saglabāšanā.   

• Motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu līdzpārvaldē un ārpusstundu darbībā. Sniegt 

atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, 

sekmēt viņu personības attīstību.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Plānojamie audzināšanas darba 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. Izstrādāti dažādi metodiskie materiāli pedagogiem, kuri veic klases/grupas audzināšanu. 

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. Pieaugusi vecāku informētība un aktivitāte, sadarbība ar izglītības iestādi. 

13. Nevalstiskās organizācijas iesaistītas informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšanā skolēniem un sabiedriskās domas veidošanā par jaunās 

paaudzes audzināšanas jautājumiem.  
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