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Ievads 

Audzināšanas darba programma ir skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka 

audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Programmai ir ieteikuma raksturs, to var izmantot 

ikviens klases audzinātājs savā darbā ar audzināmo klasi. 

Programma veidota, ievērojot Valsts izglītības satura centra izstrādāto materiālu ”Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtību”, kā arī Valsts izglītības satura izstrādāto materiālu “Klases stundu 

programmas paraugu”.  

Audzināšanas process ir vienots, pēctecīgs, nepārtraukts un daudzveidīgs. Vērtības un tikumus 

izkopj, pedagogiem un skolēniem praktizējot tikumus un pilnveidojot savu vērtību sistēmu. 

Skolēnu audzināšanu īsteno: 

1. mācību stundās, klases vai grupas audzinātāja stundā, ārpusstundu aktivitātēs, t.sk. 

starpbrīžos, interešu izglītības programmās, dažādos skolas organizētajos pasākumos, 

nodarbībās un projektos gan skolā, gan un ārpus tās, ikdienas sadzīves situācijās; 

2. pedagogiem sadarbojoties ar skolēnu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību un 

skolēnu ģimeni; 

3. pedagoģiskajā sadarbībā, skolēnu un pedagogu, atbalsta personāla un citu skolā 

nodarbināto personu mijattiecībās.  

Audzināšanas darba mērķi:  

1. nodrošināt iespēju katram skolēnam kļūt par krietnu cilvēku, tikumsiku, rīcībspējīgu un 

atbildīgu personību sabiedrībā; 

2. veicināt skolēna izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu; 

3. bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi; 

4. stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei. 

Audzināšanas darba uzdevumi ir veicināt: 

1. spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot 

atbildīgu rīcību; 

2. sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un pozitīvu pašvērtējumu, 

pašaudzināšanu mūža garumā; 

3. brīvību kā iespēju realizēt savus centienus un mērķus, neierobežojot citu personu 

pamattiesības, tajā skaitā brīvību; 

4. pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to ievērošanu; 

5. cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu; 

6. orientāciju uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības apzināšanu vērtību saglabāšanā, tautas 

ataudzē un valsts attīstībā;  

7. piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, izpratni par vispārcilvēciskajām un 

kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to 



saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas 

attīstībā mūsdienās;  

8. mērķtiecību uz darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu 

un labklājības avotu; 

9. nacionālās identitātes veidošanos, valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, tās 

Satversmei un patriotismu;  

10. sadarbību izglītošanās procesā un ārpus tā, pilsonisko līdzdalību demokrātiskas sabiedrības 

nostiprināšanā;  

11. atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju. 

Audzināšanas procesā būtiskākie izkopjamie un praktizējamie tikumi: 

1. atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot 

cita cilvēka cieņu un brīvību; 

2. centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, 

kvalitatīvāk un produktīvāk; 

3. drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna 

rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā; 

4. godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa; 

5. gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē;  

6. laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība; 

7. līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts; 

8. mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no 

nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā; atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību;  

9. savaldība – pašregulācija, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot 

savu un cita cilvēka cieņu un brīvību; 

10. solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu   

  un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem;  

11. taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un  

   morāles normu ievērošana; 

12. tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu,    

        veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas). 

Audzināšanas darba tematiskās grupas: 

1. Sevis izzināšana un pilnveidošana 

2. Piederība valstij 

3. Pilsoniskā līdzdalība 

4. Karjeras izvēle 

5. Veselība un vide 

6. Drošība 

 

 



 

Metodes un darbu formas: 

1. Pārrunas, diskusijas, radošais darbs, lomu spēles, interaktīvās mācību metodes                

audzināšanas stundās, sociālās zinības stundās. 

2. Netradicionālas mācību organizācijas formas, apkārtējās sociālās un dabas  

vides iespējas - stunda muzejā, izstādes apmeklējums, āra nodarbība, mācību ekskursija, 

pasākumu organizēšana, plānošana, pārgājiens u.c. 

3. Ārpus stundu aktivitātes. 

4. Ārpusskolas pasākumu apmeklējumi. 

5. Patstāvīgi izstrādāti radošie projekti sadarbībā ar ģimeni, klasi, skolu. 

Katram mācību gadam mācību un audzināšanas darba vadītāja izstrādā detalizētu 

Audzināšanas darba plānu, kurā tiek izvirzīts konkrēts mērķis, noteikti uzdevumi, kritēriji, darba 

formas un metodiskie paņēmieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Audzināšanas darba programma 1.- 3. klasei 

 

Nr. Klases stundas temats/tēma Paredzamais rezultāts 

  1. Karjeras izvēle – Dienas režīms.  • Prot izplānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot 

laiku mācībām, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un 

atpūtai. 

2. Drošība – Ceļš uz skolu. Gājējs, 

transporta līdzekļa vadītājs, 

pasažieris. Sabiedriskais 

transports un pieturas. Satiksmes 

regulēšana ar luksoforu un 

ceļazīmēm. 

• Prot izvēlēties drošāko maršrutu no mājām līdz skolai un 

atpakaļ. Pārvietojas pa izvēlēto ceļu un šķērso ielu savas 

mājas, skolas tuvumā atbilstoši ceļu satiksmes drošības 

noteikumiem.   

• Pārzina transporta līdzekļu veidus.  

• Prot ievērot atbilstošos uzvedības noteikumus sabiedriskajos 

un personiskajos transporta līdzekļos.  

• Prot pareizi iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā. Izprot 

vadītāju un brīdinājuma signālu nozīmi gājējiem. 

• Prot šķērsot ielu regulējamā vai neregulējamā krustojumā, 

ceļu un dzelzceļu.   

• Pazīst nozīmīgākās ceļa zīmes un apzīmējumus.   

• Orientējas transportlīdzekļu braukšanas virzienos pa ielām 

un ceļiem, to paredzamajos manevros. 

3. Pilsoniskā līdzdalība – Tiesības 

un pienākumi. 

• Zina savas pamattiesības un pamatpienākumus ģimenē un 

skolā. 

4. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Sevis 

apzināšanās jeb pašidentitāte. 

• Atpazīst savas emocijas un pārdzīvojumus, mācās izzināt 

cēloņus un nosaukt tos vārdos; saskata atšķirības starp 

emocijām un savu rīcību. Analizē savas spējas valdīt par 

sevi, savaldīties (atbilstoši sava vecuma psiholoģiskajām 

īpatnībām).  

• Vēro sevi, domā par sakarībām, kādas veidojas starp 

domām, jūtām, rīcību, mācās kontrolēt sevi un savu 

uzvedību. 

5. Drošība – Rīcība nelaimes 

gadījumā. Drošības dienesti. 

Skolas evakuācijas plāns. 

• Apzinās, kādu palīdzību var sniegt dažādi drošības dienesti. 

Prot izsaukt drošības dienestus un  raksturot notikušo.   

• Zina, kādos gadījumos nepieciešama evakuācija un  kā 

rīkoties. 

• Zina, kur skolā atrodas evakuācijas plāns un kā rīkoties 

trauksmes gadījumā. 

6. Veselība un vide – Uztura 

ietekme uz skolēna darbaspējām 

un sekmēm mācībās. 

• Apzinās un spēj novērtēt uztura nozīmi sava organisma 

attīstībā un augšanā. Ir prasme ievērot un pielietot gūtās 

atziņas ikdienā. 

7. Drošība – Elektroierīces • Izprot dažādu elektroierīču funkcijas. Lietojot 

elektroierīces, prot ievērot drošības noteikumus un 

lietošanas instrukcijas. Apzinās elektrodrošības noteikumu 

neievērošanas sekas.   

8. Karjeras izvēle – Mani 

pienākumi ģimenē. Mani 

vaļasprieki. Mana sapņu profesija.  

• Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku 

saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību. 

9. 

 

 

Piederība valstij – Nacionālā 

identitāte. 

• Zina savas tautas un latviešu tautas tradīcijas un saulgriežu 

svinamos svētkus. 

10. Piederība valstij – Valstiskā 

identitāte. 

• Zina Latvijas vietu Eiropas kartē.  

Zina nozīmīgākos Latvijas valsts svētkus (11. un 

18.novembris, 4.maijs) un iesaistās to svinēšanā.  

• Prot cieņpilni izturēties pret valsts simboliem (zina himnu, 

pazīst karogu un ģerboni).   

11. Piederība valstij – Multikulturālā 

vide. 

• Apzinās, ka Latvijā dzīvo dažādas etniskās piederības 



cilvēki. 

12. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Ētiskās vērtības. 

• Prot novērtēt savstarpēju palīdzību un pateikties.  

• Mācās saskatīt un novērtēt labo ikvienā.   

• Mācās izprast un ikdienā ievērot taisnīgumu, godīgumu un 

veidot darba tikumu. 

13. Drošība – Pirotehnika. 

Elektroierīces. 

• Izprot pirotehnikas bīstamību un zina, ka to bērni nedrīkst 

lietot. 

14. Karjeras izvēle – Mācības – 

skolēna darbs. 

• Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties 

patstāvīgi un koncentrējas mācību uzdevumu apguvei un 

izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā. 

• Prot izmantot stundās apgūto ikdienā. 

15. Veselība un vide – Fiziskās 

aktivitātes kā veselības pamats. 

• Apzinās fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā.   

• Veidojas motivēta nepieciešamība piedalīties  dažādās 

fiziskajās nodarbībās skolā un ārpus skolas.   

16. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Konfliktu 

risināšana. 

• Apzinās konflikta esamību, konflikta situācijas un mācās tās 

izprast.  

• Mācās uzklausīt atšķirīgu viedokli konfliktā un vērtēt savu 

attieksmi pret to un radušās emocijas. 

17. Pilsoniskā līdzdalība – Ilgspējīga 

attīstība. 

• Izvērtē atšķirību starp vēlmēm un vajadzībām.  

• Izvērtē cilvēku rīcības ietekmi uz vidi. Rūpējas par vides 

sakopšanu tuvākajā apkārtnē.  

• Izvērtē resursu patēriņu un iespējas tos taupīt (piemēram, 

pārtika, ūdens, elektrība). 

18. Drošība  – Satiksmes negadījumi 

un to cēloņi. 

• Spēj novērtēt bīstamas situācijas un prot atbilstoši rīkoties 

tajās, prot lietot gaismas atstarotājus. 

19. Veselība un vide – Datoratkarība 

un citu atkarību izraisošie procesi. 

To izraisošie faktori. 

• Ir priekšstats par datoratkarību, citiem atkarību izraisošiem 

procesiem un bīstamību, ko tie nodara.   

• Atbilstoši savam vecumam izprot un apzinās 

pamatnoteikumu nozīmīgumu, strādājot ar datoru, citām 

jaunajām tehnoloģijām. 

20. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – 

Mērķtiecība. Zinātkāre. 

• Saprot, ka ir interesanti kaut ko jaunu uzzināt un mācīšanās 

sagādā prieku.  

• Apzinās savas spējas un prasmes, kas ļauj sasniegt 

nodomāto. 

21. Karjeras izvēle – Karjeras vīzija • Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas 

profesijas, apgūst darba prasmes. 

22. Pilsoniskā līdzdalība – 

Pilsoniskās līdzdalības iespējas un 

prasmes. 

• Ir izpalīdzīgs un draudzīgs.  

    Atbilstoši savam vecumam iesaistās dažādu klases 

pasākumu organizēšanā, klases iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādē.  

• Izsaka savu viedokli, uzklausa un respektē klasesbiedru 

viedokli. 

23. Veselība un vide – Sakarība starp 

uzturu un veselību. Uzturs kā 

riska faktors dažādu slimību 

attīstībā (zobu kariess, 

avitaminoze, aptaukošanās, sirds 

un asinsvadu slimības u.c.) 

• Zina, kādas slimības var izraisīt nepiemērots uzturs un kāds 

uzturs jālieto slimību profilaksē.  

• Ir prasme analizēt un novērtēt savu ikdienas  uzturu mājās 

un skolā un veikt atbilstošu izvēli. Zina, kādu galveno 

informāciju atspoguļo uz pārtikas produktu iesaiņojumiem. 

Ir prasmes izdarīt nepieciešamās izmaiņas uztura izvēlē 

atbilstoši dažādiem apstākļiem un savai individualitātei. 

24. Piederība valstij – Piederība 

novadam / pilsētai. 

• Zina sava novada/pilsētas atrašanās vietu Latvijas kartē, 

kultūrvēsturiskajā novadā.  

• Ir iepazinis kultūrvēsturiskos un dabas objektus 

novadā/pilsētā.  

• Ir iepazinis ievērojamākos vietējās kopienas cilvēkus un 

tradīcijas. 

25. Veselība un vide – Veselības 

ēšanas paradumu veidošana. 

• Izprot veselīgu ēšanas paradumu būtību, nozīmi un 

nepieciešamību. Spēj novērtēt savus ēšanas ieradumus.  

• Apzinās, ka ēšanas ieradumi ir izvēles rezultāts, kas atkarīgs 



no katra paša lēmuma. Ir prasmes atbilstoši savam vecumam 

pieņemt saprātīgus lēmumus savas veselības nostiprināšanā. 

26. Karjeras izvēle – Profesijas 

daudzveidība. Manu vecāku, 

ģimenes locekļu darbs. 

• Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi.  

• Zina nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna 

dzīvesvietā, un izprot viņu nozīmību vietējās sabiedrības 

dzīvē.  

27. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – 

Savstarpējās attiecības. 

• Mācās analizēt un saprast savstarpējās attiecības, uzklausīt 

un sadarboties ar klasesbiedriem un skolotājiem.  

• Izprot atšķirības starp saskarsmi reālā vidē un virtuālajā 

vidē.  

• Mācās būt pieklājīgs un ievēro pozitīvas uzvedības 

noteikumus klasē, skolā un ārpus tās.  

• Prot atvainoties un mācās piedot. 

28. Drošība  - Nevēlami svešinieki • Apgūst drošības pasākumus, kas jāievēro, ja mājās un uz 

ielas atrodas viens. Prot rīkoties un izvairīties no 

nepatīkamām situācijām, ja parādās nevēlami svešinieki, 

t.sk. dzīvnieki.  

• Prot meklēt palīdzību, ja nokļūst nepatīkamā situācijā. 

29. Veselība un vide – Veselīga vide. • Apzinās vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību.   

• Ir iemaņas izvairīties no ilgstošas uzturēšanās veselībai 

nevēlamā vidē (piesmēķētas telpas, automašīnu tuvumā 

u.c.).   

• Veidojas pozitīva attieksme pret apkārtējo vidi.   

• Apzinās, ka ikviens var būt līdzdalīgs veselīgas vides 

veidošanā skolā, mājās, pilsētā, ciemā utt.   

30. Piederība valstij – Ģimene un 

dzimta. 

• Izprot radniecības pakāpes un rūpējas par ģimenes 

locekļiem.  

• Apzinās atbildību un pienākumus ģimenē. 

31. Drošība – Velosipēdists. • Zina un ievēro nosacījumus braukšanai ar velosipēdu, prot 

izvēlēties un izmanto drošāko atļauto ceļu. 

32. Drošība – Ugunsdrošība. • Apzinās, kādu postu var radīt neuzmanīga rīcība ar uguni. 

Zina, kur uguni izmanto sadzīvē, un ievēro ugunsdrošības 

zīmes. Prot novērtēt uguns bīstamību un atbilstoši rīkoties.   

• Nededzina kūlu un sadzīves atkritumus. 

33. Drošība – Ūdens. 

Karsti un auksti laikapstākļi. 

Dabas katastrofas: vētra, plūdi, 

negaiss u.c. 

• Apzinās un ievēro drošības noteikumus ūdenī, uz ledus un 

ūdenskrātuvju tuvumā. 

• Apzinās drošības noteikumus karstos un aukstos laika    

apstākļos. 

• Zina, kā atbilstoši uzvesties negaisa, vētras un plūdu u.c.  

negadījumos. Apzinās radīto postījumu sekas.   

• Prot izsaukt palīdzību un neapjukt, lai palīdzētu sev un 

citiem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Audzināšanas darba programma 4.-6. klasei 

 

Nr. Klases stundas temats/tēma Paredzamais rezultāts 

  1. Veselība un vide – Dienas 

režīms. Veselību ietekmējošu 

paradumu veidošanās. 

• Prot atpazīt, nosaukt un raksturot ikdienas situācijas, kas 

ietekmē cilvēka veselību (ilgstoša atrašanās pie datora, 

nepietiekams laiks miegam, ēšanas režīms u.c.).   

• Prot atpazīt neveselīgu uzvedību un rīcību.  

• Ievēro un apzinās neveselīgu vidi sev apkārt. 

• Spēj saprātīgi un lietderīgi plānot laiku dienas darbiem un 

atpūtai. 

2. Drošība – Satiksmes noteikumi 

gājējiem un pasažieriem. 

• Prot ievērot pasažieru drošības noteikumus un pienākumus 

dažādos sabiedriskajos transportlīdzekļos.  

• Ievēro uzvedības noteikumus stacijā un autoostā, sabiedrisko 

transportlīdzekļu pieturās. 

3. Pilsoniskā līdzdalība – Tiesības 

un pienākumi. 

• Zina, kādi dokumenti nosaka cilvēka tiesības un pienākumus.  

• Izprot un ievēro pienākumu un tiesību vienotību. 

4. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Sevis 

apzināšanās jeb pašidentitāte. 

• Mācās apzināties savu individualitāti, analizē savas rakstura 

īpašības, saskatot pozitīvo un negatīvo sevī.   

• Novērtē, kā risināt savas problēmas, un mācās ar tām tikt galā.  

• Analizē savas emocijas un mācās apzināties cēloņus, kas tās 

izraisa.  

• Saskata kopsakarības starp emocijām un savu rīcību. 

5. Drošība – Drošība ekstremālās 

situācijās un evakuācija 

• Prot adekvāti rīkoties un rast nepieciešamo palīdzību dabas 

katastrofu gadījumos, izsaucot atbildīgo institūciju 

pārstāvjus.   

• Prot atbilstoši rīkoties trauksmes laikā.   

• Rīkojas saskaņā ar evakuācijas plānu. 

6. Karjeras izvēle – Profesiju 

daudzveidība, prestižs un 

pievilcība. 

• Izprot profesiju veidus un tajās veicamo darba specifiku: 

fizisks – garīgs darbs, darbs telpās – darbs ārā u.tml.  

• Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido 

priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju.  

• Pētot profesiju daudzveidību, domā par savām nākotnes 

iecerēm, par savām iespējām pilsētā/novadā/valstī. 

7. Drošība – Transporta līdzekļi. • Prot raksturot transportlīdzekļus. Izprot transportlīdzekļa 

jaudu, kustības mobilitāti, bremzēšanas attālumu.   

• Nepakļauj sevi un citus briesmām, bojājot transporta 

līdzekļus un apdraudot to kustību. 

8. Karjeras izvēle – Mani darba 

ieradumi un sadarbības prasmes. 
• Prot plānot savu dienas režīmu, ievērojot savas un citu 

intereses un iespējas.  

• Prot sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem. 

9. 

 

 

Piederība valstij – Nacionālā 

identitāte. 

• Zina latviešu tautas kultūras mantojuma galvenās bagātības un 
simbolus (Dziesmu un deju svētku tradīcija, Dainu skapis, 

Gaismas pils u.c.).  

• Iesaistās kultūras vērtību apzināšanā, apgūšanā un 

saglabāšanā. 

10. Piederība valstij – Valstiskā 

identitāte. 

• Zina un svin Latvijas valsts svētkus,  zina piemiņas un atceres 

dienas, cieņpilni izturas pret valsts simboliem.  

• Zina ievērojamus Latvijas cilvēkus – sportistus, kultūras 

darbiniekus, politiķus utt., ar ko valsts lepojas un kuri nes 

Latvijas vārdu pasaulē.  

• Izprot Brīvības cīnītāju lomu Latvijas neatkarības radīšanā, 

atjaunošanā un nostiprināšanā. 

11. Piederība valstij – 

Multikulturālā vide. 

• Apzinās savu nacionālo identitāti un citu tautību cilvēku 

esamību Latvijā.  



• Izprot un respektē kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradīcijās. 

12. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Ētiskās 

vērtības. 

• Mācās izvirzīt reālus un pozitīvus mērķus.  

• Izprot un ikdienā ievēro taisnīgumu, godīgumu un darba 

tikuma nepieciešamību. 

13. Drošība – Pirotehnika. • Prot novērtēt pirotehnikas bīstamību un apzinās nepareizas 

rīcības sekas. 

14. Karjeras izvēle – Mācīšanās 

prasmes un sasniegumi. 

• Mācās dokumentēt savus sasniegumus.  

• Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj sevi motivēt mācību 

darbam un cenšas sasniegt savām spējām atbilstošus 

rezultātus. 

15. Veselība un vide – Ārējās vides 

ietekme uz cilvēka veselību. 

• Var nosaukt un atpazīst ārējos faktorus, kuri var ietekmēt 

cilvēka veselību (troksnis, putekļi, sadzīves ķīmija, grauzēji, 

insekti u.c.).   

• Apzinās rīcību, kāda nepieciešama ārējo faktoru mazināšanai 

vai novēršanai. 

16. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – Konfliktu 

risināšana. 

• Izprot konflikta cēloņus, novērtē savu lomu un rīcību 

konfliktā.  

• Mācās mierīgi un toleranti paust savu viedokli konfliktā un 

meklēt kopīgu risinājumu. 

17. Pilsoniskā līdzdalība – 

Ilgspējīga attīstība. 

• Prot šķirot atkritumus un ievēro to ikdienā.  

• Piedalās talkās, akcijās u.c. pasākumos vides aizsargāšanā.  

• Izprot atbalsta nepieciešamību mazāk aizsargātiem un 

grūtībās nonākušiem (gan dzīvām būtnēm, gan cilvēkiem).  

• Izprot, kas ir pārtikas drošība - tās pieejamība un veselīgs 

uzturs.  

• Pēta dažādu mājsaimniecībā izmantojamo resursu patēriņu, 

sagatavo priekšlikumus resursu ilgtspējīgam patēriņam. 

18. Drošība  – Rīcība ceļu 

satiksmes negadījumos. 

• Prot atbilstoši rīkoties un meklēt palīdzību nelaimes 

gadījumos. 

19. Veselība un vide – Personīgā 

higiēna. Rūpes par ārējo izskatu. 

• Apzinās personīgās higiēnas nozīmi gan savas veselības 

uzturēšanā, gan savstarpējā saskarsmē, izprot tās ievērošanas 

nepieciešamību.   

• Izprot jēdzienu „personīgā higiēna”, zina, kādas darbības tās 

ietvaros nepieciešams veikt.   

• Prot izvēlēties piemērotus apavus, apģērbu un kosmētikas 

līdzekļus.   

• Veido paradumu rūpēties par savu ārējo izskatu. 

20. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – 

Mērķtiecība. Zinātkāre. 

• Apzinās mērķtiecīgas darbības soļus un secību, lai paveiktu to, 

ko uzņēmies.  

• Izprot, kur nepieciešama pieaugušo palīdzība un atbalsts.  

• Veido pārliecību, ka uzzināt ko jaunu ir interesanti un 

mācīšanās var sagādāt prieku. 

21. Karjeras izvēle – Lietišķā 

valoda, tās nozīme ikdienas 

dzīvē. 

• Izkopj savu valodas kultūru.   

• Izprot publiskas uzstāšanās būtību un ir apguvis prasmes tajā 

piedalīties, prezentējot dažādus darbus un uzstājoties. 

22. Pilsoniskā līdzdalība – 

Pilsoniskās līdzdalības iespējas 

un prasmes. 

• Sāk iepazīt veidus, kā var piedalīties skolas dzīves 

organizēšanā. Iepazīst skolēnu pašpārvaldes darbību un 

iespējas.  

• Iesaistās dažādu klases pasākumu organizēšanā. Ir gatavs 

uzņemties iniciatīvu un sadarboties.  

• Prot izteikt savu viedokli un ir saprotošs pret atšķirīgu 

viedokli.   

• Prot rast kompromisa risinājumu.  

• Ir gatavs uzņemties atbildību. 

23. Karjeras izvēle – Brīvais laiks 

un tā izmantošana. 

• Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām un vēlmēm 

atbilstošāko. 

24. Piederība valstij – Piederība 

novadam / pilsētai. 
• Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, to īpatnības, 



tradīcijas.  

• Ir interese par sava novada/pilsētas vēstures un ievērojamu 

personību dzīves gājuma izzināšanu.  

• Zina savas skolas absolventus un novadniekus – zināmus 

cilvēkus novadā. 

25. Karjeras izvēle – Es un mani 

dotumi. 

• Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses, 

spējas. 

26. Piederība valstij – Nacionālā 

identitāte. 

• Zina latviešu tautas kultūras mantojuma galvenās bagātības un 
simbolus (Dziesmu un deju svētku tradīcija, Dainu skapis, 
Gaismas pils u.c.).  

• Iesaistās kultūras vērtību apzināšanā, apgūšanā un 
saglabāšanā. 

27. Sevis izzināšana un 

pilnveidošana – 

Savstarpējās attiecības. 

• Veido attiecības ar citiem, pamatojoties uz cieņu, sapratni un 

draudzīgumu.  

• Izprot pozitīvas komunikācijas nepieciešamību virtuālajā 

saziņas vidē.  

• Apzinās savas prasmes izbeigt strīdu un panākt vienošanos, 

neaizskarot un neaizvainojot citus. 

28. Drošība  - Bīstamie atradumi 

(lādiņi, ķīmiskās vielas, 

medikamenti, vielas, šļirces u.c.) 

• Prot rīkoties, konstatējot bīstamos atradumus, un apzinās 

nepareizas rīcības sekas. 

29. Veselība un vide – Sakopta 

apkārtējā vide un 

pašapkalpošanās prasmes. 

• Saprot veselīgas, drošas un sakoptas dzīves un darba vides 

nozīmīgumu, nosacījumus un pasākumus, kurus veicot var 

samazināt vai izvairīties no veselības apdraudējumiem.  

• Veido motivētu nepieciešamību, paradumu uzturēt ap sevi 

sakoptu vidi un rūpēties par tās sakārtošanu. 

30. Piederība valstij – Ģimene un 

dzimta. 

• Veido savas dzimtas koku.  

• Apzinās ģimeni kā vērtību. Ir informēti par dažādiem ģimenes 

attiecību modeļiem. Prot pastāstīt par tradīcijām ģimenē. 

31. Drošība – Velosipēdists kā 

satiksmes dalībnieks un 

velosipēda uzturēšana kārtībā. 

• Zina, izprot un ievēro praksē velosipēda vadītāja noteikumus, 

droši iesaistoties satiksmē ar velosipēdu.   

• Prot noteikt velosipēda tehniskās daļas un raksturot to 

nozīmi. 

•  Nodrošina savu un velosipēda pamanāmību uz ielas vai ceļa. 

32. Drošība – Ugunsdrošība • Zina un ievēro ugunsdrošības noteikumus.   

• Prot rīkoties un zina, kur meklēt palīdzību nelaimes 

gadījumos. 

33. Drošība – Ūdens • Prot izvērtēt un nepieļaut riska situācijas ūdenī, uz ledus un 

ūdenskrātuvju tuvumā. 

 

Audzināšanas darba programmu izstrādāja mācību un audzināšanas darba vadītāja S. Līduma 

 


