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Vieta   Valsts Izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga 

 
Dalībnieki                 MA vadītāji un novadu izglītības koordinatori 

 

Darba forma 

 

Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem  
(MA vadītājiem un novadu izglītības koordinatoriem –  

atbildīgajiem par audzināšanas darbu novados/pilsētās) 

 

Tēma, darba saturs 
1. Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas 

vadītāja Astra Aukšmuksta atklāja semināru, sveica semināra dalībniekus un savā 

prezentācijā akcentēja  aktualizējamos jautājumus audzināšanas darbā izglītības 

iestādēs.  

2. Vecākā referente Evija Pelša raksturoja situāciju audzināšanas darba koordinēšanā 

novados/pilsētās,   informēja par metodiskā atbalsta iespējām izglītības iestādēm un 

plānotajiem valsts nozīmes pasākumiem audzināšanas un skolēnu pašpārvalžu darbā. 

3. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietniece 

Aiva Kenkle iepazīstināja klātesošos ar  analītiskās izpētes „Kultūras un 

audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku 

iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā” starprezultātiem un  izmaiņām 

metodikā, kā arī akcentēja izglītības iestādes audzināšanas darba aspektus, kas tiek 

vērtēti akreditācijas procesā. 

4. Galvenos aspektus darbā ar bērniem ar smagām uzvedības problēmām savā 

prezentācijā semināra dalībniekiem atklāja Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere. 

5. Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētniece Ilona Kronberga dalījās pieredzē 

par Latvijā un ārvalstīs veikto pētījumu rezultātiem bērnu un jauniešu uzvedības 

risku noteikšanā un šo procesu vadību kā likumpārkāpumu prevencijas formu. 

6. Pārdomās un pieredzē par pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ar to saistītajiem 

mītiem un realitāti, skolas un vecāku sadarbības izmantotajām un neizmantotajām 

iespējām dalījās Latvijas Vecāku kustības pārstāvis Vilnis Baltais. 
 

Pārskats un prezentācijas pieejamas:  

http://www.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20121023_seminars_parskats.pdf 

un lejupielādējamas: http://www.visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml#okt29 

 

Ieteikumi: 

• Lai nodrošinātu informācijas apriti, regulāri sekot līdzi aktualitātēm audzināšanā un 

interešu izglītībā VISC mājas lapā www.visc.gov.lv 

• VISC mājas lapā pieejami metodiskie materiāli audzināšanas darba realizēšanai 

izglītības iestādēs. 

• 2012./2013.m.g. pasākumus organizēt pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas 

pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros, kas veltīti Latvijas 95.gadadienai, iesakot 

izmantot arī šī pasākumu cikla logo. Prezentācijas pieejamas VISC mājas lapas sadaļā 

audzināšana – aktualitātes: http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml Pasākumu cikla apraksts 

pieejams: http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20120329_pas_cikls_mana_latvija.pdf. 



• Jaunākie metodiskie izdevumi darbā ar jaunatni: „Tolerances trenažieris jeb ārvalstu 

jaunietis starp mums” Rīga, 2012 (rokasgrāmata skolu pašpārvaldēm) – pieejams 

elektroniski: http://www.jaunatneslietas.lv/images/40746_IZM_rokasgramata.pdf  un “Tolerances 

trenažieris jeb ārvalstu jaunietis starp mums. Metodiski ieteikumi jaunatnes lietu 

speciālistiem un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā.” Rīga, 2012 – pieejams 

elektroniski: http://www.jaunatneslietas.lv/images/40740_IZM_gramata.pdf . Grāmatas no VISC ir 

izsniegtas katrai Izglītības pārvaldei, no kuras tālāk tās ir nonākušas katrā izglītības 

iestādē. 

• Apkopojot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par skolēnu pašpārvalžu darbu, 

izdots metodisks materiāls „Skolēnu pašpārvalžu darba tiesiskais regulējums”. Pieejams: 
http://visc.gov.lv/audzinasana/pasparvalde.shtml 

 

 

30.10.2012. 

Tukuma, Engures, Jaunpils novada  

audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja  

Evita Korna 
 

 


