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Valsts izglītības satura centrs 2014.gada 8.aprīlī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizēja 
semināru novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem, lai sniegtu 
metodisko atbalstu audzināšanas darbības īstenošanai izglītības iestādēs.  

Seminārā piedalījās 51 audzināšanas darba koordinators - metodisko 
apvienību vadītāji un atbildīgie speciālisti par audzināšanas darbu 
novados/pilsētās.  

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas 
vadītāja Astra Aukšmuksta atklāja semināru, sveica semināra dalībniekus un 
savā prezentācijā runāja par aktualitātēm audzināšanas darbā Izglītības 
attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam kontekstā. Semināra 
dalībniekiem tika sniegts neliels ieskats un atziņas humānās pedagoģijas 
jautājumos. 

UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča 
klātesošos iepazīstināja ar UNESCO LNK projektiem izglītības iestāžu iesaistei 
vērtību izzināšanā. Audzināšanas darba koordinatori uzzināja par Baltijas ceļa 
25.gadadienas atcerei veltītajām aktivitātēm un projektu iecerēm. 

Sarunu par skolēnu patriotisma audzināšanu turpināja nodibinājuma 
„Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, informējot par paveikto 
„Likteņdārzā”, piedāvātajām iespējām izglītības iestādēm un nākotnes 
iecerēm.  

Plašu un daudzkrāsainu prezentāciju par atbalstu darbam ar karjeras 
jautājumiem izglītības iestādēs bija sagatavojusi Valsts izglītības attīstības 
aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte 
Nora Kalēja. 

Sarunai par labas pārvaldības pamatprincipiem, atklātību un godīgumu 
izglītības iestādes darbā tika aicināti sabiedrības par atklātību „Delna” pārstāvji 
Gundars Jankovs un Gita Lazdāne. Viņi semināra dalībniekiem pastāstīja par 
„Delnas” izveidoto projektu izglītības iestādēm. 



Biedrība „Go Beyond” piedāvāja materiālus un aicināja iesaistīties Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas (CSDD), biedrības „Go Beyond” un „Latvian Art 
Directors Club” organizētajā konkursā 10.-12.klašu skolēniem „Pārspēj CSDD 
reklāmas!”. Konkursa laikā jaunieši tiek aicināti izveidot videoklipu, kura tēma 
ir „Neļauj draugam sēsties pie stūres reibumā!”. 

Valsts izglītības satura centra vecākā referente Evija Pelša informēja par valsts 
un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju piedāvāto informatīvo un 
metodisko atbalstu audzināšanas darbam izglītības iestādēs.  

Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja sniegto informāciju un izmantojamos 
metodiskos materiālu audzināšanas darba īstenošanai.  

Pielikumā prezentācijas par semināra tēmām [ZIP]. 

 

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20140416_prezent.zip

