
 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 

pārskats par audzināšanas darbu 

2020./2021.m.g. 

 

Audzināšanas darba mērķis 2020./2021.m.g. – veidot un attīstīt skolēnu pašiniciatīvu,  

nodrošināt un attīstīt drošu un draudzīgu vidi skolā,  kā arī veicināt skolēnu iniciatīvu un mācīt 

uzņemties līdzatbildību gan skolas, gan ārpusskolas pasākumos. 

Uzdevumi:  

1) organizēt Skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanas un nodrošināt efektīvu darbu 

Skolas parlamentā, plānojot sasniedzamos rezultātus un virzoties uz to sasniegšanu; 

2) iesaistīties skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos, konkursos, projektos un 

semināros jauniešiem, skolu pašpārvaldēm, lai attīstītu pilsonisko līdzdalību. 

3) nodrošināt interešu izglītības pieejamību, lai attīstītu skolēnu talantus; 

4) izstrādāt jauniešu iniciatīvu projektus (JIP), attīstot skolēnu uzņēmējspējas, finanšu 

pratību, pašiniciatīvu un līdzdalību. 

 

Mācību gadam izvirzītie mērķi un uzdevumi tika izpildīti, pielāgojoties sanitāri 

epidemioloģiskajai situācijai valstī un attālinātajam mācību procesam no 2020. gada oktobra.  

Skolas, skolēnu un skolotāju aktivitātes atspoguļotas ATV tīmekļa vietnē, ATV Facebook 

kontā, Facebook Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu grupā, kā arī ATV Instagram kontā. 

 

Skolēnu Parlaments (SP) 

• Organizēta Skolēnu Parlamenta priekšvēlēšanu kampaņa, diskusijas un SP prezidenta 

vēlēšanas; 

• Izstrādāts SP Reglaments; 

• Iesaistīšanās klātienes un attālināto skolas un ārpusskolas pasākumu organizēšanā; 

• Piedalīšanās diskusiju ciklā “Ar vierīni Latgolā”; 

• Piedalīšanā Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas JIP “Rosinātava” izglītības iestāžu 

pašpārvaldēm; 

• Debašu turnīri; 

• Sadarbība ar ARPC “Zeimuļs”, Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi. 

 

Aktivitātes, pasākumi, interešu izglītība 

• Organizētie pasākumi klātienē un attālināti:  

o Zinību diena;  

o Adaptācijas diena 10.klašu skolēniem; 

o Sporta diena;  

o Zvaigžņu stunda; 

o Skolotāju diena; 

o Lāčplēša diena;  

o Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai; 

o Gaismas akcija pie ATV 18.novembrī; 

o Ziemassvētku pasākums (zoom); 

o Pasākums “Barikādēm – 30”; 

o Droša interneta diena; 

o Atklātā stunda EPVS ietvaros, piedaloties “Eiropas klubiņa” dalībniekiem, EPVS 

programmas ekspertei Žanetai Ozoliņai, Eiropas Parlamenta Latvijas biroja 

praktikantēm un šī projekta koordinatorei Jolantai Bogustovai; 

o Eiropas diena; 

o Drošības stunda visiem skolēniem pirms vasaras brīvlaika kopā ar “Latvijas 

Dzelzceļš” profesionāļiem; 

o Vecāku sapulces ( gan klātienē, gan attālināti); 

o Skolas Padomes sēdes ( 2 reizes gadā); 



o Klātienē līdz 2020. gada rudens brīvdienām aktīvi darbojas interešu izglītības 

pulciņi: tautas dejas, ansamblis, programmēšanas, robotikas, lāzertehnoloģiju, 

ķīmijas pulciņš, “Eiropas klubiņš”. Attālinātajā laikā īpaši jāizceļ tautas deju 

kolektīva darbošanos, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem, 

programmēšanas pulciņš (“Bebrs” u.c. dažādi konkursi), kā arī “Eiropas klubiņš”  

(piedalās vairāk kā 30 jauniešu). “Eiropas klubiņa” dalībnieki ir piedalījušies šādos 

semināros:  

▪ “Sarunas ar Vitu Andu Tēraudu”. (LR Saeimas Eiropas lietu komisijas 

priekšsēdētāju par Latvijas un Eiropas Savienības politikas veidošanu; 

▪ “Saruna ar LR ārlietu ministru  E. Rinkēviču”; 

▪ EPAS seminārs; 

▪ “Saruna ar LR Satversmes Tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu”; 

▪ “Saruna ar Tiesībsargu Juri Jansonu”; 

▪ “Saruna ar Valsts prezidentu Egilu Levitu”; 

▪ EPVS koučings parlamentārās demokrātijas projekta izstrādei; 

o Izstrādāts projekts “Kas ir parlamentārā demokrātija? Jauniešu skatījums” (+video 

un infografikas). 

o Mācību ekskursijas: Salaspils Memoriāls, Melngalvju nams, EPVS Parlamentārās 

demokrātijas cikla atklāšanas pasākums. 

o Erudīcijas konkurss “Ar sirdi Rēzeknes novadā” ( iegūta 1. un 4. vieta) 

o Tikšanās ar Vītolu fonda priekšsēdētāju Vitu Diķi’. 

• Sadarbībā ar programmu “Latvijas Skolas soma”, apmeklēti 12 dažādi pasākumi, ņemot 

vērā katra jaunieša individuālās intereses un vēlmes. 

• 2020./2021.mg. skola īstenoja sešus (6) Jauniešu iniciatīvu projektus: “Mans budžets ir 

mans spēks”,  “Jaunie mediju eksperti”,  “Ar sirdi Latgalē”, “Chemical Brains on Fire”, 

“18! Vai tā ir brīvība?”,  “Mūsu tautas režisors”. Projekti attīsta jauniešu projektu 

izstrādāšanas, plānošanas un īstenošanas prasmes, aktualizējot jauniešiem saistošas tēmas 

un jomas. Pilnveidotas jauniešu problēmu risināšanas un sadarbības prasmes, kā arī 

attīstītas jaunrade un uzņēmējspēja. 

• Regulāras klases audzināšanas stundas ( tematika atspoguļota klases audzinātāju kalendārā 

izklājlapās, e-klasē) 

• Laba sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem. 

 

Karjeras izglītība un atbalsts skolēniem 

• Klātienes mācību laikā organizētas divas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem: Ķeguma 

HES, TEC – 2, SIA “Getliņi EKO”, kā arī organizēta karjeras diena kopā ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas docētājiem un studentiem.  

• Klātienē un attālināti karjeras konsultante 1 reizi mēnesī vadīja tematiskas nodarbības katrā 

klasē par veiksmīgu saskarsmi, laika menedžmentu, mērķu izvirzīšanu u.c.  

• Organizētas četras (4) nodarbības ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras 

konsultantiem. 

• Organizēts seminārs par brīvprātīgo darbu kopā ar Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem.  

• Notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem,  Valsts robežsardzes docētājiem 

un kadetiem, Skandiweb personālu, SWEDBANK pārstāvjiem, SSE Rīga studentiem, 

Rīgas Tehniskās universitātes docētājiem un studentiem ( gan klātienē, gan izmantojot 

zoom.us platformu attālinātajā periodā). 

•  Nodrošināts atbalsts, lai  skolēni varētu piedalīties Mazās matemātikas universitātes, 

Jauno fiziķu skolas u.c. pasākumos. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Attālinātais mācību process visa mācību gada garumā prasīja ieviest korekcijas, plānojot 

prioritātes nākamajam trīsgadu posmam.  Nākamajos gados uzmanību ir jāvelta jēgpilnu un 

mērķtiecīgi organizētu ārpusstundu pasākumu un klases stundu nodrošināšanai, kas veicina 

https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-mans-budzets-ir-mans-speks/
https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-mans-budzets-ir-mans-speks/
https://atv.rta.lv/atv-realizets-jauniesu-iniciativu-projekts-jaunie-mediju-eksperti/
https://atv.rta.lv/realizets-atv-jip-ar-sirdi-latgale/


skolēnu pilsonisko, patriotisko un valstisko audzināšanu, Eiropas piederības apziņas veicināšanu 

sadarbībā ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī jāpilnveido karjeras izglītības darbs un 

jāattīsta skolēnu talanti, īstenojot skolēnu iniciatīvu – muzikālās laboratorijas izveidi. 
 

 

 

ATV izglītības metodiķe audzināšanas darbā                                           Maruta Krustāne 

 

Rēzeknē, 06.09.2021. 


