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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.
Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēta cilvēka darbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras
pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzei, uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju un pašregulācijas
veidošanu un garīguma izkopšanu. Audzināšanas procesā veidojas un attīstās personības attieksme
pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par
pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to.
Mainoties sabiedriskajām iekārtām, vairākkārt ir mainījušies priekšstati par audzināšanu.
Šobrīd, kad veidojam demokrātisku sabiedrību, audzināšanas mērķis ir brīva, patstāvīga un atbildīga
personība. Skolēni jāsagatavo dzīvei Eiropā un pasaulē, saglabājot savu kultūras identitāti. Spēcīgu
valsti var veidot tikai vesela, gudra un stipra tauta, tāpēc audzināšanas darbības rezultātā ir jārada
skolēnos vēlme sevi garīgi un fiziski pilnveidoties, bet tas nav iespējams bez savstarpējo attiecību
kultūras un sapratnes.
Trikātas pamatskolā audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta
skolēna personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti.
Audzināšanas darbības mērķis ir brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana,
veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem
un tiesībām pret sevi, sabiedrību, spēju pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās.
Audzināšanas darbības uzdevumi:
1. Veidot morāles un ētikas, demokrātijas principiem atbilstošu skolas psiholoģisko klimatu,
kurā katrs bērns tiktu vienlīdz augstu novērtēts neatkarīgi no viņa spējām.
2. Sekmēt ģimenes, klases, skolas kultūrvides veidošanos.
3. Sekmēt izglītojamo socializāciju daudzveidīgā mācību stundu un ārpusstundu darbā.
4. Nostiprināt personiskās, nacionālās un valstiskās identitātes ētisko vērtību apzināšanos,
pašrealizācijas attieksmju veidošanos un to īstenošanu skolēnu rīcībā un uzvedībā.
5. Iepazīstināt ar kultūras pamatnormām un uzvedības kultūru dažādās dzīves situācijā.
6. Sekmēt saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties
mainīgajā sociālajā vidē; uzvedības normu praktisku apguvi dažādās dzīves situācijās,
pamatojoties uz personīgās drošības, tikumības, ekoloģijas un vispārējās kultūras
principiem.
7. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām,
akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.
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8. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā.
9. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem
pašattīstībā un karjeras izaugsmē.
Galvenie audzināšanas darba virzieni ir:


pilsoniskā audzināšana;



radošums, inovācijas un jaunrade;



tikumiskā audzināšana;



tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums;



pašizglītība un pašpilnveide;



izglītojamo kultūras līmeņa celšana;



vides izglītība;



estētiskas vērtības;



pienākumi un tiesības;



veselīga dzīvesveida pamati;



drošība;



karjeras veicināšana;



izglītojamā mācīšanās sekmēšana.

Audzināšanas darba pamatvirzieni un ieteiktās tēmas:
1. Paškompetence (spēja izprast pašam sevi un reflektēt par savu dzīvi).
2. Sociālā kompetence (prasme analizēt sociālos procesus un izturēšanos, risināt konfliktus un
palīdzēt citiem cilvēkiem).
3. Ētiskā kompetence (spēja apzināties vērtības un veidot kritisku attieksmi, pārdomātus
spriedumus par sevi un citiem).
4. Kompetence konfrontācijā ar eksistenciāliem dzīves jautājumiem (prasme veidot
jēgpilnu savu dzīvi: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida
pamati, karjeras izvēle u.c.).
jeb


Piederība valstij – patriotisma audzināšana, izstrādāt atbildības jūtas par savu valsti,
ieinteresētu attieksmi par notiekošo sabiedrībā, valstī, pasaulē; iepazīšanās ar Latvijas
tautu kultūras tradīcijām, audzināt lepnuma jūtas par savu tautu, savu nacionalitāti;
apzinātu piederību savai valstij; izstrādāt tolerantu attieksmi pret citu nacionalitāšu un
reliģiju cilvēkiem;
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Veselība un vide – iepazīšanās ar mūsdienu sabiedrības ekoloģijas problēmām, attīstīt
vēlmi veicināt šo problēmu risināšanu; veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un
fiziskās veselības pamats. 



Sevis izzināšana un pilnveidošana – audzināt uzvedības kultūru sabiedriskās vietās;
izstrādāt tolerantu attieksmi pret citiem cilvēkiem; pozitīva skolēna personības
socializācija, sekmēt tikumisko vērtību apzināšanos.



Pilsoniskā līdzdalība palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt
aktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam; iegūst izpratni, attīsta prasmes un
veido attieksmes par indivīda personīgo pārliecību ietekmi uz savu dzīvi, izglītības iestādi,
valsti un pasauli.



Satiksmes noteikumi un drošība – izstrādāt dažādas drošas iemaņas uzvedībai dzīves
situācijās.



Karjeras izvēle – palīdzība skolēniem savu spēju apjēgšanā motivētai profesijas izvēlei. 

Trikātas pamatskolas prioritātes 2017. – 2020. gadam
2017./2018.
Izstrādāt Karjeras izglītības
un skolas Audzināšanas
darba programmu

2018./2019.

2019./2020.
Sniegt atbalstu
izglītojamajiem
individuālo prasmju
attīstībai

Latvijas simtgadei veltīto
pasākumu realizēšana

Audzināšanas darbā ir noteiktas prioritātes katrā no klašu grupām:


1.-4. klasēs – saskarsmes prasmju veidošanu, skolas iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanu, jautājumi par skolēna dienas režīmu, drošību, personīgo higiēnu, tikumību u.c. 



5.-9. klasēs – jautājumi par skolēna mācību motivācijas veidošanu, karjeras izvēli,
pilsonisko audzināšanu, personības vispusīgu attīstību, drošību, tikumību u.c. 

Klases audzināšanas stundu ieteicamais tematiskais sadalījums
Stundu tēmas
Piederība valstij
Veselība un vide
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Pilsoniskā līdzdalība
Karjeras izvēle
Drošība
Stundu skaits

1.kl.
7
9
5
5
4
4
34

2.kl.
7
10
5
5
4
4
35

3.kl.
7
10
5
5
4
4
35

4.kl.
7
10
5
5
4
4
35

5.kl.
9
6
6
4
6
4
35

6.kl.
9
6
6
4
6
4
35

7.kl.
7
8
6
4
6
4
35

8.kl.
7
8
5
4
6
5
35

9.kl.
7
6
4
4
7
5
33
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Audzināšanas darba formas un metodes:
1) Izpratnes veidošanai: sistemātisks izklāsts, pārrunas, literatūras izmantošana un lasīšana,
diskusijas, disputi u.c.
2) Attieksmju veidošanai: situācijas analīze, pašanalīze, mācību ekskursijas, pārgājieni,
projekti, u.c.
3) Prasmju veidošanai: interešu izglītības programmas īstenošana, demonstrējumi, drošības
pasākumi (evakuēšanās, drošības nedēļa), novērojumi brīvā dabā, lomu spēles, grupu darbs,
pētījumi, projektu metode, akcijas, tikšanās, konkursi, draudzības pasākumi u.c.
4) Darba formas: audzināšanas stundas, skolēnu izpēte (anketas, aptaujas u.c.), svētku un
atceres dienas, skolas pasākumi, tematiskie vakari, sporta pasākumi, radošie projekti un
darbnīcas, praktiskais darbs, ārpusskolas izglītība (muzeji, teātri, ekskursijas, pārgājieni,
talkas, labdarības akcijas u.c.)
5) Skolēnu pašpārvalde: skolas pasākumu organizēšana, sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm
u.c.
6) Sadarbība ar vecākiem skolas padomes darbība; skolas un klases vecāku sapulces; vecāku
atvērto durvju dienas; sekmju izraksti; informācija par skolas un klases pasākumiem u.c.
7) Skolas pasākumi: gadu gaitā skolai ir izveidojušās savas tradīcijas. Tiek izmantoti dažādi
audzināšanas darba virzieni, darba formas un metodes. Skolai ir daudz svētku, kuri atkārtojas
katru gadu, kā arī tiek ieviestas jaunas tradīcijas un pasākumi. Galvenie skolas pasākumi:
o Zinību diena;
o Olimpiskā diena;
o Karjeras pasākumi; 
o Skolotāju diena;
o Mārtiņdiena;
o Lāčplēša diena;
o LR proklamēšanas diena;
o Adventes rīti;
o Ziemassvētku pasākums;
o Barikāžu diena;
o Valodu nedēļa; 
o Pirmklasnieku svētku rīts;
o Ēnu diena;
o Meteņi;
o Lieldienas;
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o Lielā talka;
o Mātes diena;
o Pēdējais zvans; 
o „Talantu festivāls”
o pirmsskolas izlaidums;
o 9. klases izlaidums. 
Vērtības
2017./2018. m.g.

2018./2019. m.g.

2019./2020. m.g.

Patriotisms

Patriotisms

Patriotisms

Atbildība

Tolerance

Godīgums

Būtiska audzināšanas darba sastāvdaļa ir skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības programmās,
citās ārpusstundu nodarbībās, projektos un aktivitātēs atbilstoši viņu interesēm un vajadzībām,
nodrošinot socializāciju, vērtīborientāciju, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras
izaugsmi.
Skolā tiek realizētas interešu izglītības programmas atbilstoši pieejamajam finansējumam.
4. tabula

Interešu izglītības piedāvājums Trikātas pamatskolā
Nr.p.
k.

Interešu izglītības
programmas joma

Interešu izglītības
apakšprogrammas joma

Pulciņa nosaukums
Deja un ritmika

1.

2.

Kultūrizglītība, Deja

Kultūrizglītība

Ritmika

Dejas un ritmika pirmsskolā

Sarīkojuma/balles dejas

Sporta deju pulciņš

Tautas deja

1.-4. kl. tautas deju kolektīvs

Mūzika

1.-9. kl. vokālais ansamblis

Teātris

Teātra pulciņš

Folklora

Folkloras pulciņš

Netradicionālie rokdarbi

Radošās pašizpausmes pulciņš
Florbols

3.

Sporta interešu izglītība

Citas sporta spēles

Regbijs
Krosmintons
Sporta spēļu pulciņš

4.

Citas interešu izglītības
programmas

Mājsaimniecības pulciņš
Novadpētniecība

Amatu mācības pulciņš
Podniecības pulciņš
Beverīnas novada vēsture
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Vides interešu izglītība

5.

Valodas, Angļu

Angļu valoda pirmsskolā

Valodas, Krievu

Krievu valodas pulciņš

Jaunsardze

Jaunsardze

Ekoloģijas pulciņš

EKO skola

Sadarbībā ar z/s “Jaunupītes” skolēniem piedāvātas pedagoģiskās jāšanas nodarbības.
Audzināšanas darba struktūra
Skolas pedagogu darbība

Mācību stundas
Mācību priekšmetu aktivitātes

Audzināšanas darbs

Interešu izglītības programmas

Atbalsta personāls (logopēds,
bibliotekārs, pagarinātās dienas
grupas skolotājs)

Klases audzinātāja individuālais
darbs ar skolēnu
Klases audzinātāja stundas

Klases audzinātāju darbība

Klases ārpusstundu pasākumi un
tradīcijas

Sadarbības ar priekšmetu
skolotājiem un atbalsta persionālu
Klases un skolēnu izpēte
Darbs ar vecākiem

Skolas un ārpusskolas

pasākumi

Skolēnu līdzpārvalde

Skolas pasākumi
Dalība projektos, akcijās u.c.



Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:


iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā,



veidot klases audzināšanas darba plānu izvirzot audzināšanas darba mērķu un uzdevumus,



pārzināt skolēna vispārējo veselības stāvokli,



nepieciešamības gadījumā sadarboties ar skolas atbalsta personāla speciālistiem,



organizēt sadarbību ar vecākiem,
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atbildēt par skolēnu drošību visās klases organizētajos pasākumos,



pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības,



sadarboties ar mācību priekšmeta skolotājiem, lai uzlabotu skolēnu mācīšanas un mācīšanās
procesa kvalitāti un skolēnu izaugsmi.



informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē,



veikt sistemātisku darbu skolēnu tikumiskajā un tiesiskajā audzināšanā,



analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku,



motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu,



veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot
klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas,



iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos,



organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā,



motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu
izglītības programmās,



sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības,
sekmēt viņu personības attīstību.



veikt audzināšanas darba un skolēnu sasniegumu analīzi un sava darba pašnovērtējumu.

Klases audzinātājs attīsta šādas skolēnu kompetences:


pašattīstības kompetenci (spēju izprast pašam sevi, virzīt savu attīstību),



sociālo kompetenci (prasmi analizēt sociālos procesus, prasmi iekļauties sabiedrībā,



risināt konfliktus, veidot sadarbības un saziņas prasmes u.c.),



ētisko kompetenci (spēju apzināties vērtības un veidot kritisku attieksmi, pārdomātus
spriedumus par sevi un citiem),



eksistenciālo kompetenci (spēju atbilstoši rīkoties ekstremālās un sadzīves situācijās, izkopt
veselīga dzīvesveida ieradumus u.c.),



kultūras kompetenci ( spēju izprast un pārmantot kultūrvēsturisko pieredzi).

Skolēnu izpēte
Skolēnu izpēte tiek balstīta uz audzināšanas darbā izvirzītajām aktualitātēm, skolas un klases
audzināšanas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.
Tēmas skolēnu izpētei:
o sociālā statusa un attieksmju izpēte,
o personības izpēte,
o pašnovērtējums,
o vērtību orientācijas izpēte,
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o mācību pieredzes un kvalitātes izzināšana,
o saskarsmes izpēte,
o karjeras izvēles izpēte,
o mācību motivācijas izpēte.
Vērojumi, izpētes rezultāti tiek apkopoti un analizēti, izdarīti secinājumi.

PROBLĒMAS RISINĀŠANAS SECĪBA
Mācību priekšmetu skolotāji
un klašu audzinātāji
Ieraksti:

Vecāku informēšana:

* e-klasē

e-vēstule, SMS, telefona
saziņa, tikšanās (notikumu
fiksēšana)

* dienasgrāmatā
* sekmju izrakstos

Problēma

* skolēna rakstisks paskaidrojums

Skolas atbalsta
personāls
Vienošanās:

Skolas vadība

Skolēns - skolas pārstāvis vai
Skolēns - skolas pārstāvis - vecāki

Palīdzība ārpus izglītības iestādes:
Sociālais darbinieks
Bāriņtiesa
Pašvaldības policija  Adminitratīvā komisija
Nepilngadīgo lietu inspekcija
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ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTES
(2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. m. g.)
2017./2018. mācību gads
Mērķis:
radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai skolas un ārpusskolas kultūrvides veidošanā.
Uzdevumi:
 klases un skolas tradīciju kopšana;


aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbību;



motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā;



pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā
un audzināšanas darbā.

Laiks

Pasākums

Atbildīgais

Septembris
1. IX

Zinību diena

12. XI

Ekoskolas Zaļā karoga atkārtota piešķiršana Rīgā

15. IX

Sporta diena kopā ar vecākiem

22. IX

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju izvirzīšana
klasēs. Skolas prezidenta vēlēšanas
Olimpiskā sporta diena (vingro visa klase)
Projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības
veidošana Beverīnas novadā” nodarbība

27. IX
29. IX
29. IX

4. X
11. X
9.-13. X
16.-22. X
19. X

Skolotāju diena
Miķeļu dienas rīts. Izstāde “Mana dārza Miķelis”
pirmsskolā un 1.-4. klasē
Oktobris
Projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības
veidošana Beverīnas novadā” nodarbība
Veselības EXPO (Brenguļos)
Karjeras nedēļa
Labo darbu nedēļa
Skolas tematiskais vakars

direktore, direktores vietniece,
klašu/grupu audzinātāji
Eko skolas skolotāja
sporta skolotājs, skolotāji,
kl.audzin.
klašu audzinātāji, direktores
vietniece, skolēnu pašpārvalde
sporta skolotājs
direktores vietniece, L.
Krūmiņa
direktores vietniece, skolēnu
pašpārvalde
pirmsskolas skolotājas, 1.-4.
klases audzinātājas
direktores vietniece, Beverīnas
novada projektu vadītāja
direktores vietniece, Beverīnas
novada projektu vadītāja
direktores vietniece
klašu/grupu audzinātāji
direktores vietniece, klašu
audzinātāji, skolēnu
pašpārvalde

23.-27. X RUDENS BRĪVLAIKS
Laiks tiks
precizēts

Skolas apkārtnes uzkopšanas talka

klašu audzinātāji

Novembris
10. XI

Mārtiņdienas rīts pirmsskolā un 1.-4. kl.

pirmsskolas un sākumskolas
skolotājas
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10. XI

Tematiskā audzināšanas stunda veltīta Lāčplēša
dienai
Lāčplēšdienas gājiens

17. XI

Valsts svētku rīts “99. lappuse”

17. XI

20. XII

Zinātkāres diena skolā ar mobilo planetāriju
Decembris
Adventes laiks.
Klašu telpu dekorēšana Ziemassvētkiem
Piparkūku cepšana pirmsskolā un 1.-9. kl.
Pirmsskolas Ziemassvētku eglīte

21. XII

Ziemassvētku koncerts 1.-9. kl.

6.-11.XI

27. XI –
18. XII

klašu audzinātāji
direktores vietniece
direktores vietniece, pulciņu
skolotāji
direktores vietniece
klašu audzinātāji
grupu/klašu audzinātāji
grupu audzinātāji
pulciņu skolotāji, klašu
audzinātāji, direktores
vietniece

25. XII – 5. I ZIEMAS BRĪVLAIKS
18. I
19. I
22. – 25. I
22. – 26. I
26. I

30. I
30. I
31. I

1. II
1. II

JANVĀRIS
5., 6. klases pasākums “Skaļā lasīšana”
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai
veltīts pasākums
Valodu nedēļa
Zīmējumu izstāde “Skolas auglis” ietvaros

skolas bibliotekāre
direktores vietniece

valodu skolotājas
vizuālās mākslas skolotāja,
klašu audzinātāji
SC “Kaimiņi” 9 gadu jubilejas pasākums 1.-4. sporta skolotājs
kl.
Kino pēcpusdiena
skolēnu pašpārvalde
Centra “Mazā Brīnumzeme” nodarbības 1.- direktores vietniece, klašu
4. kl.
audzinātāji
Filmas “Nameja gredzens” apmeklējums
klašu audzinātāji
Valmieras kinoteātrī
Teātra izrādes “Pelīte Melīte” apmeklējums klašu audzinātāji
1.-4. kl. Trikātas k/n
FEBRUĀRIS
Valodu nedēļas noslēguma pasākums
valodu skolotājas
Pirmklasnieku svētku rīts
sākumskolas un pirmsskolas
skolotājas, iesaistās skolēnu
pašpārvalde
5.-9. II papildus brīvlaiks 1. klasei

13. II
14. II
15. II
22. II

23. II

Meteņdienas pēcpusdiena kopā ar folkloras
pulciņu
Ēnu diena
Erudīcijas konkurss. Diskotēka
Karjeras diena. Tikšanās ar Ghetto Games
aizsācēju Raimondu Elbakjanu
Izglītojamo dalība slidošanas sacensībās
“Ledus Gladiatori” VOC
MARTS

pirmsskolas, sākumskolas un
pulciņa skolotāja, kl.audzin.
klašu audzinātāji
skolēnu pašpārvalde, klašu
audzinātāji
direktores vietniece
sporta skolotājs
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7. III
9. III

Izglītojamo dalība skolēnu skatuves runas
konkursā Kocēnu k/n
Vecvecāku pēcpusdiena

pulciņa skolotāja
pirmsskolas skolotājas

12.-16. III PAVASARA BRĪVLAIKS

25. III

26.-29. III
Laiks tiks
precizēts

29. III

3. – 6. IV

20. IV

28. IV
27. IV
Laiks tiks
precizēts

apr.beigas

1. V
maija sāk.

4. V
15. V
18. V
Laiks tiks
precizēts
26. V

28. V
30. V

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena.
Dāvanu gatavošana Trikātas pagasta
represētajiem (Latvijas 100gades pasākums)
Lieldienas ar telpu rotāšanu un olu
krāsošanu pirmsskolā
Karjeras diena. Tikšanās ar bobslejistu
Oskaru Melbārdi
Lieldienu pasākums kopā ar folkloras un
teātra pulciņu
APRĪLIS
Mākslu dienas
Karjeras dienas – tikšanās ar skolas
absolventiem
Izglītojamo dalība konkursā “Beverīnas
novada Cālis 2018”
Skolas apkārtnes uzkopšanas talka
Lielā talka
“Mārītes” fotokompānija
Karjeras diena. Tikšanās ar pavāru Mārtiņu
Sirmo
Dalība Beverīnas novada projektu konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli”
Klašu mācību ekskursijas un pārgājieni
MAIJS
Izglītojamo dalība “top” ielu stafetēs
Smiltenē
Klašu mācību ekskursijas un pārgājieni
Izglītojamo dalība Beverīnas novada
Dziesmu un deju svētkos
Ģimenes diena pirmsskolā
Skolas pēdējais zvans 9. klasei

direktores vietniece, klašu
audzinātāji, iesaistās skolēnu
pašpārvalde, māc.pr.skolot.
pirmsskolas skolotājas
direktores vietniece
pirmsskolas, sākumskolas un
folkloras skolotāja, kl.audzin.
mācību priekšmetu skolotāji
direktores vietniece, iesaistās
skolēnu pašpārvalde
pirmsskolas mūzikas
skolotāja
klašu audzinātāji
direktore
direktores vietniece
direktores vietniece
direktores vietniece
klašu audzinātāji
sporta skolotājs
klašu audzinātāji
pulciņu skolotājas
pirmsskolas skolotājas
direktores vietniece, klašu
audzinātāji
direktores vietniece

Olimpiāžu un valsts konkursu laureātu un
viņu vecāku godināšanas pasākums
Beverīnas novadā
Izglītojamo dalība Valmieras Deju
pulciņu skolotājas
lielkoncertā
Sporta diena kopā ar vecākiem (ar
sporta skolotājs
orientēšanās elementiem)
Komandu veidošanas aktivitātes brīvā dabā direktores vietniece
1.-9. klasei sadarbībā ar tūrisma centru “Eži”
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31. V

15. VI

Mācību gada noslēgums “Talantu festivāls”.
Diskotēka
Izlaidums pirmsskolā
Pirmsskolas “Pūcēnu” grupiņas mācību
ekskursija
JŪNIJS
9. klases izlaidums

direktores vietniece, klašu
audzinātāji, pulciņu skolotāji,
iesaistās skolēnu pašpārvalde
pirmsskolas skolotājas
pirmsskolas skolotāja

vecāki, klases audzinātāja,
skolas administrācija

2018./2019. mācību gads
Mērķis:
sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu
pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades
svinēšanas procesā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Uzdevumi:


īstenot skolā un Trikātas pagastā Latvijas 100gades pasākumus, ņemot vērā Latvijas valsts
simtgades svinību programmas “Es esmu Latvija” aktualitātes,



stiprināt skolēnu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai.

Laiks

Pasākums

aug.
aug.

Skolas vecāku kopsapulce
Mācību grāmatu izsniegšana

Atbildīgais
direktore, direktores vietniece
skolas bibliotekāre
Septembris

3. IX

10.-14. IX
21. IX

Zinību diena. Klašu/grupu stundas
Adaptācijas diena
Sporta diena kopā ar vecākiem
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju izvirzīšana
klasēs. Skolas prezidenta vēlēšanas
Latvijas 100gades pasākumu cikls DZEJAS
DIENAS – runas konkurss, radošie darbi,
tikšanās ar dzejnieku
Olimpiskā sporta diena (vingro visa klase)
Miķeļu dienas rīts. Izstāde “Mana dārza
Miķelis” pirmsskolā un 1.-4. klasē
Latvijas 100gades pasākums – piemiņas vietu
sakopšana: ģenerāļa J. Baloža piemiņas
akmens “Vēžniekos”, 1905. gada revolucionāru
piemiņas vieta, Tālavas taurētājs smilšakmens
atsegumā
Ekoskolas aktivitātes
Oktobris

direktore, direktores vietniece,
klašu/grupu audzinātāji
skolas administrācija
sporta skolotājs, kl.audzin.
klašu audzinātāji, direktores
vietniece, skolēnu pašpārvalde
direktores vietniece, latviešu
valodas skolotājas, skolas
bibliotekāre
sporta skolotājs
pirmsskolas skolotājas, 1.-4.
klases audzinātājas
skolēnu pašpārvalde, skolas
padome, klašu audzinātāji
pulciņa skolotājas
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5. X

Skolotāju diena
Klašu vecāku sapulces
Dabaszinību laboratorijas apmeklējums Rīgā
Rudens kross
Izzinošas ekskursijas un pārgājieni, teātra
apmeklējumi, tematiskie klases vakari
Latvijas 100gadei veltītas aktivitātes:
 iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
īstenošana
 Novada vēstures stundas Trikātas
pamatskolā un J. Endzelīna Kauguru
pamatskolā
Karjeras nedēļa
Labo darbu nedēļa

18. X

9. XI
5.-9.XI

13.-17.XI
17. XI
17. XI
2.XII –
17.XII

Skolas tematiskais vakars. Diskotēka

direktores vietniece, skolēnu
pašpārvalde
klašu audzinātāji
klašu audzinātāji
sporta skolotājs
klases audzinātāji

skolas administrācija,
pulciņa skolotājas

direktores vietniece
klašu/grupu audzinātāji
klašu audzinātāji, direktores
vietniece

22.-26. X RUDENS BRĪVLAIKS
Latvijas 100gades pasākums – Latvijas un
pulciņa skolotāja, klašu
Trikātas devums pasaulei 100 gados
audzinātāji
Skolas apkārtnes uzkopšanas talka
klašu audzinātāji
Novembris
pirmsskolas un sākumskolas
Mārtiņdienas aktivitātes pirmsskolā un 1.-4. kl.
skolotājas
Tematiskā audzināšanas stunda veltīta
klašu audzinātāji
Lāčplēša dienai, Latvijas Brīvības cīņām
Latvijas 100gadei veltīts skolas un klašu telpu
klašu audzinātāji
pirmssvētku noformējums
direktores vietniece, klašu
Lāčplēšdienas gājiens
audzinātāji
direktores vietniece, klašu
LKOK stēlas atklāšana Trikātas kapos
audzinātāji
direktores vietniece, klašu
Projekta “Izgaismo Beverīnu” aktivitātes
audzinātāji
Latvijas 100gadei veltīta aktivitāte – dāvana
klašu audzinātāji
Latvijai 100. dzimšanas dienā
Valsts svētku ieskaņas koncerts “Latvijai –
direktores vietniece, pulciņu
100”
skolotāji
Erudīcijas konkurss “Es mīlu Latviju!”
mācību priekšmetu skolotāji
Decembris
Adventes laiks.
Skolas un klašu telpu dekorēšana
klašu audzinātāji
Ziemassvētkiem
direktores vietniece, klašu
Labdarības nedēļa
audzinātāji, skolēnu pašpārvalde
Ziemassvētku pasts
skolēnu pašpārvalde
Piparkūku cepšana pirmsskolā un 1.-9. kl.
grupu/klašu audzinātāji
Pirmsskolas Ziemassvētku eglīte
grupu audzinātāji
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pulciņu skolotāji, klašu
audzinātāji, direktores vietniece
24. XII – 4. I ZIEMAS BRĪVLAIKS

Ziemassvētku koncerts 1.-9. kl.

21. I

JANVĀRIS
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai
veltīts pasākums
Valodu nedēļa
Pasākums “Skolas auglis” ietvaros
SC “Kaimiņi” 10 gadu jubilejas pasākums 1.-4.
kl.
Karjeras pasākumi

direktores vietniece
valodu skolotājas
direktores vietniece , klašu
audzinātāji
sporta skolotājs
direktores vietniece, klašu
audzinātāji

FEBRUĀRIS
Pirmklasnieku svētku rīts

sākumskolas un pirmsskolas
skolotājas, iesaistās skolēnu
pašpārvalde

papildus brīvlaiks 1. klasei

8. III

pirmsskolas, sākumskolas
skolotājas
klašu audzinātāji
skolēnu pašpārvalde, klašu
audzinātāji
Rotaļu pēcpusdiena 1.-4. kl. un 5-6gad.
skolēnu pašpārvalde, klašu
Disenīte
audzinātāji
Izglītojamo dalība slidošanas sacensībās “Ledus sporta skolotājs
Gladiatori” VOC
MARTS
Ekoskolas aktivitātes
pulciņa skolotājas
Vecvecāku pēcpusdiena
pirmsskolas skolotājas

25. III

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14. II
15. II

Meteņdienas pēcpusdiena pirmsskolā un 1.-4.
kl.
Karjeras pasākums. Ēnu diena
Erudīcijas spēle 5.-9. kl. Diskotēka

11.-15. III PAVASARA BRĪVLAIKS

Lieldienas ar telpu rotāšanu un olu krāsošanu
pirmsskolā
Lieldienu pasākums

1. IV

23. IV

APRĪLIS
Anekdošu konkurss “Aprīļa joks”
Mākslu dienas
Izglītojamo dalība konkursā “Beverīnas novada
Cālis 2019”
Pavasara kross
“Atvērto durvju dienas” vidējās izglītības
mācību iestādēs
Pasaules grāmatu diena. Lasīšanas aktivitātes
Skolas apkārtnes uzkopšanas talka
Lielā talka

direktores vietniece, klašu
audzinātāji
pirmsskolas skolotājas
pirmsskolas un sākumskolas
skolotājas
skolēnu pašpārvalde
mācību priekšmetu skolotāji
pirmsskolas mūzikas skolotāja
sporta skolotājs
klašu audzinātāji
skolas bibliotekāre
klašu audzinātāji
direktore
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1. V
4. V
17. V

Teātra apmeklējums Valmieras Viestura
vidusskolā
Fotokompānija
Dalība Beverīnas novada projektu konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli”
Izzinošas ekskursijas un pārgājieni, teātra
apmeklējumi, tematiskie klases vakari
Klašu vecāku sapulces
MAIJS
Izglītojamo dalība “top” ielu stafetēs Smiltenē
Baltā galdauta svētki Beverīnas novadā
Ģimenes diena pirmsskolā
Skolas pēdējais zvans 9. klasei
Olimpiāžu un valsts konkursu laureātu un viņu
vecāku godināšanas pasākums Beverīnas
novadā
Botāniskā dārza apmeklējums
Sporta diena
“Salabosim mācību grāmatas” 1.-9. kl.

31. V

Mācību gada noslēgums “Talantu festivāls”.
Diskotēka
Izlaidums pirmsskolā
Pirmsskolas “Pūcēnu” grupiņas mācību
ekskursija
JŪNIJS
9. klases izlaidums

klašu audzinātāji
direktores vietniece
direktores vietniece
klases audzinātāji
klašu audzinātāji
sporta skolotājs
kultūras nodaļas vadītāja
pirmsskolas skolotājas
direktores vietniece, klašu
audzinātāji
direktores vietniece

klašu audzinātāji
sporta skolotājs
klašu audzinātāji, skolas
bibliotekāre
direktores vietniece, klašu
audzinātāji, pulciņu skolotāji
pirmsskolas skolotājas
pirmsskolas skolotāja

vecāki, klases audzinātāja,
skolas administrācija
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2019./2020. mācību gads
Mērķis:
sniegt atbalstu skolēniem, ņemot vērā viņu intereses, spējas un talantus.
Uzdevumi:


nodrošināt vienādas iespējas visiem bērniem un jauniešiem iekļauties un līdzdarboties
izglītības procesā, neatkarīgi no viņu vajadzībām un spējām, veselības un sociālā stāvokļa,
dzīvesvietas un apstākļiem.

Laiks

Pasākums

aug.
aug.

Skolas vecāku kopsapulce
Mācību grāmatu izsniegšana

Atbildīgais
direktore, direktores vietniece
skolas bibliotekāre
Septembris

Zinību diena
Adaptācijas diena
Sporta diena kopā ar vecākiem
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju izvirzīšana
klasēs. Skolas prezidenta vēlēšanas
Dzejas dienas klasēs
Olimpiskā sporta diena (vingro visa klase)
Eiropas sporta nedēļa – Valmieras maratons
Miķeļu dienas rīts. Izstāde “Mana dārza
Miķelis” pirmsskolā un 1.-4. klasē
Ekoskolas aktivitātes
Izzinošas ekskursijas un pārgājieni, teātra, kino
apmeklējumi, tematiskie klases vakari
Oktobris
Skolotāju diena
Rudens kross
Karjeras nedēļa
Labo darbu nedēļa
Klašu vecāku sapulces
Skolas tematiskais vakars, diskotēka

direktore, direktores vietniece,
klašu/grupu audzinātāji
direktores vietniece, klašu
audzinātāji
sporta skolotājs, kl.audzin.
klašu audzinātāji, direktores
vietniece, skolēnu pašpārvalde
latviešu valodas skolotājas,
skolas bibliotekāre
sporta skolotājs
sporta skolotājs
pirmsskolas skolotājas, 1.-4.
klases audzinātājas
pulciņa skolotājas
klašu audzinātāji
direktores vietniece, skolēnu
pašpārvalde
sporta skolotājs
direktores vietniece
klašu/grupu audzinātāji
klašu audzinātāji
direktores vietniece, klašu
audzinātāji

RUDENS BRĪVLAIKS
Skolas apkārtnes uzkopšanas talka
Novembris

klašu audzinātāji

Mārtiņdienas aktivitātes pirmsskolā un 1.-4. kl.

pirmsskolas un sākumskolas
skolotājas

Tematiskā audzināšanas stunda veltīta
Lāčplēša dienai, Latvijas Brīvības cīņām

klašu audzinātāji

17

Lāčplēšdienas gājiens
Valsts svētku ieskaņas koncerts
Erudīcijas spēle “Es mīlu Trikātu!”
Decembris
Adventes laiks.
Klašu telpu dekorēšana Ziemassvētkiem
Piparkūku cepšana pirmsskolā un 1.-9. kl.
Pirmsskolas Ziemassvētku eglīte
Ziemassvētku koncerts 1.-9. kl.

direktores vietniece, klašu
audzinātāji
direktores vietniece, pulciņu
skolotāji
mācību priekšmetu skolotāji
klašu audzinātāji
grupu/klašu audzinātāji
grupu audzinātāji
pulciņu skolotāji, klašu
audzinātāji, direktores vietniece

SKOLENU ZIEMAS BRĪVLAIKS
JANVĀRIS
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai
veltīts pasākums
Valodu nedēļa
Līdzdalība programmas “Piens un augļi skolai”
konkursā
Apaļā galda diskusija
SC “Kaimiņi” 11 gadu jubilejas pasākums 1.-4. kl.
FEBRUĀRIS
Pirmklasnieku svētku rīts

Ziemas prieku festivāls

direktores vietniece
valodu skolotājas
direktores vietniece , klašu
audzinātāji
direktore, skolēnu pašpārvalde
sporta skolotājs
sākumskolas un pirmsskolas
skolotājas, iesaistās skolēnu
pašpārvalde
skolēnu pašpārvalde, klašu
audzinātāji

papildus brīvlaiks 1. klasei

Meteņdienas pēcpusdiena pirmsskolā un 1.-4.
kl.
Karjeras pasākumi. Ēnu diena
Erudīcijas spēle. Diskotēka
Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem
Izglītojamo dalība slidošanas sacensībās “Ledus
Gladiatori” VOC
MARTS
Ekoskolas aktivitātes
Vecvecāku pēcpusdiena

pirmsskolas, sākumskolas
skolotājas
klašu audzinātāji
skolēnu pašpārvalde, klašu
audzinātāji
pulciņa skolotāja
sporta skolotājs

pulciņa skolotājas
pirmsskolas skolotājas

PAVASARA BRĪVLAIKS

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Lieldienas ar telpu rotāšanu un olu krāsošanu
pirmsskolā
Lieldienu pasākums

direktores vietniece, klašu
audzinātāji, iesaistās skolēnu
pašpārvalde
pirmsskolas skolotājas
pirmsskolas, sākumskolas
skolotājas
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APRĪLIS
Baltā galdauta svētki Beverīnas novadā
Izglītojamo dalība konkursā “Beverīnas novada
Cālis 2020”
Skolas apkārtnes uzkopšanas talka
Lielā talka
Klašu vecāku sapulces
Teātra apmeklējums Valmieras Viestura
vidusskolā
“Mārītes” fotokompānija
Dalība Beverīnas novada projektu konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli”
MAIJS
Izzinošas ekskursijas un pārgājieni, teātra, kino
apmeklējumi, tematiskie klases vakari
Klašu mācību ekskursijas un pārgājieni
Ģimenes diena pirmsskolā
Skolas pēdējais zvans 9. klasei

VI

kultūras nodaļas vadītāja
pirmsskolas mūzikas skolotāja
klašu audzinātāji
direktore
klašu audzinātāji
klašu audzinātāji
direktores vietniece
direktores vietniece

klašu audzinātāji
klašu audzinātāji
pirmsskolas skolotājas
direktores vietniece, klašu
audzinātāji
direktores vietniece

Olimpiāžu un valsts konkursu laureātu un viņu
vecāku godināšanas pasākums Beverīnas novadā
“Salabosim mācību grāmatas” 1.-9. kl.
klašu audzinātāji, skolas
bibliotekāre
Mācību gada noslēgums “Talantu festivāls”.
direktores vietniece, klašu
Diskotēka
audzinātāji, pulciņu skolotāji
Izlaidums pirmsskolā
pirmsskolas skolotājas
Pirmsskolas “Pūcēnu” grupiņas mācību
pirmsskolas skolotāja
ekskursija
JŪNIJS
9. klases izlaidums
vecāki, klases audzinātāja,
skolas administrācija

Direktores vietniece Inga Boškina
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