
ĀRPUSKLASES PASĀKUMU PLĀNS 
2021./2022.m.g. 

Mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, 

nodrošināt izglītojamo pašpilnveidošanās iespējas, kļūstot par mērķtiecīgu, atbildīgu, tikumisku, rīcībspējīgu, vērtīborientētu, lietpratīgu savas 

profesionālās nākotnes veidotāju un personību 21.gadsimta multikulturālas sabiedrības kontekstā, kurš līdzdarbojas un sadarbojas sabiedrības dzīvē, 

inovatīvi un produktīvi plāno iesaistīties tautsaimniecības attīstībā, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi un stiprinot piederību un lojalitāti ilgtspējīgas 

Latvijas valsts un pasaules veidošanā. 

Uzdevumi 

1. Sekmēt klases audzinātāju, atbalsta komandas speciālistu, karjeras konsultanta un izglītojamo, viņu vecāku/bērnu likumisko pārstāvju (turpmāk – 

vecāki) sadarbību. 

2. Izkopt izglītojamiem audzināšanas procesā būtiskākos tikumus, sekmēt intelektuālo, emocionālo, morālo un garīgo labklājību un dzīves kvalitāti. 

3. Sekmēt patriotisko un pilsonisko audzināšanu. Skaidrot patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas tiesības un pienākumus. 

4. Pilnveidot saskarsmes un sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē; apgūt 

prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties sociālās grupās. 

5. Attīstīt caurviju prasmes: kritisko domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi un uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; pilsonisko līdzdalību; 

sadarbību; digitālo pratību. 

6. Veicināt un īstenot Skolas audzināšanas darba formu dažādību (Skolas tradīcijas, pasākumi, tās apkārtnes vide, iniciatīva “Latvijas skolas soma”, 

dalība cita veida projektos u.c.), aktualizējot ārpusstundu pasākumu mērķtiecību un jēgpilnu norisi. 

7. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, sabiedrisko organizāciju darbībā, veicinot paaudžu sadarbību un vienotību 

sabiedrībā. 

8. Attīstīt izglītojamo prasmi kļūt par lietpratīgu savas personības veidotāju. Pilnveidot izglītojamo izpratni par sociālās un ētiskās kompetences 

nozīmi un nepieciešamību pašattīstībā, socializācijā un karjeras. 

 

Aktivitāte Vieta 
Izpildes laiks 

Atbildīgie VIII 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Zinību diena 
skolas 

pagalmā 
X          J. Kovzeļeva, SL 

Sporta diena stadionā   X X     X  
Sporta skolotāji, 

klases audzinātāji, SL 

"Drošības dienas skolā" skolā,  X          J. Kovzeļeva,  



Aktivitāte Vieta 
Izpildes laiks 

Atbildīgie VIII 

IX X XI XII I II III IV V VI 

policijas 

iecerknī  

klases audzinātāji 

Miķeļdienu gadatirgus 1.stāvs X          J. Kovzeļeva, kl.audz., SL 

Rudens darbu  izstāde 1.stāvs  X         
J. Kovzeļeva,  

klases audzinātāji, SL 

Skolotāju diena skolā  X         
J. Kovzeļeva, skolēnu 

līdzpārvalde 

1. un 5. kl. iesvētīšana skolā  X         J. Kovzeļeva, kl.audz.,SL 

Karjeras nedēļa 
skolā, 

pilsētā 
 X         

J. Kovzeļeva, kl.audz., I. 

Naumčika 

Patriotismā nedēļa 

foajē 

aktu zālē 

klasēs 

  X        J. Kovzeļeva, kl. audz.,SL 

Ziemassvētku pasākumi 1.-4. klasei aktu zālē    X       

 J. Kovzeļeva, skolēnu 

līdzpārvalde, SL 

klases audzinātāji 

Ziemassvētku jautrie starti 
sporta 

zalē 
   X       

A. Prudņikoviča, klases 

audzinātāji,SL 

Konkurss "Popiela" 5.-9. klasei aktu zālē    X       

J. Kovzeļeva, skolēnu 

līdzpārvalde, 

klases audzinātāji 

Ziemassvētku darbnīcas skolā    X X      
J. Kovzeļeva, J. Novikova 

klases audzinātāji 

Projektu nedēļa skolā     X      

J. Kovzeļeva,  

Priekšmetu skolotāji, 

klases audzin., SL 

Skatuves runātāju konkurss aktu zalē     X      
J. Kovzeļeva, krievu un 

latviešu valodas skolotāji 

Ābeces svētki aktu zālē     X      J. Kovzeļeva, SL 

Valentīna diena pasākumi 

foajē 

aktu zālē 

klasēs 

     X     
J. Kovzeļeva, skolēnu 

līdzpārvalde 



Aktivitāte Vieta 
Izpildes laiks 

Atbildīgie VIII 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Meteņu un Masļeņicas nedēļa 

aktu zalē 

skolas 

pagalmā 

      X    

J. Kovzeļeva, kl. 

audzinātāji, skolēnu 

līdzpārvalde, J.Kļevcova 

Manai pilsētai dzimšanas diena 
skolas 

foajē 
      X    

J. Kovzeļeva,SL, klases 

audz. 

Radošuma nedēļa skolā       X    
J. Kovzeļeva, SL, klases 

audz. 

Joku diena skolā        X   J. Kovzeļeva, SL 

Lieldienu izstāde skolā        X   J. Kovzeļeva, kl.audz. 

Pateicību vakars vecākiem skolā        X   
J. Kovzeļeva, S. Anohina, 

M. Mikrjukova 

Mātes diena skolā        X   
J. Kovzeļeva, SL, mūzikas 

skolotāji 

Lielā talka skolā        X   
J.Kovzeļeva, I.Varakušina, 

SL, klases audzin. 

Mācību ekskursijas, pārgājieni.          X  Kl. audz. 

Eiropas diena skolā         X  Klases audzinātāji 

Izlaidums 1.5-6. un 4. klasēs aktu zālē         X  
J. Kovzeļeva,SL, 

klases audzinātāji 

Pēdējais zvans aktu zālē         X  
J. Kovzeļeva, SL, 

klases audzinātāji 

Svinīgās līnijas 1.-8. klases skolēniem aktu zālē         X  
J. Kovzeļeva,SL 

klases audzinātāji 

Prakse skolā          X 
I.Varakušina,  

klases audzinātāji 

9.klases izlaidums aktu zālē          X 

J. Kovzeļeva, skolas 

administrācija, SL 

klases audzinātāji 

 

 

 

Sastadīja dir.vietn. audz. darbā                                                                                                                     J. Kovzeļeva 



 

 

 

 


