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AUDZINĀŠANAS PLĀNS 2020./2021.MĀCĪBU GADAM 
 

             Audzināšanas plāns izveidots Pamatojoties uz Balvu Sporta skolas 2018.gada 9.marta 
apstiprināto audzināšanas programmu. 
 
N.p.k. Darbība/pasākums Realizēšanas 

laiks 
Darbības/pasākuma 
mērķis 

Atbildīgais 

1.  Mācību treniņu nodarbības Visu mācību 
gadu 

Dzīves prasmju 
apgūšana, izpratne 
par vērtībām, 
sadarbības 
veicināšana, 
pašdisciplīna 

treneri 

2.  Dalība sacensībās Visu mācību 
gadu 

Pašdisciplīna, 
izpratne par 
pienākumiem un 
tiesībām, piederību 
skolas un sporta 
videi, citu tautu un 
valstu tradīciju 
iepazīšana un  
cienīšana. Tādu 
tikumu kā 
solidaritātes, 
taisnīgums, 
tolerances, 
līdzcietības, 
gudrības, 
godīguma, drosmes  
izkopšana 

treneri 

3.  Sporta skolas prezentācijas 
pasākums 

13.septembris Iepazīstināt 
sabiedrību ar skolas 
vidi, 
personālresursiem, 

Administrācija 
un treneri 



sporta tradīcijām. 
Sekmēt 
iedzīvināšanu un 
stiprināt piederību 

4.  Vecāku sapulces 2 x gadā pa 
sporta veidiem 

Sadarbības un 
cieņas veicināšana 
ar  izglītojamo 
vecākiem, 
iepazīstināšana ar 
izglītības procesu. 
Informēt vecākus 
par izglītības 
lēmumu pamatotību 
un līdzsvarotu 
attīstību. 

Administrācija 
un treneri 

5.  Sporta pasākumi 
izglītojamajiem kopā ar 
ģimeni pa sporta veidiem 

Visu mācību 
gadu 

Stiprināt piederību, 
veicināt orientāciju 
uz ģimeni un 
izpratni par 
vērtībām un 
tikumiem, veicināt 
cieņu pret sevi un 
citiem 

Administrācija 
un treneri 

6.  Vizuālais noformējums        
( tematisks) mācību treniņu 
bāzes 

Visu mācību 
gadu 

Tradīciju cienīšana 
un  turpināšana. 
Estētikas vides 
veidošana 

Lietvede,  
saimniecības 
pārzinis 

7.  Olimpiskā diena  18.septembris Sporta vērtību 
stiprināšana, sporta 
vēsturiskā 
mantojuma 
apgūšana un 
saglabāšana 

metodiķis 

8.  Lāčplēša dienas lāpu 
gājiens 

11.novembrī Nacionālās 
identitātes un 
valstiskuma apziņas 
veicināšana, 
lojalitāte Latvijas 
valstij 

administrācija 

9.  18 novembra skrējiens 
“Izskrien Latviju” 

18.novembris Nacionālās 
identitātes un 
valstiskuma apziņas 
veicināšana, 
lojalitāte Latvijas 
valstij. 

administrācija 

10.  Volejbola turnīrs 
Ziemassvētkos  

Ziemassvētkos Tradīciju cienīšana, 
to saglabāšana un 
turpināšana 

Volejbola 
treneri 

11.  Balvu novada “Sporta 
Laureāts” 

decembris Savu sasniegumu 
un spēju apzināšana 

administrācija 

12.  Pasākumi, nometnes un 
sacensības sadarībā ara 

Maijs-Jūlijs Veicināt izpratni 
par 
vispārcilvēciskajām 

direktors 



jaunsardzes un 
informācijas centru 

un nacionālajām 
vērtībām, latvisko 
identitāti, 
valstiskuma apziņu, 
lojalitāti Latvijas 
valstij, atbildību par 
dabas un apkārtējās 
vides  aizsardzību. 

13.  Lielā talka Aprīlis Apkārtnes vides 
izzināšanaun 
sakopšana 

Administrācija, 
treneri 

14.  Veselības nedēļa Maijs  Veicināt cieņu prêt 
dzīvību, sevi un 
citiem, veselību, kā 
arī izkopt drošus 
paradumus 

Metodiķis, 
medmāsa 

15.  VFS kontrolnormatīvi  Maijs- 
Novembris  

Pašdisciplīnas, 
izpratnes par 
pienākumiem 
veicināšana, kā 
arīpozitīva 
pašvērtējuma un 
kritikas veicināšana 

Sporta 
organizators, 
treneri 

16.  Izlaidums Augusts Piederība skolai, 
tradīciju 
stiprināšana 

Administrācija 
un treneri 

17.  Balvu novada izcilnieku 
godināšanas pasākums 

Jūnijs  Savu sasniegumu 
un spēju apzināšana 

Administrācija 

18.  Pilsētas svētku gājiens un 
skolas prezentācija 

Jūlijs  Tradīciju cienīšana, 
to saglabāšana un 
turpināšana, 
piederības 
veicināšana savai 
pilsētai 

Administrācija 
un treneri 

 
 


