
Audzināšanas darba analīze 

2019./2020.m.g.  

Audzināšanas process  – realizēts,   audzinot caur sadarbību, attieksmes veidošanu, pašizziņu un 
pilnveidi.

Atbalsts skolēniem personības veidošanā  nodrošināts visā pedagoģiskajā procesā - gan mācību 
stundās, gan ārpusstundu darbā - , iesaistoties ikvienam pedagogam un savstarpēji sadarbojoties  
skolēniem, pedagogiem, atbalsta personālam, vecākiem. 

Nr.p.
k.

Izvirzītās audzināšanas darba 
prioritātes 2019./2020.m.g.

Sasniegtie rezultāti 

1. Sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību 
saskaņā ar saviem pienākumiem 
un tiesībām, aktualizējot skolēnu 
pašpārvaldes un klašu lomu 
ģimnāzijas darbībā un skolas vides
veidošanā.

Nodrošināta labvēlīga vide skolēnu iesaistei skolas 
dzīves organizēšanā. Skolēni demonstrējuši aktīvu 
darbību skolēnu parlamentā, iekšējās kārtības 
noteikumu aktualizēšanā un uzturēšanā, izmantojot 
skolas radio, sarunās klašu kolektīvos un pie 
administrācijas. Skolēniem nodrošināta iespēja rīkot 
un piedalīties daudzveidīgos skolas pasākumos.

2. Sekmēt skolēnu iesaistīšanos 
interešu izglītības programmās, 
ārpusstundu un ārpusskolas 
pasākumos, izkopjot viņu 
radošumu un attīstot talantus.

Nodrošināts plašs interešu izglītības piedāvājums un 
skolēnu iesaiste tajā, īpaši vokālajā, tautas deju, 
muzicēšanas, prāta spēļu jomā. Sniegts atbalsts visa 
veida fizisko aktivitāšu veicināšanai, organizējot 
sporta turnīrus skolā un nodrošinot skolas komandu 
dalību dažādās ārpusskolas sacensībās. Attīstot 
skolēnu talantus, radošumu, nostiprinot plānošanas, 
organizēšanas prasmes, augstā līmenī sagatavota un 
parādīta skolas kolektīvam, vecākiem un pilsētas 
iedzīvotājiem 12. klašu Žetonu vakara izrāde 
“Sniega karaliene” (iesaistīti gandrīz visi 12. klašu 
skolēni).

3. Atzīmējot ģimnāzijas 100. 
gadadienu, plānot pasākumus 
audzēkņu nacionālās un valstiskās 
identitātes un patriotisma 
nostiprināšanai.

Veicināta skolēnu piederības izjūta savai skolai. 
Katra skolēna dalība projektā “Manas dzimtas pēdas 
ģimnāzijā”, izzinot, apkopojot informāciju par savas 
ģimenes gaitām JVĢ. Materiāls nodots skolas 
muzejam. Gada laikā visos klašu kolektīvos notikusi 
pašreizējo skolēnu un skolas absolventu pieredzes 
apmaiņa ar skolas laika stāstiem un absolventu 
stāstījums par turpmākajām karjeras gaitām.



4. Gatavoties un piedalīties XII skolu
jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos.

Skolas koris un deju kolektīvs sekmīgi iesaistījušies 
Dziesmu un deju svētku skates repertuāra apguvē. 
Deju kolektīvs paguva piedalīties atlases skatē, koris
Covid ierobežojumu dēļ ne.

5. Sniegt iespējas izglītojamo dalībai 
Latvijas kultūrvēstures izzināšanā, 
mērķtiecīgi izmantot kultūras un 
izglītības iniciatīvas “Latvijas 
skolas soma” iespējas.

Klašu kolektīvi aktīvi iesaistījušies projektā 
“Latvijas skolas soma”, dodoties ekskursijās, 
iepazīstot Latvijas kultūrvēstures objektus, gūstot 
kultūrpieredzi muzejos, teātrī, mākslas galerijās u.c. 
Katra klase veidojusi aprakstu par gūto pieredzi, 
atspoguļojot to skolas mājaslapā, tādējādi daloties 
pieredzē ar pārējiem skolasbiedriem. (2. semestrī 
darbība “Latvijas skolas somā” netika realizēta 
Covid dēļ.)

6. Pilnveidot skolēnu izpratni par 
veselības un drošības jautājumiem,
audzinot cieņas pilnu attieksmi 
pret sevi un citiem, sekmējot 
atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.

Visi skolēni piedalījušies veselības veicināšanas 
projektā. Klases stundās un savstarpējā saskarsmē 
nostiprinātas iemaņas veidot kulturālu, pieklājīgu 
saskarsmi. Gan skolēniem individuāli, gan skolas 
klašu kolektīvos trenēta atbildīga rīcība, uzdodot gan
individuālus, gan kolektīvus pienākumus, atbalstot 
skolēnu iniciatīvas, pēc tam pārrunājot veikumu, 
analizējot to.

 

Dalība  daudzveidīgos  projektos  sekmējusi  skolēnu  pašattīstības  kompetenci,  sociālo  un
kultūras  kompetenci,  sekmējusi   pašizziņu,  sadarbības  prasmes,  veidojusi  attieksmi,
veicinājusi atbildību.

Informācija par dalību projektos

2019./2020. mācību gadā

Projekta nosaukums  Finansētājs Skolas ieguvumi projektā (ļoti īsi)
Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības

iestādē

Valsts un ES finansēts
projekts Nr.8.3.5.0/16/

I/001

Pasākumu, lekciju un praktisko darbnīcu cikls
karjeras izglītības jautājumos; visām klašu paralēlēm.

Veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pasākumi Jēkabpilī

Valsts un ES
finansēts projekts

Nr. 9.2.4.2/16/I/049

Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura
nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs

ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”; visām
klašu paralēlēm.

Eiropas pēdas Latvijā Biedrība Eiropas
Kustība Latvijā

sadarbībā ar Kultūras
ministriju

10.-11.klašu jaunieši piedalījās Eiropas kustības
Latvijā    organizētajā Latvijas valsts vēsturei

veltītajā reģionālajā izlaušanās spēlē “Valsts. Balsts.
Salds”, pilnveidojot izpratni un zināšanas par valsti,
tās struktūru, aktuālajiem notikumiem, līdzdalības

formām.



Projekts “Latvijas
iedzīvotāju, tai skaitā
skolēnu un studējošās
jaunatnes praktisko

zināšanu uzlabošana,
savstarpējās uzticēšanās un
sadarbības veicināšanā ar

sociāli atstumtajām
sabiedrības grupām”.

Projekta realizētājs
biedrība Apvienība

I.K.P.
SABIEDRĪBAS
INTEGRĀCIJAS

FONDS Latvijas valsts
budžeta finansētā
programma „NVO

fonds”

Seminārnodarbības  skolēniem, vecākiem un
skolotājiem par tēmām: 

Mediācijas vieta un loma starppersonālā saskarsmē;
mediācijas vieta un loma skolā un ģimenē; konflikti
un komunikācija starp dažādām cilvēku grupām, tai
skaitā ar sociāli atstumto sabiedrības daļu; efektīva
komunikācija un personīgā izaugsme; sabiedrība,

sociālais un brīvprātīgais darbs.

Projekts “Latvijas skolu
jaunatnes foto konkurss
“Mana zeme skaistā” ”

Nodibinājums
“Zinātnes un inovāciju

parks”

Ikvienam skolēnam bija iespēja piedalīties foto
konkursā, iesūtot savu foto, kas attēlo Latvijas

skaistumu. Labāko darbu autori saņēma balvas, un
viņu darbi tika izgatavoti gleznu formātā,

demonstrēti  izstādēs.

Projekts “Eiropas pēdas
Latvijā”

Jauniešu seminārs
“Demokrātijai nav demo

versijas”

Kultūras ministrija
un Projekts “Eiropas

pēdas Latvijā”

Jaunieši padziļināti apguva  tēmas – demokrātija un
valsts, pilsoniskā aktivitāte un atbildība, jauniešu

loma  izmaiņu veicināšanā. 
Semināra noslēgumā tapa izglītojoši video sižeti par

demokrātiju, valsti, līdzdalību u.c. nozīmīgām
tēmām. Tika pilnveidotas dalībnieku zināšanas un
prasmes saistošu, multimodālu materiālu izveidē,

stiprinātas sadarbības prasmes, tekstpratība un
medijpratība, kā arī citas mūsdienās nozīmīgas

iemaņas. 

Projekts  “ABItour  for
Europe”

Erasmus+  mobilitātes
projekts

Pie  11.klašu  skolēniem,  kas  apgūst  vācu  valodu,
viesojās Erasmus+ mobilitātes projekta “ABItour for
Europe”  pieredzes  apmaiņas  programmas  studentes
Ariane un  Josephine  no  Vācijas  reģiona  Anhalt
Bitterfeld.  Kultūrpieredzes  apmaiņa,  valodas
zināšanu nostiprināšana.   

Atpakaļ uz skolu Eiropas  Komisijas
pārstāvniecība
Latvijā

Skolēni tiekas ar absolventiem, kuru darbs saistīts ar
ES,  un tiek  iepazīstināti  ar  viņu  darba  ikdienu  un
Eiropas Savienības aktualitātēm.

Jauniešu  iespējas  Latvijā
un ES 

Valsts  finansēts
projekts,  sabiedriskā
labuma biedrība “NVO
resursu centrs”

Informatīvi  izglītojošas  stundas par  jauniešu
iespējām iesaistīties dažādās pilsoniskas sabiedrības
aktivitātēs,  kā  arī  palīdzēt  izprast,  kā  jauniešiem
pašiem veidot  savas  iniciatīvas  un   kur  iegūt  tām
finansējumu. 

Extreme skeching Jēkabpils BJC Projekta  “Mākslas  nedēļa  –  Extreme  skeching”
ietvaros  jaunieši  starptautiskā vidē sacentās,  iesūtot
konkursam  vizuālās  mākslas  darbus  par  globālajai
sabiedrībai aktuālām tēmām.  

Iepazīsti Latviju caur kino! “Kinopunkts”
sadarbībā  ar
ģimnāzijas  skolēnu
parlamentu  

Iespēja  skolā  demonstrēt  jaunākās  dokumentālās
filmas.  

Iespējas,  izaugsme  un
drošība internetā un dzīvē

kustība  “Draudzīga
skola” 
Bērnu  tiesību
aizsardzības inspekcija

Pedagogi  un  skolēni  apguva  teoriju,  noklausījās
lekcijas,  strādāja  darba  grupās,  saņēma  jaunāko
informāciju par drošību internetā.  

Iekļaušanās kustībā 
“Draudzīga skola”

kustība  Draudzīga
skola 
Bērnu  tiesību
aizsardzības inspekcija

Skolēnu  savstarpējo  attiecību,  psiholoģiskās  vides
uzlabošana  klašu  kolektīvos  un  skolā;  konferenču
apmeklēšana, iesaistīšanās konkursos, projektos. 



Radošais projekts  7.-9.  un
10,  11.  klasēm  “Nocel
jumtu!”

Jēkabpils  Valsts
ģimnāzija 

Projekts  nodrošina  iespēju   katram  skolēnam
uzstāties uz KKN skatuves, attīstot radošās spējas un
pašizpausmi.  Šogad  veltīts  pēdējās  simtgades
nozīmīgākajiem kultūrfaktiem.   Katra klase uzsāka
veidot   priekšnesumu  “Griežot  laika  ratu…”,  taču
Covid dēļ pasākums nenotika.

Sociālais  projekts  “Labais
darbs” 

Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija, bez 
finansējuma

Katra klase mācību gada laikā veica kādu labo darbu
– dzīvnieku patversmē, pansionātā, pilsētas ielās u.c.
pilsētas  objektos  –  brīvprātīgā  darba  idejas
iedzīvināšana un uzturēšana. 

12. klašu projekts – Žetonu
vakara izrāde

JVĢ abiturientu klašu 
skolēnu vecāku, 
Jēkabpils pašvaldības, 
sponsoru finansējums

Skolēni  veica  vērienīgu  projektu  no  ieceres  līdz
realizācijai – Žetonvakara izrādei 2020; nostiprināja,
attīstīja  organizatoriskās  un  sadarbības  prasmes,
radošo potenciālu un pašizpausmi, aktiermeistarību.

Mana balss skolā Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija,
bez finansējuma

Katrs  klases  kolektīvs  mācību  gada  laikā  sagatavo
radiopārraides  par  sev,  skolai,  sabiedrībai  aktuālām
tēmām. Jaunieši attīsta komunikatīvo kompetenci. 

Demokrātijas nedēļa Valsts prezidents, 
NVO 

Skolēni piedalījās eseju konkursā “Senči, es un mana
valsts”.  Esejā bija jāatbild uz jautājumiem – ko mani
senči  sagaidīja  no  Latvijas  pirms  100  gadiem  un
Atmodas laikos? Ko no valsts sagaidu es? Konkursa
uzvarētājs A. Gailis un skolotājs K. Klišāns viesojās
pieņemšanā pie prezidenta E. Levita. 

Starptautiskais  skolu
sadarbības projekts 
Latvija - Beļģija

Pašfinansējums, 
Jēkabpils pašvaldība

Skolu  apmaiņas  projekts  ar  Oudenardes  ,  St.
Bernardas  koledžu;  piedalījās  10.  klašu  pārstāvju
grupa. Septembrī beļģu grupa Jēkabpilī, Latvijā, bet
aprīlī  plānotais   ģimnāzijas  grupas  brauciens  uz
Beļģiju nenotika Covid dēļ.

Skolēnu apmaiņas projekts
ar  Sokolovas  Podlaski
(Polija) skolēniem

Pašfinansējums, 
Jēkabpils pašvaldība

Skolēnu apmaiņā iepazītas kultūru, tautas tradīciju un
skolas mācību procesa kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Audzināšanas darba izvērtējums 

Stiprās puses Turpmākā attīstība

 Labvēlīga, atbalstoša skolas vide;
 Senas  un  bagātas  tradīcijas,  kas  sekmē
skolēnu  pilsonisko  līdzdalību,  veicina
patriotisko audzināšanu un pilnveido sociālās
iemaņas, veicina pašizziņu, veido attieksmes;
 Skolā  organizētie  pasākumi  nodrošina
iespēju  iesaistīties  radošā  pašizpausmē
ikvienam skolēnam; 
 Skolā ir aktīva skolēnu pašpārvalde; 
 Klašu vecāko un klašu audzinātāju vadībā,
sadarbībā  ar  skolēnu  pašpārvaldi,  darbojas
klašu aktīvi; 
 Plašs interešu izglītības piedāvājums; 
 Skolas  kora,  vokālo  grupu  un  deju
kolektīvu  ikgadēji  augsti  novērtējumi  skatēs
un  gatavošanās  Skolēnu  dziesmu  un  deju

 Sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar 
saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot 
skolēnu              pašpārvaldes un klašu 
kolektīvu lomu ģimnāzijas darbībā un  skolas 
vides veidošanā;
 Turpināt  pilnveidot  skolēnu izpratni  par
veselības un drošības jautājumiem, audzinot
cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem;
  Kustības  “Draudzīga  skola”  ietvaros
akcentēt  “laipnību”  kā  vienu  no  pozitīvas
saskarsmes pamatelementiem;

 Turpināt  sekmēt  skolēnu pašattīstības  un
sociālo kompetenci daudzveidīgās mācību un
ārpusstundu  aktivitātēs, attīstot  pilsoniski
aktīvas  darbības  un  pozitīvas  saskarsmes



svētkiem; 
 Profesionālās  ievirzes  programmas  –
mūzikas virziens kā izglītojamo intelektuālās
un emocionālās attīstības virzītājs.
 Skolēnu  pašattīstības  un  sociālās
kompetences  sekmēšana   daudzveidīgos
projektos.

prasmes, veicinot  personības attīstību.
 Apgūt  tehnoloģijas  un  izmantot  digitālās
iespējas savstarpējās saskarsmes stiprināšanai,
sociālās  un  kultūrkompetences
nodrošināšanai.   

Audzināšanas darba analīze veidota, izmantojot pedagoģisko padomes sēžu lēmumus, pedagogu
ikgadējo pašvērtējumu, audzinātāju atskaites, skolēnu parlamenta sēdēs apspriesto, skolas padomes
lēmumus u.c.  skolas iekšējo dokumentāciju.

Audz. d. analīzi izveidoja:

d. v. audzināšanas jomā   

 Dace Druveniece


