
Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem 
 

Pārskats par pasākuma norisi 

 

Laiks: 2014.gada 8.aprīlī 10.00 – 15.00 

 

Vieta: Rīga, VISC, Strūgu iela 4 

 

Dalībnieki: 51 audzināšanas darba koordinators – MA vadītāji un atbildīgie speciālisti par 

audzināšanas darbu novados/pilsētās, t.sk. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu 

MA vadītāja Evita Korna 

 

Darba forma: seminārs 

 

Tēma, darba saturs 

- Aktualitātes audzināšanas darbā Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-

20120.gadam kontekstā (A.Aukšmuksta, VISC Interešu izglītības un audzināšanas 

darba nodaļas vadītāja) – skatīt prezentāciju VISC mājas lapā 

http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o Aktuālais Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē 2014.-2015.gadā; 

o 21.gadsimta zināšanas, prasmes un attieksmes; 

o Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (audzināšanas darba 

un interešu izglītības aspekts). 

- UNESCO LNK projekti izglītības iestāžu iesaistei vērtību izzināšanā (E.Maļkeviča, 

UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja) – skatīt prezentāciju 

VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o Projekts “Baltijas ceļa stāsti” 2014.gada aprīlī – decembrī 

(www.thebalticway.eu) – metodiskais materiāls, kā vākt stāstus (intervijas 

lapa); 

o UNESCO – Latvijas dārgumi (www.unesco.lv) – starptautiski atzītie un 

nacionāli novērtētie; 

o Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā izbraukuma pasākumus (izstāde 

un nodarbība skolotājiem). 

- Skolēnu patriotisma audzināšana un iespējamās aktivitātes “Likteņdārzā” (V.Auziņa, 

nodibinājuma “Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja) – skatīt prezentāciju VISC 

mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o Atskats uz paveikto 2012., 2013.gadā, 

o 2014.gadā plānotie darbi, 

o 21.maijā Nacionālās bibliotēkas telpās pasākums – mākslas darbu izsole, 

o Latviešu strēlnieku pulku dibināšanas 100.gadadienas pasākumi – piemiņas 

vietas izveide, 

o Skolēnu ekskursijas un keramiķes Z.Tauriņas nodarbības (rudenī), 

o Talkas u.c. līdzdalības iespējas Likteņdārzā. 

- VIAA atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs (N.Kalēja, VIAA 

Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte) – skatīt prezentāciju 

VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o karjeras atbalsta jēdzienu definīcijas Izglītības likumā, 

o karjeras plānošanas pamatelementi, 

o VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta darbības piedavājumi 

skolām. 

- Laba pārvaldība, atklātība un godīgums izglītības iestādes darbā (G.Jankovs, 

Sabiedrības par atklātību “Delna” dirketors, G.Lazdāne, projektu vadītāja) – skatīt 

prezentāciju VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o darbam ar jauniešiem plānots projekts “Atklāta un godīga skola” (no 

2015.gada janvāra) 10.-12.klasēm, 
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o Vada izbraukuma (bezmaksas) ētikas stundas par atklātību un godīgumu un 

pretkorupcijas stundas (pieteikties elektroniski ti@delna.lv vai telefoniski 

28256012, 67285585 Gita). 

- Institūciju un organizāciju metodiskais atbalsts audzināšanas darbam novados/pilsētās 

un izglītības iestādēs (E.Pelša, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba 

nodaļas vecākā referente) – skatīt prezentāciju VISC mājas lapā 

http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml: 

o pedagogu profesionālā pilnveide (seminārs “Scenārijs – sarīkojuma literārais 

un dramaturģiskais pamats”, iecere kursam par skolas tēla veidošanu un par 

valstiskās audzināšanas programmu), 

o Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” 

(Valmierā) – nolikums būs VISC mājas lapā, 

o Valstiskās audzināšanas programma (būs kā MK noteikumi ar metodisko 

ieteikumu sadaļu un labās pieredzes piemēriem, kas būs publicēti VISC mājas 

lapā), 

o interaktīvs mācību līdzeklis “Vērtībizglītība” 1.-6.klasēm (elektroniski 

pieejams VISC mājas lapā), 

o aktualitātes VBTAI mājas lapā: metodiskie materiāli par darbu ar agresīviem 

skolēniem; materiāli darbam ar bērniem, kuru vecāki ir ārzemēs; kustības 

“Draudzīga skola” aktivitātes un metodiskie materiāli – pieejami elektroniski 

www.bti.gov.lv). 

o dažādas sadarbības partneru aktivitātes skolām. 

 

Secinājumi, priekšlikumi 

 

- Iepazīstināt novada audzināšanas darba speciālistus ar semināra saturu un 

prezentācijām (pieejamas VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/info.shtml). 

- Akcentēt personības lomu (2015.gadā - Aspazijai, Rainim – 150) Latvijas vēsturē un 

kultūrā. 

- Atzīmējot Baltijas ceļa 25-gadi, 1.septembra nedēļā skolā organizēt šim notikumam 

veltītus pasākumus, klases stundas (būs vēstule no IZM). 

- Audzināšanas darbībā (saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam) pievērst uzmanību pilsoniskās apziņas stiprināšanai, akcentēt nacionālās 

identitātes jautājumus, mācību un audzināšanas darbā dot iespēju skolēnu individuālo 

spēju un talantu attīstībai un aktivizēt skolēnus līdzdalībai neformālās, t.sk. interešu 

izglītības pasākumos un nodarbībās. 

- 2014.gada rudenī plānots VIAA speciālistu seminārs Tukumā par karjeras atbalsta 

jautājumiem. 

 

Audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja Evita Korna 
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