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Balvu novada pašvaldības Balvu Sporta skolas 

Audzināšanas programma 2017./2020. mācību gadam 

 

 

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, 

tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un 

tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un 

lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 

Audzināšanas uzdevumi (izvirzīti 2017.-2020.gadam) 

• Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, 

godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

Iespējamās aktivitātes:  organizējot tikšanās ar Latvijas olimpiešiem,  pedagoģiskajā procesā tikumu 

izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar  izglītojamajiem, grupas pienākumu un 

noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī sadarbība ar 

skolu, mācību ekskursijas, sacensības uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās uzvedības 

aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, uzvedības un 

emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana 

piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem 

atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā. 

• Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību. 

Iespējamās aktivitātes: organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu, draudzības 

sacensības kopā ar vecākiem. 

Iespējamās aktivitātes: respektēt katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, reliģiskās, 

lingvistiskās, fizioloģiskās, dažādās spējas, īpašās vajadzības, īstenot interešu izglītības programmas 

• Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, valsts valodas lietošanu un izkopšanu. Semināri, kursi. 

Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai 

audzināšanas darba jautājumos. 

Iespējamās aktivitātes: metodisko izstrādņu skates, semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņa, "ētikas 

kodeksa" aktualizēšana (1x mācību gadā). 

• Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides 

sakārtošanā un saglabāšanā. 

mailto:balvu.bjss@sveiks.lv


Iespējamās aktivitātes: līdzdalība novada svētkos, vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas, 

labdarības akcijas. 

• Nodrošināt izglītojamo iesaistīšanos sava novada sporta vēstures izzināšanai. 

Iespējamās aktivitātes: pārgājieni, mācību ekskursijas. 

• Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, reģionālajos un citos masu medijos un 

informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem. 

Iespējamās aktivitātes: organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā. 

Tikšanās, ievērojamajiem sportistiem un sporta darbiniekiem, gadagrāmatas veidošana, pieredzes 

popularizēšana. Regulāra informācijas sagatavošana Balvu novada avīzei, ziemeļlatgales laikrakstā 

“Vaduguns”, mājas lapai www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu 

novada ziņas” 

• Organizēt pasākumus izglītojamo patriotisma audzināšanā - valsts svētku svinēšana, gadskārtu 

svētki. 

Iespējamās aktivitātes: patriotisma stendi, telpu noformēšana, koncerti, izstādes, radošās, lāpu 

gājieni, ekskursijas.  

 

1.pusgads 

Audzināšanas 

uzdevumi (izvirzīti 

2017.-2020.gadam) 

Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Veicināt izglītojamā 

audzināšanas procesā 

būtiskāko tikumu 

(atbildība, centība, 

drosme, godīgums, 

gudrība, laipnības, 

līdzcietība, mērenība, 

savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības 

un veselīga 

dzīvesveida izpratni 

un pielietošanu 

ikdienā. 

Drošības 

instruktāža 

izglītojamajie

m. 

Atbildīgais: 

Nodaļu treneri 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas darbā 

ar 

izglītojamajiem

, arī caur 

mācību treniņu 

nodarbībām un 

sacensībām 

Atbildīgais: 

Nodaļu treneri 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas darbā 

ar 

izglītojamajiem

, arī caur  

mācību treniņu 

nodarbībām un 

sacensībām 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri 

Būtiskāko tikumu 

izkopšana 

ikdienas darbā ar 

izglītojamajiem, 

arī caur  mācību 

treniņu 

nodarbībām un 

sacensībām 

 

Atbildīgais 

nodaļu treneri. 

Veicināt izglītojamo 

izpratni par ģimeni kā 

īpaši aizsargājamu 

vērtību. 

  

Tēva dienas 

aktivitātes 

nodalās  

Atbildīgais: 

nodaļu treneri. 

  Nodaļu 

priekšnesumu 

sagatavošana 

pasākumam 

“Sporta 

laureāts” 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d. 

“Sporta laureāts” 

pasākuma 

organizēšana  

kopā ar 

vecākiem. 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktores v.m.d. 

Turpināt iekļaujošo 

izglītību.  

  

Atbalsta 

komandas 

darbs, sapulces 

nodaļās 

Konsultācijas 

Atbalsta 

komandas 

darbs, sapulces 

nodaļās. 

Konsultācijas 

   Atbalsta 

komandas darbs, 

sapulce nodaļās. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

http://www.balvi.lv/


vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d. 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d. 

pedagogiem. 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktores v.m.d.  

Veicināt pedagogu 

profesionālo 

pilnveidi, valsts 

valodas lietošanu un 

izkopšanu. 

Ētikas kodeksa 

aktualizēšana 

darbiniekiem. 

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja. 

Pieredzes 

apmaiņas 

brauciens uz 

Bauskas Sporta 

skolu  

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja 

Seminārs 

pedagogiem par 

nacionālo 

vērtību 

aktualizēšanas 

iespējām 

grupās. 

Atbildīgais: 

metodiķis. 

Bērnu tiesību 

aizsardzības kursi 

darbiniekiem. 

Atbildīgais: 

iestādes vadītāja. 

Veicināt izglītojamo 

sabiedrisko aktivitāti 

un līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts 

dzīvē, vides 

sakārtošanā un 

saglabāšanā. 

  

 Pludmales 

volejbola 

laukumu 

iekārtošana 

sporta skolas 

teritorija 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

saimniecāibas 

pārzinis 

 
  Skolas teritorijas 

ziemassvētku 

labiekārtošanas 

darbi 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

saimniecības 

pārzinis 

 Nodrošināt 

izglītojamo  

iesaistīšanos sava 

novada sporta 

vēstures izzināšanai   

Tikšanās ar 

novada 

izcilākajiem 

sportistiem un 

sporta 

veterāniem 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

audzēkņi 

Tikšanās ar 

novada 

izcilākajiem 

sportistiem un 

sporta 

veterāniem 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

audzēkņi. 

Tikšanās ar 

novada 

izcilākajiem 

sportistiem un 

sporta 

veterāniem 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

audzēkņi 

Tikšanās ar 

novada 

izcilākajiem 

sportistiem un 

sporta veterāniem 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

audzēkņi 

Popularizēt 

izglītojamo un 

iestādes sasniegumus 

vietējos, reģionālajos 

un citos masu medijos 

un informēt 

sabiedrību par 

audzināšanas darba 

labās prakses 

piemēriem. 

Vecāku 

sapulces 

nodaļās. 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d.  

Materiālu, foto 

izvietošana 

mājas lapā un 

vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

 Materiālu, foto 

izvietošana 

mājas lapā un 

vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

 Materiālu, foto 

izvietošana 

mājas lapā un 

vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

 Materiālu, foto 

izvietošana mājas 

lapā un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores v.m.d. 

Organizēt pasākumus 
 

  Piedalīšanās Ziemassvētku 



 

2.pusgads 

izglītojamo 

patriotisma 

audzināšanā - valsts 

svētku svinēšana, 

gadskārtu svētki. 

  

“patriot nedēļā” 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktore 

Valsts svētki, 

patriotisma 

stendu 

noformēšana 

skolā 

Atbildīgais:  

direktore, 

saimniecības  

pārzinis 

pasākumi grupās, 

telpu 

noformējums. 

Atbildīgais: 

saimniecības  

pārzinis 

Audzināšanas 

uzdevumi 

(izvirzīti 2017.-

2020.gadam) 

Janvāris  februāris marts aprīlis maijs 

Veicināt 

izglītojamā 

audzināšanas 

procesā 

būtiskāko 

tikumu 

(atbildība, 

centība, drosme, 

godīgums, 

gudrība, 

laipnības, 

līdzcietība, 

mērenība, 

savaldība, 

solidaritāte, 

taisnīgums, 

tolerance) 

izkopšanu, 

drošības un 

veselīga 

dzīvesveida 

izpratni un 

pielietošanu 

ikdienā. 

Drošības 

instruktāža 

izglītojamaji

em 

Atbildīgais: 

Nodaļu 

treneri 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas darbā 

ar 

izglītojamajie

m, arī caur 

mācību treniņu 

nodarbībām un 

sacensībām 

Atbildīgais: 

Nodaļu treneri 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas 

darbā ar 

izglītojamaji

em, arī caur  

mācību 

treniņu 

nodarbībām 

un 

sacensībām 

Atbildīgais: 

nodaļu 

treneri 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas 

darbā ar 

izglītojamaji

em, arī caur  

mācību 

treniņu 

nodarbībām 

un 

sacensībām 

 

Atbildīgais:

nodaļu 

treneri. 

Būtiskāko 

tikumu 

izkopšana 

ikdienas darbā 

ar 

izglītojamajiem, 

arī caur  mācību 

treniņu 

nodarbībām un 

sacensībām.  

 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri. 

Veicināt 

izglītojamo 

izpratni par 

ģimeni kā īpaši 

aizsargājamu 

Jautrie starti 

–spēpošana 

Balkanos    

Atbildīgais: 

nodaļu 

 Jautrie starti –

spēpošana 

Balkanos    

Atbildīgais: 

nodaļu treneri. 

  
Mātes diens 

pasākums 

nodaļās  

Atbildīgais: 

nodaļu treneri. 



vērtību. 

  

treneri. 

Turpināt 

iekļaujošo 

izglītību.  

  

Pedagoģiskā 

sēde 

Atbildīgais:    

direktores 

v.m.d. 

Atbalsta 

komandas 

darbs, sapulces 

nodaļās. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d. 

Atbalsta 

komandas 

darbs, 

sapulces 

nodaļās. 

Konsultācijas 

vecākiem, 

pedagogiem. 

Atbildīgais:  

nodaļu 

treneri, 

direktores 

v.m.d. 

Atbalsta 

komandas 

darbs, 

sapulce 

nodaļās. 

Konsultācija

s vecākiem, 

pedagogiem

. 

Atbildīgais: 

nodaļu 

treneri, 

direktores 

v.m.d.  

Pedagoģiskā 

sēde 

Atbildīgais:    

direktores 

v.m.d. 

Veicināt 

pedagogu 

profesionālo 

pilnveidi, valsts 

valodas 

lietošanu un 

izkopšanu. 

Profesionālā

s pilnveides 

kursi, 

semināri 

audzināšāna

s jautājumos 

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja. 

 Profesionālās 

pilnveides 

kursi, semināri  

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja. 

Profesionālās 

pilnveides 

kursi, 

semināri  

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja. 

 
Reģionālu 

profesionālo 

pilnveides kursu 

organizēšana   

Atbildīgais: 

iestādes 

vadītāja. 

Veicināt 

izglītojamo 

sabiedrisko 

aktivitāti un 

līdzdalību 

vietējās 

kopienas un 

valsts dzīvē, 

vides 

sakārtošanā un 

saglabāšanā. 

  

Balvu 

pilsētas 

svētku un 

Latvijas 

Valsts 100 

gades 

jubilejas 

gatavošanās 

Atbildīgais:  

nodaļu 

treneri 

Ziemas 

olimpiādes 

atklāšanas 

pasākuma un 

sacensību 

kolektīvā 

skatīšanās un 

analizēšana 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri 

  Skolas 

teritorijas 

ziemassvētk

u 

labiekārtoša

nas darbi 

Atbildīgais:  

nodaļu 

treneri, 

saimniecība

s pārzinis 

Velo braucieni 

pa apstiprināto 

maršrutu 

Atbildīgais:  

nodaļu treneri 

 Nodrošināt 

izglītojamo  

iesaistīšanos 

sava novada 

sporta vēstures 

izzināšanai   

  
Tikšanās ar 

skolas 

absolventu 

Ziemes 

olimpisko 

spēļu 

dalībnieku 

bobslejā Arvi 

Vilkasti 

Atbildīgais:  

iestādes 

vadītājs 

 
 

Popularizēt Vecāku  Materiālu,  Materiālu,  Materiālu, Vecāku 



  

Vasaras mēneši 

Audzināšanas uzdevumi 

(izvirzīti 2017.-2020.gadam) 

Jūnijs Jūlijs  Augusts 

Veicināt izglītojamā 

audzināšanas procesā būtiskāko 

tikumu (atbildība, centība, 

drosme, godīgums, gudrība, 

laipnības, līdzcietība, mērenība, 

savaldība, solidaritāte, 

taisnīgums, tolerance) 

izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 

  

Veselīga 

dzīvesveida 

aktualizēšana – 

norūdīšanās. 

Mācību treniņu 

nometņu 

organizēšana 

visos sporta 

veidos. 

Atbildīgais: 

medmāsa,  

nodaļu treneri 

Veselīga 

dzīvesveida 

aktualizēšana – 

norūdīšanās. 

Atbildīgais: 

medmāsa,  nodaļu 

treneri 

  

 Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana – 

norūdīšanās. 

Mācību treniņu 

nometņu 

organizēšana visos 

sporta veidos. 

Atbildīgais: 

medmāsa,  nodaļu 

treneri 

Veicināt izglītojamo 

sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās kopienas un 

valsts dzīvē, vides sakārtošanā 

un saglabāšanā. 

  

  Piedalīšanās 

vislatvijas 

dziesmu svētkos 

fināl pasākumos  

Atbildīgais: 

iestādes vadītāja 

Balvu novada svētki, 

piedalīšanās gājienā, 

svētku pasākumos. 

Atbildīgais: iestādes 

vadītāja, nodaļu 

treneri. 

izglītojamo un 

iestādes 

sasniegumus 

vietējos, 

reģionālajos un 

citos masu 

medijos un 

informēt 

sabiedrību par 

audzināšanas 

darba labās 

prakses 

piemēriem. 

sapulces 

nodaļās. 

Atbildīgais: 

nodaļu 

treneri, 

direktores 

v.m.d. 

metodiķis. 

Materiālu, 

foto 

izvietošana 

mājas lapā 

un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

foto 

izvietošana 

mājas lapā un 

vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

foto 

izvietošana 

mājas lapā 

un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

foto 

izvietošana 

mājas lapā 

un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

sapulces 

nodaļās. 

Atbildīgais: 

nodaļu treneri, 

direktores 

v.m.d. 

metodiķis. 

Materiālu, foto 

izvietošana 

mājas lapā un 

vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores 

v.m.d. 

  Organizēt 

pasākumus 

izglītojamo 

patriotisma 

audzināšanā - 

valsts svētku 

svinēšana, 

gadskārtu 

svētki. 

  

 
Pilsētas 

svētkiem 

veltītais 

basketbola 

turnīrs 

Atbildīgais: 

basketbola 

treneris   

Lieldienas 

pasākuma 

gatavošana 

un 

organizēšana 

Atbildīgais:  

nodaļu 

treneri 

 
Labāko skolas 

audzēkņu 

godināšana 

Balvu novada 

pašvaldībā  

Atbildīgais:  

direktore, IKS 

pārvalde 



Popularizēt izglītojamo un 

iestādes sasniegumus vietējos, 

reģionālajos un citos masu 

medijos un informēt sabiedrību 

par audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem. 

Raksts OA, mājas 

lapai. 

Atbildīgais: 

grupu treneris 

(“Laimes bērni”). 

Raksts OA, mājas 

lapai. 

Atbildīgais: 

grupu treneris 

“Rasas bērni”. 

Raksts OA, mājas 

lapai. 

Atbildīgais: Grupu 

treneris  “Ziedu 

bērni”. 

  

Organizēt pasākumus 

izglītojamo patriotisma 

audzināšanā - valsts svētku 

svinēšana, gadskārtu svētki. 

 Materiālu, foto 

izvietošana mājas 

lapā un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores v.m.d. 

 Materiālu, foto 

izvietošana mājas 

lapā un vietējos 

laikrakstos  

Atbildīgais: 

direktores v.m.d. 
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