
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 

audzināšanas darba plāns 

2018./2019.m.g. 

 

Mērķis: 

Audzēkņu virzība uz  pašpilnveidošanos, radot  iespējas veidoties par garīgi un fiziski 

attīstītām, atbildīgām un radošām, pilsoniski atbildīgām personībām. 

Uzdevumi: 

1. Skolēnu vērtīborientācijas un attieksmes veidošana. 

2. Patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot 

cieņu pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūras mantojumu un tradīcijām. 

3. Radošas  un  zinātkāras  personības  attīstīšana,  kas  mērķtiecīgi  virzās  uz 

izaugsmi profesionālajā jomā un spēj veikt pašvērtējumu. 

4. Izglītojamo  piederības  sajūtas  veidošana  savai  ģimenei,  skolai, pašvaldībai, 

novadam,  valstij. 

5.  Cieņpilnu, pieklājīgu, atbildīgu un iecietīgu skolēnu savstarpējo attiecību 

veicināšana. 

6. Veselīga  dzīvesveida  popularizēšana,  kā  garīgās  un fiziskās  veselības 

pamatu.Karjeras izglītības pasākumu realizēšana. 

 

Audzināšanas darba vadlīnijas: 

• sevis izzināšana un pilnveidošana, 

• piederība valstij, 

• pilsoniskā līdzdalība, 

• veselība un vide, 

• karjeras izvēle, 

• drošība.  

Metodiskie materiāli atrodami Valsts izglītības satura centra mājas lapā 

www.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 



 Skolas galvenās prioritātes audzināšanas un mācību darbā 2018./2019.m.g: 

1. Izzināt karjeras iespējas, piedaloties projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. 

2. Popularizēt metodiskā darba labās prakses piemērus. 

3. Mācīties analizēt un kritiski vērtēt  dažādus informācijas avotus, aprobējot 

mācību saturu projektā „ Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

4. Valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, veicinot  skolēnu  līdzdalību 

pagasta, novada, valsts vēstures izzināšanā. 

5. Apgūt Latvijas kultūras daudzveidību, piedaloties projektā „Skolas soma”; 

6. Veicināt digitālo prasmju apguvi. 

 

Sasniedzamie rezultāti audzināšanas darbā : 

1. Skolēni ievēro iekšējās kārtības noteikumus.  

2.  Tiek veicināta skolēnu vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, 

citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.  

3.  Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi ir vērsti uz skolēnu radošo un sociālo 

prasmju attīstību, vērtību orientāciju, karjeras izaugsmi.   

4. Skolēni iesaistās tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā, 

saglabāšanā un pilnveidē, apkārtējās vides sakopšanā.   

5.  Padziļinājusies skolēnu izpratne un atbildība par cieņas pilnām savstarpējām 

attiecībām, mazinot neiecietību un vardarbību konfliktu risināšanā, kā arī par 

veselīgu dzīvesveidu un personiskās drošības jautājumiem. Skolēni iesaistās 

labdarības pasākumos un brīvprātīgo darbā.   

6.  Tiek atbalstīti pasākumi pedagogu labās prakses un pieredzes 

popularizēšanai un apgūšanai par audzināšanas darba jautājumiem.  

7.   Tiek īstenots Karjeras izglītības plāns.  

 

Klašu audzinātāju regulārais darbs: 

Klases audzinātāja mapē tiek ievietoti: 

1. Klases audzināšanas darba plāns (1.semestrim un 2.semestrim); 

2. Klases stundu plāns (1.semestrim un 2.semestrim), izmantojot klases stundu 

programmas paraugus www.visc.gov.lv ; 

3. Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze); 

4. Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, audzinātāju klades, 

infografikas, bukleti , raksti skolas mājas lapā,u.c.); 

5. Vecāku sapulču protokoli (sapulces vismaz 1x semestrī);  

6. Iesniegumi par ekskursijām (pārgājieniem); 

7. Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību 

pasākumos, konkursos, u.c.);  



8. Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē, sarunu protokoli);  

9. Ārpusstundu aktivitāšu materiāli , tajā skaitā raksti skolas mājas lapā; 

10. Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās). 

Klases audzinātājs katra mācību gada sākumā skolēnus iepazīstina ar skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem.  

Karjeras konsultanta darba plāns. 

2018./2019.m.g. 

 Laiks Aktivitāte, pasākums 

 

Mērķauditorija Piezīmes 

1. Septembris Karjeras pasākumu plānošana, 

karjeras plāna izstrāde. 

Skolas vadība, 

pedagogi, 

pedagogs – 

karjeras 

konsultants 

 

2. Septembris-

maijs 

Ar karjeras jautājumiem saistīto 

tēmu realizēšana klases 

stundās. 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs – 

karjeras 

konsultants 

Pēc klašu 

audzināšanas 

plāna 

3. Septembris-

maijs 

Tālākizglītība Skolas pedagogi Pēc vajadzības 

4. Septembris-

maijs 

Klašu mācību ekskursijas, 

tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, personībām. 

Skolas 

izglītojamie 

Pēc klašu 

audzināšanas 

plāna 

5. Septembris-

maijs 

Klases vakari Skolas 

izglītojamie 

Pēc klašu 

audzināšanas 

plāna 

6. Oktobris Mācību ekskursija piena 

pārstrādes uzņēmumā.  “Piena 

ceļš”,  ES projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

1.-3.klase Darba pasaules 

iepazīšana 

 

7. Novembris Mācību ekskursija ziepju 

ražošanas uzņēmumu ,  “Es 

ķīmiķis - mākslinieks”,  ES 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

5.klase Darba pasaules 

iepazīšana 

 



8. Novembris Mārtiņdienas tirgus. Skolas kolektīvs  

9. Novembris Tikšanās ar pasākumu vadītāju 

Dinu Brenci , ES projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros 

8. – 9. klases Pasākuma 

vadītāja  

profesijas 

iepazīšana 

 

10. 

 

 

Novembris Nodarbība “Enerģija mums 

visapkārt” . Dabaszinātņu 

pielietojums dažādās profesijās. 

ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

5. un 6.klse Darba pasaules 

iepazīšana 

 

11. Decembris Mācību ekskursija uz 

Jūrniecības koledžu un tikšanās 

ar fitnesa treneri L.Balbārdi, ES 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

7.klase Darba pasaules 

iepazīšana 

12. 

 

Decembris 

 

Gatavošanās Ziemassvētku 

pasākumiem 

 

Skolas 

izglītojamie 

 

Pēc klašu audz.pl. 

 

 

12. 

Janvāris Nodarbības “ “ES” – par sevi” 

personiskās izaugsmes treneru 

vadībā  ES projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros 

8.klase Pašnovērtējuma 

veikšana 

13. Februāris Nodarbības “Nopelni pats!” 

personiskās izaugsmes treneru 

vadībā  ES projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

4.klase Pašnovērtējuma 

veikšana 

14. Marts 

Aprīlis 

“Slola 2019” vai “Skills Latvia 

2019”  izstādes apmeklēšana ES 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

9. klases Izglītības iespēju 

iepazīšana 

Pēc vajadzības. 



iestādēs” ietvaros.  

15. Aprīlis Mācību ekskursija uz mācību 

centru, kur iepazīst dažādas 

tehnoloģiju profesijas.   “Es kā 

profesors”,  ES projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. 

4. - 6. klase Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


