
Pasākumu plāns 2021./2022.māc.g. 
Audzināšanas darba prioritātes:
* pilnveidot skolēnu 
savstarpējo attiecību 
kultūru, veicinot 
atbildīgu attieksmi un 
rīcību ikdienas situācijās.

* dalība starptautiskā 
Erasmus+pētniecības 
projektā "garīgās veselības 
veicināšana skolās" 
("Promoting mental health 
at Schools"), lai veicinātu 
izglītojamo sociālo un 
emociobnālo labklājību, 
uzlabojot viņu attieksmi 
pret sevi, citiem, 
mācīšanos, kā arī mazinātu 
ar uzvedību saistītas 
problēmas un agresiju, 
emocionālo stresu un 
trauksmi.

*programmas "Latvijas 
skolas soma" ietvaros tiek 
nodrošināta iespēja iepazīt 
Latvijas mākslas un 
kultūras norises, lai 
stiprinātu izglītojamo 
pilsoniskuma un valstiskās 
piederības apziņu, attīstītu 
kultūras izpratnes un 
izpausmes kompetenci, 
paaugstinātu izglītības 
kvalitāti un mazinātu 
sociālo nevienlīdzību.

Darba virzieni Datums Klases Pasākumi Atbildīgais
1.09. 1. - 12.kl. Svinīgā līnija                                     

klases stunda
V.Šķestere - Buka

septembris-decembris 1.-12.kl. Fotokonkurss "Mana zeme skaistā" V.Šķestere - Buka, 
kl.audzinātāji

2.09. 1.-12.kl. Alternatīvā diena "Es uzzinu, izzinu, 
saprotu".

V.Šķestere - Buka; 
kl.audzinātāji

3.09. 1. - 12.kl. Skolas sporta diena V.Šķestere - Buka, sporta 
metodiskā komisija, 
kl.audzinātāji

28.09. 1.kl. Drošības diena L.Zandovska, V.Šķestere - 
Buka

1.10. 1. - 12.kl.
Skolotāju diena

V.Šķestere- Buka, skolēnu 
pašpārvalde

17.11. 1.-12.kl. Valsts svētku koncerts (virtuāli) V.Šķestere - Buka, interešu 
izglītības pedagogi

1.12. - 20.12. 1.-12.kl. Uzdevumu kalendārs "Ziemassvētkus 
gaidot".

V.Šķestere - Buka, audzinātāji

17.12. 1.-3.kl.+7.,8.kl. Lielie mazajiem  ATCELTS V.Šķestere - Buka, audzinātāji

17.12. 9.-12.kl. Ziemassvētku balle ATCELTS V.Šķestere - Buka, audzinātāji

11.01. 1.-3.kl. Paldies! diena L.Zandovska, kl.audzinātāji
14.01. 1.-3.kl. Starptautiskā sniega diena L.Zandovska, kl.audzinātāji
27.01. 1.-3.kl. Skolas skatuves runas konkurss L.Zandovska, kl.audzinātāji
1.03. 4.-12.kl. Skolas skatuves runas konkurss E.Gaigalniece, V.Šķestere - 

Buka
11.02. 12.kl. Žetonu vakars   PĀRCELTS UZ 18.03. V.Šķestere - Buka
1.03. 1. - 12.kl. Joku diena V.Šķestere - Buka
maijs 4.-12.kl. Pavasara medības V.Šķestere - Buka, 

kl.audzinātāji
13.05. 9.,12.kl. Pēdējais zvans V.Šķestere - Buka, 

kl.audzinātāji
31.05. 1. - 8., 10.,11.kl. Liecību izdošana Klases audzinātāji
10.06. 9.kl. izlaidums V.Šķestere - Buka, L.Šekstello, 

D.Judze, D.Mitrofanova

30.06. 12.kl. izlaidums V.Škestere - Buka
katru pirmdienu 1.-12.kl.audzinātāji Aktuālā informācija audzināšanas 

darbā
V.Šķestere - Buka

augusts 1.-12.kl. audzinātāji Jaunā mācību gada aktualitātes; 
klases audzinātāja darba plāns 1.sem.

V.Šķestere - Buka

reizi ceturksnī 1. - 12.kl.audzinātāji Metodiskās komisijas sanāksmes V.Šķestere - Buka, 
L.Zandovska

Izglītības iestādes 
tradicionālie pasākumi                        

* pilnveidot un 
nostiprināt iestādes 
tradīcijas, veidojot 

pozitīvu attieksmi pret 
skolu, valsti un to 

svētkiem;                                                                 
* veicināt piedalīšanos 

konkursos un projektos, 
kuros var uzkrāt dzīves 

pieredzi.

Klašu audzinātāju MK 
darbs                 
*pilnveidot klašu 
audzinātāju zināšanas 
klasvadībā;                                                
*pilnveidot klases 
audzinātāju metodisko 



oktobris/decembris klašu audzinātāji Konkurss audzinātājiem par klases 
audzināšanas stundu  draudzīgas un 
cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija, 
V.Šķestere - Buka

oktobris  klašu audzinātāji Apmācības projektā "Garīgās 
veselības veicināšana skolās"

V.Inberga

decembris izlozēto klašu audzinātāji Supervīzijas projektā "Garīgās 
veselības veicināšana skolā"

V.Inberga

janvāris klašu audzinātāji 2.semestra aktualitātes; klases 
audzinātāja darba plāns 2.sem.

V.Šķestere - Buka

janvāris topošo 1.kl.audzinātāji Filma " Gaidām Tevi, pirmklasniek!" L.Zandovska
jūnijs klašu audzinātāji Mācību gada izvērtējums; atskaite par 

sasniegto audzināšanas darbā.
V.Šķestere - Buka

augusts, septembris, 
aprīlis

1.-12.kl. klases vecāku sapulces klašu audzinātāji

septembris - maijs 1.-12.kl. Pedagogu individuāla tikšanās ar 
vecākiem

klašu audzinātāji

septembris - maijs 1.-12.kl. Informācijas nodošana ar e-klases 
starpniecību un telefoniski

klašu audzinātāji

vismaz 3x mācību gadā 1.-12.kl. Tikšanās ar vecāku padomes 
pārstāvjiem

V.Šķestere - Buka

bāzi                           
*sniegt atbalstu klases 
audzinātajam

Sadarbība ar vecākiem                                       
*iesaistīt vecākus 

izglītības iestādes darbā, 
lai realizētu mācību un 
audzināšanas procesu;                                                    

*sniegt vecākiem aktuālo 
un nepieciešamo 

informāciju


