
Zemītes sākumskola 

Audzināšanas  darba plāns 2020./2021.m.g. 

 

Sagatavots, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem audzināšanas jomā, ievērojot 

izvirzītos uzdevumus un mērķus audzināšanas darbā. 

Mērķis: Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu cilvēku, sociāli aktīvu un atbildīgu 

personību sabiedrībā, veicinot izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko 

pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

Uzdevumi: 

1. Stiprināt izglītojamā valstiskuma apziņu, veicināt 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. Veicināt lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, popularizēt cilvēku dzīves un darbības piemērus, kas 

apliecina pašaizliedzību un nesavtību Latvijas valsts labā, veicināt piederību savai izglītības iestādei un novadam, piedaloties: 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos; 

 Lāčplēša dienai veltītajos pasākumos; 

 Dažādos atzīmējamo un atceres dienu, ko nosaka Latvijas republikas likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām 

dienām”, pasākumos skolā un novadā; 

 Ievērojamu personību un notikumu atceres pasākumos, kas saistīti ar skolu un pagastu. 

2. Attīstīt spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu un spriestspēju,  sekmējot atbildīgu rīcību: 

 Pilnveidojot mediju lietotprasmes, ievērojot autortiesības; 

 Akcentējot drošības jautājumus interneta lietošanā; 

 Piedaloties skolas organizētajās lekcijās un semināros drošības jautājumos. 



3. Attīstīt mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu, veicināt izpratni 

par dažādu profesiju lomu sabiedrības dzīvē: 

 Iesaistoties karjeras dienas projektos; 

 Sasaistot savas intereses ar nākotnes profesiju; 

 Mācoties domāt par savu nākotni. 

4. Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un 

sociālo aktivitāti. Rosināt piedalīties skolas un novada rīkotajos interešu pulciņos.  

5. Attīstīt pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu: 

 Iesaistoties klases kārtības noteikumu izstrādē; 

 Mācoties plānot savu laiku mācībām un atpūtai ; 

 Apzinoties savu galveno pienākumu mācīties. 

6. Veidot prasmes un iemaņas rūpēties par sevi, savām lietām, vidi. Nostiprināt videi un apkārtējai sabiedrībai draudzīgas 

uzvedības normas, sekmēt veselīga, no atkarībām brīva dzīvesveida izvēli:  

 Izglītojoties par veselīgas pārtikas nozīmi vispārējā organisma attīstībā; 

 Piedaloties skolas mazdārziņa izveidē, kopšanā un ražas novākšanā (ekoloģiska pārtika); 

 Piedaloties makulatūras un bateriju savākšanas konkursā; 

 Šķirojot atkritumus; 

 Jēgpilni izmantojot un saudzīgi izturoties pret mācību materiāliem; 

 Piedaloties skolas un novada sporta aktivitātēs ; 

 Izglītojoties par dažādu atkarību riskiem, piedaloties skolas rīkotajās lekcijās par atkarībām, to izraisošiem faktoriem 

(preventīvais darbs). 

7. Veicināt izglītojamā izpratni par ģimeni un laulību kā īpaši aizsargājamām vērtībām, ģimenes veidošanu, vecāku lomu un 

savstarpējām attiecībām ģimenē: 

 Piedaloties skolas un pagasta rīkotajos darba un kultūras pasākumos ( Tēva diena , Mātes diena, Ģimenes diena); 

 Sadarbojoties skolēniem ar vecākiem mācību un atpūtas procesā. 

 



Audzināšanas darba principi: 

1. Sadarbība un līdzpilsoniskā atbildība. 

2. Sistemātiskums. 

3. Nepārtrauktība un pēctecība. 

4. Vienotība un veselums audzināšanas darbā. 

5. Atvērtība dialogam, sadarbībai un inovācijām. 

 

Metodiskie materiāli: 

http://www.visc.gov.lv 

http://www.ikvd.gov.lv 
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1.semestris 

Mēnesis Metodiskais darbs Darbs ar vecākiem un sabiedrību Citi pasākumi 

Septembris  11.09.  
 MK sanāksme – audzināšanas 

darba organizācija skolā 

2020./2021.m.g.  

 Skolas darbība izglītojošos un 

audzinošos projektos 1.sem. 

02.09. Zinību diena. 

12.09. Tēva dienas talka un svinības. 

 

03.09. Pārgājiens. 

15.09. Barona taka.  

16.09. Dzejas dienas-Dzeja uz bruģa. 

18.09. Olimpiskā diena. Leļļu teātris. 

22.09.-28.09. Miķeļdienas aktivitātes  

skolā. 

 

Oktobris  02.10. 

 Karjeras nedēļa. (pasākumi, to  

norise). 

 

 Drošības noteikumi pirms 

brīvlaika. 

28.10.  
Vecāku sapulce. 

 

02.10. Skolotāju dienas koncerts. 

26.10. Pļavas augu iesēšana dārzā. 

30.10. Helovīna ballīte. 

Novembris  02.11.  
 Patriotisma mēnesis. Kā 

svinēsim valsts svētkus? 

 11.11. Lāčplēša diena (kritušo varoņu 

pieminēšana Zemītes kapos.  

Pirmā Zemītes skolotāja kapavietas 

apzināšana un kopšana. 

13.11. Latvijas Republikas 

Proklamēšanas dienas koncerts skolā. 

17.11. Latvijas dzimšanas dienas svinības 

skolā (viktorīna). 

30.11. Svētrīts (Adventes iezvanīšana). 

Decembris  04.12. 

 Ziemassvētku pasākums – 

organizatoriskie jautājumi. 

 

Visu mēnesi –  

Gatavošanās skolas Ziemassvētku 

pasākumam 

18.12. Skolas Ziemassvētku pasākums. 

 

Klašu audzinātāju MK vadītāja:  _________________ I. Kolāte 


