
 
 

Audzināšanas darba plāns 2021. /2022.m.g. 

 

 
 
Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 
Vīzija - Jēkabpils Valsts ģimnāzija ir kvalitatīva Zemgales reģiona izglītības iestāde: 

tehnoloģiski aprīkota, atvērta inovācijām, radošai darbībai un tehnoloģiju izmantošanai 

mērķtiecīgā skolēnu, pedagogu, vecāku un dibinātāja – Jēkabpils pašvaldības – sadarbībā. 

Labākā skola daudzpusīgai personības attīstībai. 

 

Misija - palīdzēt skolēnam atklāt un attīstīt savas dotības, veicinot viņa izaugsmi, sagatavojot 

izglītības turpināšanai viņa spējām un interesēm atbilstošā pakāpē un virzienā. 

 
    Audzināšanas mērķis  –  nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, 
tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par 
vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, sniegt iespējas plašākai skolēnu izglītības 
pieredzes gūšanai,   bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas 
valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 
 

  Audzināšana ir virzīta uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā 

intelekta attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu attiecību 

veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.  

 

 Audzināšanas un izglītības procesā veicināma izglītojamā izpratne, atbildīga attieksme un 

rīcība, kas apliecina šādas vērtības:  

dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas 

valsts.  

     Vērtību apliecināšanai un īstenošanai izkopjamie tikumi: 

 atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, 

solidaritāte, taisnīgums, iecietība pret atšķirīgo (piemēram, izskata īpatnībām, veselības 

stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražām u.c.)   

 

        Audzināšanas saturs  - mērķtiecīgi organizēts izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā 

tikumiskās, attīstības veicināšanas un dažādu attieksmju (pret sevi, citiem, darbu, kultūru, 

sabiedrību, valsti,  dabu u.c.) veidošanas process.   

 

Audzināšanas darbu veic ikviens Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagogs. 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme


 

 
 

Audzināšanas darba  uzdevumi: 

• palīdzēt atklāt  izglītojamo individuālās dotības, ieinteresējot viņus tālākā izglītībā un 

profesijas apguvē, sniedzot atbalstu karjeras izglītībā; 

• pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, audzinot cieņas 

pilnu attieksmi  pret sevi un citiem, sekmējot  atbildīgu rīcību ikdienas situācijās; 

• īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanai, tādējādi uzturot draudzīgu un drošu  skolas vidi; 

• mācību stundās, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumos veicināt skolēnu 

līdzdalību un sadarbību, attīstīt pilsoniski aktīvas darbības un pozitīvas saskarsmes  

prasmes, veicinot  personības attīstību; 

• sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot  

• skolēnu              pašpārvaldes un klašu kolektīvu lomu ģimnāzijas darbībā un  skolas vides 

veidošanā; 

• atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas 103., Barikāžu atceres 31. un  ģimnāzijas 102. gadadienu, 

organizēt  

• pasākumus  izglītojamo valstiskās identitātes un   patriotisma nostiprināšanai; 

• sekmēt skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības programmās, ārpusstundu un 

ārpusskolas pasākumos,  izkopjot viņu radošumu un attīstot talantus;  

• mērķtiecīgi izmantot kultūras un izglītības iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas. 

 

 

 

1. Mācību saturs 
 

 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  

 

Ievadinstruktāžas. 

Instruktāžas 9. un 12. klasēs par 

eksāmenu kārtību, norisi; par izglītības 

prgrammas saturu, obligātajiem un 

izvēles priekšmetiem.  

māc.gada sākumā kl.audzin., d.v.izglīt. 

jomā 

2.  Informācija par prasībām pētnieciskā 

darba veikšanai ģimnāzijā, par 

pētnieciskā darba struktūru un 

specifiku. Iespēja 10. klasēm 

piedalīties 11.klašu skolēnu ZPD 

lasījumos kā klausītājam pieredzes 

uzkrāšanas nolūkā. 

10. un 11. klasēs 

māc. gada sākumā.  

Projektu nedēļas 

ietvaros 11. klašu 

ZPDlasījumos. 

kl.audz.,  

d.v.izglīt. jomā 

3.  Informācija par e-klases iespējām un 

skolēnu un vecāku pieeju e-

dienasgrāmatai.  

Māc. g. sākumā 

klašu sapulcēs. 

Kl.audz.,  

d.v. informātikas jaut. 

 

 

 



 

2. Mācīšana un mācīšanās 
 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  Mācību ekskursijas, muzeju, izstāžu  

apmeklējumi.  

Visu gadu. Kl.audzin., 

māc.pr.skolot. 

2.  Bibliotēkas,  datorkabinetu u.c. 

tehnoloģiju izmantošana darbā ar klasi.  

Visu gadu.  Kl.audzin., 

māc.pr.skolot. 

3.  Tikšanās ar interesantiem, sabiedrībā 

populāriem cilvēkiem.  

Visu māc.gadu.  Kl.audzin., 

māc.pr.skolot., 

bibliotekāri, administrāc.  

4.  Info par skolas vēsturi, apkārtni, 

absolventiem, tradīciju uzturēšana.  

Visu māc.g. 

(īpaši 7.un10.kl) 

Kl.audzin.,  

skolas muzeja gidi 

5.  Testi izraudzītā tālākizglītības virziena 

noteikšanai, mācīšanās stilu un prasmju 

noteikšana. Individuālo īpatnību 

ievērošana mācību procesā.  

klases stundās kl.audzin.,  

karjeras speciālistu 

piedāvājums 

6.  Sadarbība ar vecākiem – klases 

sapulces, individ.sarunas, pasākumi 

kopā ar vecākiem, vecāku dienas skolā. 

Visu gadu. kl.audzin.,  

priekšmetu skolotāji, 

administrāc. 

 

 

3.Skolēnu sasniegumi 
 

 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  Anketas par skolēnu interesēm un 

sasniegumiem ārpus skolas.  

Visu gadu. Kl.audzin., administrāc. 

2.. Skolēnu individuālās izpētes mapes, 

portfolio 

Visu gadu. Kl.audzin., skolēni 

3.  Regulāra informācija vecākiem par 

skolēnu sasniegumiem – ieraksti 

dienasgrāmatās, info mājas lapā, 

atzinības raksti u.c.  

Visu gadu. Kl.audzin., pr.skolotāji, 

administrāc. 

4.  Rezultātu apkopojums un labāko 

apbalvošana.  

maijā MJ vadītāji, 

administrācija 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Atbalsts skolēniem 

 

 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  Instruktāžas: 

- Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi. 

- Ievadinstruktāžas. 

- Drošība u.c. 

katra semestra 

sākumā; pirms 

konkrētā pasākuma 

Kl.audzin., 

Vides un darba droš. 

speciālists 

2.  Medicīnas izziņas; 

 medmāsas informācija, pirmā  

palīdzība. 

māc.g.sāk.; 

pēc 

nepieciešamības 

Medmāsa,  

audzinātāji  

3.  Tikšanās ar policijas u.c. drošības 

struktūrvienību darbiniekiem Drošības 

dienu  ietvaros.  

sept.,okt. klašu audz. 

administrācija 

4.. Anketas par skolēnu tālākizglītības 

nodomiem 

katru māc.gadu; 

pastiprināti 

9.un12.klasēs. 

kl.audzin., 

5.  Skolēnu veselības stāvokļa un sociālā 

fona  izzināšana. 

Visu gadu klašu audz., soc.ped. 

6. Dažādu konkursu organizēšana un 

dalība valsts organizētajos konkursos.  

Visu gadu.  klašu audz., 

administrācija, 

priekšmetu skolotāji. 

7.  Vecāku sapulces, indiv.d.ar vecākiem. Visu gadu. kl.audz., atbalsta 

personāls, administrācija 

8. Atbalsts spējīgajiem un skolēniem ar 

mācību grūtībām, darbs konsultācijās. 

Visu gadu. kl.audzin., skolotāji, 

administrācija 

9.  Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, 

skolas absolventiem.  

Visu māc. gadu kl.audz., administrācija 

 

5. Skolas vide 
 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  Ekskursijas.  1 –2 x semestrī Klašu audzin. 

2.  Sporta diena.  1-2X māc.gada 

laikā. 

sporta skolotāji, 

administrāc., audzinātāji 

3.  Skolas tradicionālie pasākumi: 

 

Zinību diena. (1.sept.) 

Dzejas dienas. 

Skolas dzimšanas dienas svinības. (6.okt.) 

Skolotāju diena. 

7.un 10.klašu uzņemšana skolas saimē 

“Draugs, mūsu pulkā nāc!” (okt.) 

Vides uzkopšanas talkas.  

Lāčplēša diena.(11.nov.) 

Valsts svētki Pilsonības nedēļas ietvaros 

(nov.). 

 kl.audzin., skolēnu 

parlaments, 

administrācija, 

priekšmetu skolotāji, 

 



Lāpu gājiens (11.nov.),  

svecīšu aizdegšana Kena parkā (18.nov.).  

Valsts svētku koncerts 

“Gimnāzists un Ģimnāziste”(dec.) 

Žetonu vakars. (febr.2.nedēļa) 

Akcijas “Draudzīgais aicinājums”, 

“Sniedz roku ķepai!”, “Piemet pagalīti!” 

Projektu dienas. 

Deju kol.”Kauranieši”koncerts.(febr.)  

Klašu radošais konkurss “Nocel 

jumtu!”(apr.) 

Veselības dienas 

Zvana svētki.(maijā)  

Izlaidumi (jūnijā) 

 

4.  Klašu kabinetu un skolas telpu svētku 

noformējums.  

Svētkos. kl. kol., atb.personāls, 

d.v.audzin.d. 

5.  Skolēnu noskaņojuma un vēlmju izpēte, 

aktuālu jaut. apspriešana un risināšana. 

Periodiski,  

pēc 

nepieciešamības 

kl.audz.,  

skolēnu parlaments, 

atbalsta personāls, 

administrācija 

 

6. Resursi 
 

Nr.p.k. Uzdevumi. Laiks   Atbildīgais 

1.  Psihologa atbalsts audzinātājam klases 

kolektīva mikroklimata izpētē.  

Vismaz 1-2 X 

māc.gada laikā 

audzin. izvēlētā 

laikā.  

Kl.audzin. un psihologs  

2.  

 

Bibliotekārās stundas.  Saskaņā ar 

audzin.vēlmēm un 

bibliotekāru 

piedāvājumu.  

Kl.audzin. bibliotekāres  

3.  Soc.pedagoga un psihologa izstrādātas 

informatīvas + interaktīvas klases 

stundas par noteiktu tematiku.  

Saskaņā ar 

audzin.vēlmēm un 

atbalsta personāla 

piedāvājumu 

kl.audzin., 

soc.ped., psihologs 

4. Absolventu – dažādu profesiju 

pārstāvju – piesaiste, organizējot 

tikšanās ar skolēniem.  

Saskaņā ar 

audzinātāju un 

māc.pr.skolotāju 

vēlmēm.  

Klašu audzin, 

pedagogi, 

administrācija 

5. Sadarbība ar pašvaldības institūcijām, 

BJC, Jēkabpils Kultūras pārvaldi, 

NVO,  Mākslas skolu, Mūzikas skolu 

u.c. 

Saskaņā ar darba 

plāniem, iecerētajiem 

pasākumiem.  

Klašu audzin., 

pedagogi, 

administrācija 

6. Sadarbība ar vecākiem – dažādu 

profesiju pārstāvjiem – skolas 

pasākumu  norisē.  

Saskaņā ar darba 

plāniem, iecerētajiem 

pasākumiem. 

Klašu audzin., 

pedagogi, 

administrācija 

 



 
 

2021. /2022. m. g. 

 

galveno JVĢ pasākumu kalendārs 1.semestrim 

 

Plānotais koriģējams atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un realizējams, ja tas ir iespējams.  

Plāns papildināms ar mācību jomu skolotāju grupu apspriedēs  ieplānotajām izglītojošām 

aktivitātēm.  

Pārsvarā pasākumi plānojami klases ietvaros. Nelielām klašu grupām, jauktām grupām – ārā.  

Klases stundās (arī sociālo zinību stundās, koleģiāli sadarbojoties soc. zin. skolotājam un 

audzinātājam) izmantot M. Ozolas un K. Bikšes grāmatas “13 mans laimīgais skaitlis” 

materiālu.  Plānojam, ka tuvākajās dienās šī grāmata tiks izsniegta katram 9.klases skolēnam. 

9.klasēs grāmatu aktīvi izmantot gan klases, gan sociālo zinību stundās.  

 

Mācību gada laikā:   

1. Katra klase līdz maija vidum  ieplāno un  veic klases “Labo darbu”. Labā darba 

aprakstu un atsevišķi pievienotus foto e- klases pastā sūtīt d. v. audz. d. ( D. 

Druveniecei).  

2. Katra klase iesaistās projektā “Latvijas skolas soma”. 

            

Septembris  

10.09.  ( datums var tikt mainīts laika apstākļu dēļ) – adaptācijas pasākums 10. klasēm Meža 

takā 

16.09.    ( datums var tikt mainīts laika apstākļu dēļ) – adaptācijas pasākums 7.klasēm JVĢ 

sporta stadionā  

no 6.09. – 10.09. - Dzejas dienas, klases aicinātas klases stundās un/vai valodas stundās 

pilsētvidē rakstīt dzeju uz trotuāra; klases aicinātas rīkot savus dzejas dienas pasākumus, 

lasījumus…. 

septembrī  - veicam  ievadinstruktāžas, aktualizējam skolas iekšējās kārtības noteikumus, 

iepazīstinām jaunos skolēnus ar skolas mājaslapu, e klases lietošanu u.c. 

Oktobris 

6.10. – JVĢ 102. gadadiena 

4.10. - 8.10. – “Draugs, mūsu pulkā nāc! – individuāli pasākumi katrai  7.klasei; organizē 

9.klases – vada  atsevišķi skolēni no katras 9. klases un  9.klašu audzinātāji  (Katra 9.klase 

savai atbilstošajai klasei? Padomāsim!) 

5.10.  – Skolotāju dienas atzīmēšana - ?   (12.klašu organizēts sveiciens + klašu kolektīvu 

iniciatīva, sveicot savus mācību priekšmetu skolotājus )  

11.10. -15.10. – “Draugs, mūsu pulkā nāc! –  individuāli pasākumi katrai  10.klasei; organizē 

11.klases – vada  atsevišķi skolēni no katras 11. klases un  11.klašu audzinātāji.  ( Padomāsim 

par formu un iespējām!) 

18.10.- 22.10. – skolēnu rudens brīvdienas 

 

 

 

 



Novembris 

10. 11. - 18.11. – Pilsonības nedēļa. Klašu audzinātāju, vēstures skolotāju  u.c. jomu  

skolotāju organizētie pasākumi skolā un pasākumu apmeklēšana pilsētā; mēneša laikā klases 

stundās tikšanās ar audzinātāju uzaicinātiem  sabiedrībā ievērojamiem cilvēkiem;  

11.11. – Lāčplēša diena,  ja notiks lāpu gājiens ( iet 10.klases un audzinātāji + brīvprātīgi 

klašu kolektīvi un audzinātāji)  

17.11. - Latvijas valsts proklamēšanas svētku atzīmēšana skolā,  par formu jādomā; 

sabiedriski aktīvo 8.-9. un 11.-12.klašu skolēnu godināšana 

18.11. - svecīšu aizdegšana Kena parkā ( 11. klases un audzinātāji)  

Decembris 

9.12. – 11. 12. labdarības  akcija “Brīnumsvece” 

Pirms ziemas brīvdienām -   Ziemassvētku koncerti (atsevišķi  pa  klasēm – mūzikas stundās - 

?)    

21.12. - pēdējā māc. diena 1. semestrī, liecību izdošana 

22.12. – 4.01. – skolēnu ziemas brīvdienas 

 

 

Plānošanai 2021./2022.m.g. 

2.semestris 

1. Katra klase, kas nepaguva 1.semestrī,  līdz maija vidum  ieplāno un  veic “Labo darbu”.  

Aprakstu un atsevišķi pievienotus foto e- klases pastā sūtīt Dacei D.  

2. Par klasē notikušām vērtīgām, saistošām, interesantām  aktivitātēm klašu pārstāvji 

aicināti rakstīt skolas mājaslapai. Rakstu un foto sūtīt Dacei D.  

3. Katra klase 2.sem. piedalās projektā “Latvijas skolas soma”.  No janvāra vidus projektu 

novadā atkal koordinēs BJC darbiniece Elīna Puķe (nevis Everita).  

4. Klases stundās (īpaši 7.-9.klasēs) izmantot projekta e-TAP materiālus: 

https://www.arete.lu.lv/lv/7-9-klase/  (Saite sūtīta visiem audzinātājiem arī e klases pastā 

4.01. 2022.) 

5. Klases stundās izmantot K. Bikšes un M. Ozolas grāmatas “13 mans laimīgais skaitlis” 

materiālus. Īpaši 9.klasēs, jo šiem skolēniem katram ir izsniegta grāmata.  

6. Vecāku sapulci plānot tiešsaistē.  

7. Aktivitātes plānot klases “burbulī”. Pievērst uzmanību skolēnu psihoemocionālajam 

stāvoklim, garīgajai veselībai; sadarbība ar skolas atbalsta personālu.   

Janvāris  

04. 01. Pedagoģiskās padomes sēde 

20.01. Barikāžu  atceres  pasākums – tiešsaistes stunda.  ( org. K. Klišāns un D. Druveniece)  

24. – 31. 01.-  brīvprātīgā grāmatu dāvināšanas akcija skolas bibliotēkai „Draudzīgais aicinājums” 

https://www.arete.lu.lv/lv/7-9-klase/


Klases, kas piedalīsies akcijā, grāmatā veic ierakstu ar novēlējumu un parakstās.  

Nofotografē grāmatas vāku un savu ierakstu. Abus foto sūta D. Druveniecei un M. Dilbekai e 

klasē. Mājaslapā izveidosim dāvināto grāmatu foto galeriju. Klases pārstāvis vai audzinātājs grāmatu 

var atdot Maldai D. vai Anitai G. 

Māc. priekšmetu olimpiādes  

Februāris 

05.02.  – būtu bijis Žetonu  vakars ( ja 12.-tie var/grib,  veido kādu nelielu video 

priekšnesumu/sveicienu skolotājiem, vecākiem…!?) Nekāds pasākums klātienē, protams, nebūs. 

Žetonus, gredzenus direktors pasniegs izlaidumā. ( Drīzumā varam sākt gredzenu mēru noņemšanu un 

gredzenu, žetonu pasūtīšanu.)  

11.klases – gatavo 12. klasēm uzmundrinošu sveicienu nenotikušajā Žetonu vakarā… (pērn bija 

jauks un asprātīgs 11.klašu sveiciens 12-ajiem.)  

Mācību priekšmetu olimpiādes  

Marts 

14.03. - 18.03. - skolēnu brīvdienas 7.-11. kl. (12. kl. eksāmeni  pēc VISC plāna) 

21.03.  – 25.03. – skolēnu brīvdienas 12.klasēm 

2. semestra starpvērtējuma liecības 9. un 12.klasēm 

Aprīlis 

08.04. – būtu bijis klašu jaunrades konkurss 7.- 11. kl. ”Nocel jumtu!”.  Tradīcijas uzturēšanai 

parlamenta jaunieši ierosināja, ka līdz šim datumam katra klase varētu iesūtīt kādu priekšnesumu 

videoformātā. Padomājam!  Ja ir labas idejas, rakstiet!  

Maijs 

4. maija svētki – LR Neatkarības atjaunošanas diena  

? -    Zvana svētki  9. un 12. kl.  

Iekopēju fragmentu no IZM: Ja līdz šim noteikumi 9.un 12. klasēm noteica divus atšķirīgus 

datumus – kad beidzas mācības (parasti tas bija maija vidus) un kad beidzas mācību gads, tad turpmāk 

noteikts būs tikai mācību gada beigu datums. Tas ļaus izglītības iestādēm 9. un 12. klašu beidzējiem līdz 

pat mācību gada beigām patstāvīgi plānot mācību procesa norisi, tostarp noteikt mācību priekšmetu 

(kursu) īstenošanas laikus, konsultāciju un individuālā darba laikus. Turklāt turpmāk visiem 9. 

un  12.klašu skolēniem, arī tiem, kas atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, vērtējumi mācību 

priekšmetos (kursos) būs iegūstami, uzlabojami un izliekami līdz mācību gada beigām saskaņā ar 

izglītības iestādē apstiprināto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  Te pilns komentārs no IZM 

par mācību gadu: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-noteikumi-par-20212022-macibu-

gada-sakuma-beigu-un-brivdienu-laikiem 

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-noteikumi-par-20212022-macibu-gada-sakuma-beigu-un-brivdienu-laikiem
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-noteikumi-par-20212022-macibu-gada-sakuma-beigu-un-brivdienu-laikiem


30. 05. – 7.- 8. un 10. – 11. kl.  Sporta un tūrisma diena ( Redzēs, varbūt ap šo laiku jau drīkstēsim 

kaut kādā formātā ārā pulcēties!?)  

31.05. - pēdējā mācību diena, liecību izsniegšana 7.- 8. un 10.- 11. kl. skolēniem  

Konsultācijas, eksāmeni 9. un 12. kl. 

Jūnijs 

Mācību gads 9.kl. beidzas 14.06;          …  – izlaidums 9.klasēm  

Mācību gads 12.kl. beidzas 21.06.;         …  – izlaidums 12. klasēm  

 

 

Karjeras izglītības organizēšana JVĢ 2021./ 2022. m. g. 

 

 

Karjeras izglītība ģimnāzijā tiek integrēta Ģimnāzijas pedagoģiskajā procesā, to 

veicot: 

 

• mācību stundās – priekšmetu skolotāji sadarbībā ar iestādēm, organizācijām, pildot 

standartu un programmas, īstenojot  vairāku mācību priekšmetu integrāciju; 

• klases stundās, klases pasākumos - kl. audzinātāji, atbalsta personāls; 

• projektu darbā – skolotāji, klašu audzinātāji, atbalsta personāls, skolas vadības grupa, 

visas MJ;  

• skolas ārpusstundu pasākumos - direktora vietnieki, metodiķe, karjeras izgl. 

speciāliste. 

 

Klašu līmenī  

Karjeras izglītība ir viens no klases audzinātāja darbības virzieniem, kas plānojams 

atbilstoši skolēnu vecumam, darbību šajā jomā klases audzinātājs plāno un realizē, 

ietverot tematiskas  klases stundas savā darba plānā. 

Pasākumu skaitu, tematiku šajā jomā plāno katras klases audzinātājs, sadarbībā ar skolas 

vadību, ārpusskolas institūcijām un  karjeras konsultanti S. Stikāni. 

• Mācību stundās- mācību saturu saistot ar praktisko dzīvi, ar piemēriem tuvākajā apkārtnē, 

valstī; 

• Klases stundās - tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ar iestāžu, organizāciju 

pārstāvjiem; 

• Mācību iestāžu, citu institūciju, organizāciju apmeklēšana, iekļaujot to mācību ekskursiju 

programmā, maršrutos; 

• Skolēnu anketēšana, viņu nodomu izzināšana, rosināšana tālākai izglītībai, sadarbojoties 

ar vecākiem; domāšanas par savu piemērotību  konkrētām  profesijām aktivizēšana; 

• Izstādes “Skola-2021“ apmeklēšana klasei atsevišķi vai vairākām klasēm kopā; 

• Pasākumi ( tikšanās u.c.) paralēlo klašu sastāvā, divām vai vairākām  klasēm kopā u.c.; 

• Vecāku vai skolas absolventu – dažādu profesiju pārstāvju aicināšana uz klasi, uz klases 

stundām vai citiem pasākumiem; 

• Vecāku dienās, vecāku sapulcēs u.c. pasākumos, tikšanās ar skolēnu vecākiem skolā vai 

vecāku darba vietās; 



• Savstarpēja sadarbība priekšmetu skolotājiem mācību ekskursiju, projektu dienu, karjeras 

un citu pasākumu organizēšanā; 

• Jēkabpilī organizēto karjeras dienu/nedēļas un citu ar izglītību saistītu informatīvu 

pasākumu apmeklēšana. 

Skolas līmenī - lielākie, tradicionālie skolas pasākumi. 
 

Iekļaušanās projekta NR. 8. 3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” pasākumos visu klašu grupām – koordinē S. 

Stikāne, M. Dilbeka. 

• Piedalīšanās Karjeras nedēļā  - S. Stikāne, klašu audzinātāji. 

• Tikšanās ar atsevišķu izglītības iestāžu pārstāvjiem vienai vai vairākām 

klasēm, interesentu grupām – M.Dilbeka, S.Ozoliņa, D. Druveniece, S. Stikāne;  

• Jaunākās informācijas par izglītības, karjeras iespējām izvietošana stendos pie 

bibliotēkas un profesionālās orientācijas stūrītī bibliotēkā – M. Dilbeka, S. Stikāne; 

• ESF izstrādātie mācību materiālu izvietošana  atrodami bibliotēkā un stendā - 

S. Stikāne;  

• Elektroniski iesūtītās informācijas aktualizēšana, pārsūtīšana skolotājiem, 

klašu audzinātājiem - M.Dilbeka, S.Ozoliņa, S. Stikāne; 

• Pieejas nodrošinājums elektroniskas informācijas iegūšanai no izglītības 

iestāžu mājas lapām – skolas bibliotēkas lasītavā – M. Dilbeka, A.Grigaloviča,  B.Lasmane; 

• 12. klašu audzēkņu un 9. klašu skolēnu anketēšana par tālākās izglītošanās 

nodomiem, informācijas un nodomu apkopošana septembrī - oktobrī un atkārtoti aprīlī - 

S.Ozoliņa, R. Kļaviņa; 

• Klases stundās - 9. un 12. kl. audzēkņu iepazīstināšana ar iepriekšējā gada 

absolventu gaitām, audzēkņu izglītības nodomu izzināšana – S.Ozoliņa, kl. audzinātāji; 

• Pedagoģiskās sēdes sagatavošana  13.10. 2020. (piedalās 12. kl. skolēni  un 9. 

kl. pārstāvji) – iepriekšējā gada absolventu tālāko izglītības izvēļu analīze un skolēnu 

nodomu izzināšana - S.Ozoliņa, R.Kļaviņa; 

• Dalība valsts un starptautiskos, arī skolēnu apmaiņas  projektos - skolēnu 

grupas, projekta grupu vadītāji; 

• Ēnu dienas organizēšana, uzdevumu došana, atgriezeniskās informācijas 

ieguve – 10.02. 2020.11. klasēm – klašu audzinātāji sadarbībā ar Dz. Priekuli. (saskaņā ar 

JVĢ  darba plānojumu pārējo klašu skolēni masveidīgi Ēnu dienā nepiedalās). 

 

 

 

Plāns apspriests vadības grupas sanāksmē un apstiprināts pedagoģiskās padomes 

sēdē 2021. g. 30. augustā. 

 

 

 

 

 


