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I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Ķeipenes pamatskolas audzināšanas programma ir Ķeipenes pamatskolas mērķtiecīgi 
organizēta izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa, izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā 
tikumiskās, attīstības veicināšanā un attieksmju veidošanā. 
2. Ķeipenes audzināšanas programma ir saskaņā ar Ķeipenes pamatskolas misiju, vīziju un 
vērtībām, Ķeipenes pamatskolas īstenotajām izglītības programmām un valsts pamatizglītības 
standartu prasībām. 
2.1. Ķeipenes pamatskolas audzināšanas programma ir vienota un mērķtiecīga izglītības 
iestādes darbība, kas vērsta uz izglītojamā personības pilnveidošanu un attīstību. 
2.2. Katra pedagoga iesaistīšanās un atbildība kopējā audzināšanas procesā ir svarīga, lai tiktu 
īstenotas skolas audzināšanas darba prioritātes.  
2.3. Īstenojot audzināšanas programmu, tiek realizēta/ts 
2.3.1. Ķeipenes pamatskolas misija, kurā, sadarbībā ar vecākiem, tiek sniegts ikvienam bērnam 
labākais iespējamais atbalsts izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, 
talantus, stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.  
2.3.2. Ķeipenes pamatskolas vīzija, kurā tiktu radīta atbilstošā skolas vide un atmosfēra, kurā 
pastāvētu cēli ieradumi un ideāli, kurā augtu dzīvespriecīgs, radošs, atbildīgs un uz sadarbību 
vērsts bērns, kas veidotu paaudzi ar tīru sirdsapziņu, turpmāk pozitīvi ietekmējot kopējās 
sabiedrības paradumu un attieksmju maiņu. 
2.3.3. Ķeipenes pamatskolas vērtības - patiesība, tikums, miers, mīlestība un labestība, kas tiek 
integrēta visos mācību procesos un audzināšanas jautājumos. 
2.3.4. Ķeipenes pamatskolas virsmērķis – veidot patstāvīgu un atbildīgu personu, kas spēj izdarīt 
pārdomātu izvēli, kas balstās uz zināšanām un cilvēciskajām vērtībām. Lai izglītojamais nav pasīvs 
vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstās uz 



brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu 
mācīšanās vidi.  
 

II.  Audzināšanas mērķi, uzdevumi 
 
3. Audzināšanas darba pamatmērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu 
cilvēku, 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. 
4. Audzināšanas darba sasniedzamais rezultāts ir veiksmīga skolēna personības attīstība. 
Audzināšana ir cieši saistīta ar pašaudzināšanu (pašizziņu un pašpilnveidi).  
5. Audzināšanas prioritāte Ķeipenes pamatskolā: 
5.1. Tikumiskā audzināšana – cilvēcisko vērtību (patiesība, tikums, miers, mīlestība un 
labestība) ieviešana un to integrēšana ikdienas skolas dzīvē, caurvijot visu mācību procesu; 
6. Audzināšanas uzdevumi: 
6.1. Aktualizēt izglītojamo izpratni par tikumisku rīcību; 
6.2. Veicināt izglītojamo patstāvību un atbildību mācību un audzināšanas darbā; 
6.3. Cilvēcisko vērtību attīstīšana palīdz nodrošināt labu skolas ētiku un skolas psiholoģisko 
klimatu. Šo vērtību iedzīvināšana ikdienas darbā nodrošina, ka visi bērni jūtas piederīgi skolas 
videi, jūtas droši un novērtēti.  
6.4. Mācīt bērnus izprast to, kā viņu uzvedība ietekmēs apkārtējos cilvēkus, tā palīdzot ikvienam 
dzīvot lielākā harmonijā ar citiem cilvēkiem, un apzināties, ka ikviens no viņiem ir vērtība. 
6.5. Veicinot pozitīvu attieksmi un nostāju pret mācīšanos, nostiprinot pārliecību par savām 
spējām, kļūt par veiksmīgu skolēnu. 
 

III.  Audzināšanas formas, metodes, plānošana 
 

7. Klašu audzinātāji veido savu darba plānu, kurā norāda klases aktivitātes, klases dalību 
izglītības iestādes pasākumos, izglītojamo izpēti un individuālo darbu ar izglītojamo, sadarbību ar 
vecākiem un sadarbību ar atbalsta personālu. 
7.1. Mācību gada beigās klases audzinātājs un pārējie priekšmeta pedagogi savā pašvērtējumā 
raksta - klases audzināšanas darba analīzi, pēc kopīgi izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, 
norādot pozitīvās pārmaiņas un veicamos uzdevumus to saglabāšanā, kā arī minot negatīvās 
tendences un iespējas to mazināšanā.  
7.2. Klašu audzinātāji dalās pieredzē par to, kā dažādot metodes radošam darbam ar klasi. Klašu 
audzinātāju darba plāns tiek veidots saskaņā ar izglītības iestādes mācību gada darba plānu. 
8. Izvērtējamās jomas audzināšanas darba plānošanā un tā izpildē:  
8.1. Tematisko audzināšanas stundu gatavošana un vadīšana; 
8.2. Klases aktivitātes un dalība Ķeipenes pamatskolas un Ķeipenes pagasta pasākumos.  
8.3. Klases izglītojamo līdzdalība Ķeipenes pamatskolas vides saglabāšanā un sakopšanā. 
8.4. Izglītojamo izpēte, individuālais darbs ar izglītojamo. 
8.5. Sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem izglītojamo mācību darba uzlabošanai. 
8.6. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem, klases vecāku sapulces, informācijas apmaiņa. 
8.7. Klases izglītojamo uzvedība, noteikumu ievērošana, veicinot klases kolektīva saliedēšanu, 
kopīgi ar izglītojamajiem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, 
klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas. 
8.8. Motivēt izglītojamos iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā 
interešu izglītības programmās. 
8.9. Sadarbība ar iestādes vadību. 

 

IV. Tematiskās jomas un plānojamie audzināšanas darba sasniedzamie rezultāti 

9. Plānojamie audzināšanas darba sasniedzamie rezultāti: 
9.1. skolēni ievēro iekšējās kārtības noteikumus; 



9.2. vērtībizglītības un attieksmju veidošana pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras 
vērtībām, sabiedrību un valsti; 
9.3. ārpusstundu aktivitātes un pasākumi vērsti uz skolēnu radošo un sociālo prasmju attīstību, 
vērtībām un karjeras izaugsmi; 
9.4. skolēnu iesaistīšanās tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšanā 
un pilnveidē, apkārtējās vides sakopšanā; 
9.5. pieaugusi vecāku informētība un sadarbība ar skolu; 
9.6. skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties 
pedagogiem, skolēniem un viņu ģimenēm un citām audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām. 
 
10. Tematiskajās jomās audzināšana procesā tiek apgūtas: 
10.1. Sociālās prasmes, kas bērniem ļauj iemācīties sadarboties un ieklausīties vienam otrā, 
nepārtraucot; 
10.2. Uzmanības noturēšanas prasmes, jo īpaši attīstīt koncentrēšanās spēju, darbojoties 
individuāli, pāru vai grupu darbā; 
10.3. Valodas prasmes un komunikācija, nodrošinot visiem bērniem iespējas sarunāties un 
komunicēt visdažādākajās situācijās, atbildēt uz pieaugušo un vienaudžu jautājumiem; 
10.4. Veicināt zināšanas un pasaules izpratni, visiem bērniem sniedzot iespēju risināt problēmas, 
pieņemt lēmumus, eksperimentēt, prognozēt, plānot un uzdot jautājumus dažādās situācijās; 
10.5. Nodrošinot radošu attīstību, sniegt iespēju visiem bērniem izzināt procesus un dalīties savās 
pārdomās, idejās un sajūtās caur dažādām mākslas, dizaina, tehnoloģijas, muzikālajām, kustību, 
dejas, iztēles un lomu spēļu aktivitātēm. 
 
11. Audzināšanas process palīdzēs bērniem: 
11.1. izdarīt labākas izvēles, pareizi un nepareizi; 
11.2. paust savu viedokli par viņiem svarīgiem jautājumiem un sīkāk paskaidrot savu viedokli, 
piedaloties diskusijās pa pāriem vai kopā ar klasi; 
11.3. iepazīt savas sajūtas pozitīvā veidā, domājot par savu dzīvi un pieredzi, sasaistot to ar mācību 
stundām; 
11.4. mācīties apzināties, ka ikvienam ir izvēle, jo īpaši attiecībā uz pareizo un nepareizo. 
Audzināšanas darbā tiek ieviesta “Pareizas rīcības” metode. 
11.4.1. Nepareizu rīcību ir jāpamana un jāapstādina nekavējoties; 
11.4.2. Jautāt bērnam: vai tas, ko tu tikko darīji ir pareizi? Kā tu domā? 
11.4.3. Kā mēs to varētu labot? 
 
12. Ķeipenes pamatskolas īstenotās tēmas un mācību stundu skaits, saskaņā ar klases stundās 
izstrādātajiem audzināšanas plāniem: 
12.1. Klases audzinātāju stunda tiek veidota 35 klases stundām, izņemot 1. un 9. klasei – 34 
stundas. Klases audzināšanas stundu tematiskai plānošanai ieteicams izmantot VISC izstrādāto 
metodisko līdzekli “Klases stundu programmu paraugs”, kurā tiek izdalītas sekojošas tematiskās 
grupas: 
12.1.1. Sevis izzināšana un pilnveidošana  
(tikumiskā audzināšana, uzvedības un saskarsmes kultūra, pašapziņa, pašvērtējums, klases 
kolektīvā diagnostika un izpēte); 
12.1.2. Piederība valstij un pilsoniskā līdzdalība  
(pilsoniskā un patriotiskā audzināšana, latviešu tautas tradīcijas); 
Karjeras izvēle  
(arodizvēle un karjeras veidošana); 
12.1.4. Veselība un vide  
(vide un veselīgs dzīves veids); 
12.1.5. Drošība  
(darbība ekstremālos apstākļos, ceļu satiksmes drošība, drošība skolā, sporta un rotaļu laukumā). 
 

 



13. Ieteikumi audzināšanas stundu sadalījumā, prioritāras tēmas 
Temati / Klase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Latviešu tautas tradīcijas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tikumiskā audzināšana. Uzvedības un 
saskarsmes kultūra 

5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Arodizvēle un karjeras veidošana 2 2 2 2 3 3 5 6 6 
Darbība ekstremālos apstākļos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ceļu satiksmes drošība 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Vide un veselīgs dzīvesveids 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
Pašapziņa, pašvērtējums, klases 
diagnostika un izpēte 

3 3 4 4 5 5 4 4 4 

Klases audzinātāja organizatoriskās 
stundas (tēma pēc klases audz.izvēles) 

6 7 5 5 4 4 4 3 3 

Kopā 34 35 35 35 35 35 35 35 34 
 

14. Klases audzinātāja dokumenti: 

• Klases audzinātāja mape; 
• Iekšējie kārtības noteikumi; 
• Bērnu tiesību konvencija; 
• Klases audzināšanas darba plāns; 
• Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze); 
• Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.); 
• Vecāku sapulču protokoli; 
• Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē); 
• Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi; 
• Drošības instruktāžas; 
• Ārpusstundu aktivitāšu materiāli; 
• Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, 
konkursos; 
• Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās). 

 

V.  Skolas un vecāku sadarbība audzināšanā 

15. Ķeipenes pamatskolas un vecāku sadarbības pamatprincipi ir savstarpēja izpratne, uzticēšanās, 
sadarbība un regularitāte. 
16. Skolas un vecāku sadarbības formas: 
16.1. vecāku kopsapulces – reizi semestrī, kurā vecāki saņem informāciju par skolas darbu, izsaka 
priekšlikumus darba organizēšanai, (1. semestrī ik gadu tiek atjaunots skolas padomes sastāvs); 
16.2. klases / grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem vispārēju informāciju par izglītības 
programmas prasībām, klases dzīvi, līdzdarbojas tās veidošanā; 
16.3. individuālās sarunas, kurās piedalās vecāki un /vai skolēni, kuri kopā ar audzinātāju pārrunā 
radušās problēmas un bērna izaugsmes iespējas; 
16.4. vecāku dienas, kad vecāki vēro savus bērnus stundās, paši vada stundas un karjeras 
nodarbības skolā vai darba vietās, kopā sporto vai līdzdarbojas skolas pasākumos; 
17. Skolas pasākumu tematiskais plāns un pasākumu kalendārs tiek atjaunots mācību gada sākumā. 
 
 
 

Ķeipenes pamatskolas direktore     Agnese Lepse 


