
 



 

KLASES AUDZINĀŠANA/SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

 
KI 
PA 
VI 
 

Izglītojamo pedagoģiskā izpēte 
visu mācību 

gadu 

klases 
audzinātājs 

karjeras 
konsultants 

   

KI 
PA 
VI 

Klases stundas: 
- sociāli emocionālā inteliģence 
- vērtības un tikumi  
- drošība 
- vide un veselība 
- pilsoniskā līdzdalība 
- sevis izzināšana un pilnveidošana 
- karjeras izvēle  
- piederība valstij (t.sk. svētku un 

atceres dienas - 11.11., 20.01.,  
25.03.,1.05., 4.05.) 

(Klases stundu programmas 
paraugs,VISC,2016.; skolas Karjeras 
izglītības programma) 

1x nedēļā 
klases 

audzinātājs 
   

KI 
“Profesiju daudzveidība” (izglītojamie 

prezentē konkrētas profesijas) 
2.semestris 

klases 
audzinātājs 

   

KI 
“Mana nākotnes profesija” (izglītojamie 

prezentē savu sapņu/nākotnes  
profesiju, pamato izvēli) 

2.semestris 
klases 

audzinātājs 
   

KI 
“Ģimenes profesiju ciltskoks” 

(izglītojamie prezentē trīs paaudzēs 
apgūtās/strādātās profesijas) 

visu mācību 
gadu 

klases 
audzinātājs 

   

KI 
Vecāku profesijas (vecāki klases 
stundās iepazīstina ar savu profesiju) 

visu mācību 
gadu 

klases 
audzinātājs 

   

KI “Karjeras/profesiju spēles” 2.semestris 
klases 

audzinātājs 
   

KI 
Informācijas apkopošana par 9.,12.kl. 
absolventu turpmāko izglītību, 
nodarbinātību 

septembris 
karjeras 

konsultants 
   

VI 
Pozitīvās uzvedības noteikumu 
izstrāde sākumskolā 

2.semestris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

VI 
Pozitīvās uzvedības noteikumu 
ieviešana, realizācija sākumskolā 

visu mācību 
gadu 

klases 
audzinātājs 

   

VI 
Vecāku izglītošana par veselības un 
drošības jautājumiem 

visu mācību 
gadu 

dir.vietn.izgl. 
jomā 

   

KI 
Klases vecāku sapulce, iekļaujot tēmu 
“Karjeras izglītība” 

vismaz 1x 
mācību gadā 

klases 
audzinātājs 

   

PA 
Klases vecāku sapulce, iekļaujot tēmu 
“Pilsoniskā audzināšana” 

vismaz 1x 
mācību gadā 

klases 
audzinātājs 

   

VI 
Klases vecāku sapulce, iekļaujot tēmu 
“Vērtībizglītība” 

vismaz 1x 
mācību gadā 

klases 
audzinātājs 

   

VI 
Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm 
skolas veselību veicināšanas politikas 
īstenošanā 

visu mācību 
gadu 

dir.vietn.izgl. 
jomā 

   

VI, PA, 
KI 

Individuālās sarunas ar vecākiem 
vismaz 1x 

mācību gadā 
klases 

audzinātājs 
   

 MĀCĪBU PROCESS 

KI 
Karjeras vadības prasmju iden-
tificēšana pilnveidotajā mācību saturā 

visu mācību 
gadu 

karjeras 
konsultants 

   

KI Karjeras vadības prasmju attīstīšana 
visu mācību 

gadu 
pedagogi    

KI 
Izglītojamo prezentēšanas prasmju 
pilnveidošana 

visu mācību 
gadu 

karjeras 
konsultants 
pedagogi 

   

PA 
Pašvērtēšanas prasmju - sava 
ieguldījuma un izaugsmes attiecībā pret 
SR vērtēšana,  pilnveidošana 

visu mācību 
gadu 

pedagogi    



PA 
Izglītojamo digitālās pratības 
pilnveidošana. 

visu mācību 
gadu 

pedagogi    

PA 
VI 

Sadarbības un līdzatbildības prasmju 
pilnveidošana 

visu mācību 
gadu 

pedagogi    

PA 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena (6.-12.kl.) 

marts 
vēstures 

pedagogs 
   

PA Nacisma sagrāve (6.-12.kl.) maijs 
vēstures 

pedagogs 
   

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

PA 
Latvijas skolu 2.-4.kl. koru 
sadziedāšanās “Tauriņu balsis” 

2.semestris 
B.Graudiņa 

 
   

PA 
Gatavošanās Zēnu koru salidojumam 
Cēsīs 

 visu mācību 
gadu 

B.Graudiņa    

PA 
Latvijas skolu Jaukto koru gatavošanās 
150.gadadienai veltītiem Vispārējiem 
Latvijas dziesmu un deju svētkiem 

 visu mācību 
gadu 

 B.Graudiņa    

PA Mazpulcēnu projektu izstrāde 
visu mācību 

gadu 
A.Dzene    

PA 
VI 

Radošo darbu izstādes 
visu mācību 

gadu 
int.izgl. 

pedagogi 
   

KI 
Pulciņu programmu aktualizēšana, 
integrējot tajās karjeras vadības 
prasmes 

septembris 
karjeras 

konsultants 
   

SKOLAS PASĀKUMI  

PA 
Informatīvi video/prezentācijas skolas 
TV – valsts svētku un atceres dienas, 
gadskārtu ieražu svētki. 

novembris 
janvāris 

maijs 

dir.vietn.izgl. 
jomā 

   

VI 
Vieslektoru vadītas nodarbības, skolas 
veidotas aktivitātes par veselības un 
drošības jautājumiem 

visu mācību 
gadu 

 dir.vietn.izgl. 
jomā 

   

PA Zinību diena septembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

VI Olimpiskā diena septembris   
sporta 

pedagogs 
   

PA Dzejas dienas septembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Tēvu diena septembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Miķeļdiena   29.septembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Skolotāju diena oktobris 
12.kl. 

audzinātājs 
   

KI “Mans ceļš uz skolotāja profesiju” oktobris pedagogi    

KI Karjeras nedēļa 1.-12.kl.izglītojamiem oktobris 
karjeras 

konsultants 
   

PA 10.kl. uzņemšana vidusskolā oktobris 11.kl. audz.    

PA Mārtiņdiena   10.novembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA 
Klašu telpu durvju svētku noformējums 
valsts svētkiem  

novembris pedagogi    

PA Lāčplēša diena 11.novembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA 
LR proklamēšanas gadadienai veltīti 
pasākumi/svētku koncerts 

  novembris 
17.novembris 

 dir.vietn.izgl. 
jomā 

   

PA 
Klašu telpu durvju svētku noformējums 
Ziemassvētkiem 

decembris pedagogi    

PA 
Ziemassvētku pasākums 4.-12.kl. 
‘labiniekiem’ un viņu vecākiem 

decembris 
 dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Ziemassvētku pasākumi decembris 
 dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA 
Barikāžu atceres dienai veltītas 
aktivitātes 

janvāris 
 dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Skatuves runas konkurss janvāris 
dir.vietn.izgl.  

jomā 
   



VI 
Pasākums „Es jau zinu. Es jau protu.” 
1.kl. izglītojamiem 

februāris 4.kl.audz.    

PA Meteņi   februāris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Žetona vakars marts 12.kl.audz.    

PA 
Valdemārpils dzimšanas dienai veltītas 
aktivitātes 

aprīlis 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Lieldienām veltītas aktivitātes  aprīlis 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

KI 
Tikšanās ar jaunajiem pirmklasniekiem 
un viņu vecākiem 

aprīlis 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA 
LR Satversmes sasaukšanas dienai un 
Darba svētkiem veltīta svinīgā līnija 

aprīlis 

dir.vietn.izgl. 
jomā 
klašu 

audzinātāji 

   

PA Baltā galdauta svētki maijs 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA Ģimenes dienai veltīts koncerts maijs 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

VI Klases saliedēšanas pasākumi 
septembris/ 

maijs 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

VI 
Mācību gada noslēguma līnija,  
Pēdējā zvana svētki 

31.maijs 
dir.vietn.izgl. 

jomā  
   

KI 
Tikšanās ar absolventiem, dažādu 
profesiju pārstāvjiem “Mans 
izglītības/karjeras ceļš” 

visu mācību 
gadu 

karjeras 
konsultants 

   

VI 
PA 

Izlaidums 9.,12.kl. izglītojamiem jūnijs 
9.,12.kl. 

audzinātāji 
   

VI 
PA 

Skolas salidojums jūnijs direktors 
   

Ārpusskolas pasākumi, skates, konkursi 

VI  
PA 

Pasaules Lielā talka – Laimes koku 
stādīšana 

septembris  direktors    

VI 
PA 

Labo darbu nedēļa oktobris 
klases 

audzinātāji 
   

PA 

Novada skolu literārās jaunrades, 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursi veltīti LR proklamēšanas  
gadadienai 

oktobris-
novembris 

pedagogi    

PA Novada skolu prāta spēles “Es’ i gudrs” novembris 
dir.vietn.izgl. 

jomā 
   

PA 
Novada skolu vizuāli un vizuāli 
plastiskās mākslas Ziemassvētku 
radošo darbu izstāde 

 novembris- 
decembris 

pedagogi    

PA 
Starpnovadu skolu skatuves runas 
konkurss 

februāris 
latv.val. 

pedagogi 
   

KI Ēnu diena februāris 
karjeras 

konsultants 
   

PA 
VI 

VISC organizētie konkursi 
visu mācību 

gadu 
pedagogi    

PA 

Dalība novadu skolēnu pašpārvalžu un 
jauniešu organizāciju apvienībā 
"TAS.ES”, tās rīkotajos pasākumos, 
konkursos 

visu mācību 
gadu 

skolēnu 
pašpārvaldes 

prezidents 
   

VI 
PA 

Dalība pilsētas, novada, valsts 
pasākumos, konkursos 

visu mācību 
gadu 

 pedagogi    

 

 

 


