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APSTIPRINU 

Aknīstes vidusskolas direktore 

_______________ A.Voitiške 

                                                                                       01.09.2017. 
 

Aknīstes vidusskolas audzināšanas darba plāns  

2017./2018. m.g. 
 

n.p.k. Galvenais uzdevums Darba formas Pasākums Laiks Atbildīgais 
Piezīmes. Darbība  

(pierādījumu bāze) 

I  Pēctecīga un mērķtiecīga audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē 

1. 

Organizēt pasākumus 

skolēnu patriotisma 

audzināšanā, t.sk. valsts 

svētku svinēšana un atceres 

dienu atzīmēšana, 

akcentējot vērtības – 

dzīvība, cilvēka cieņa, 

brīvība, ģimene, laulība, 

darbs, daba, kultūra, 

latviešu valoda un Latvijas 

valsts.  

Koncerti, izstādes, konkursi, 

diskusijas skolēnu radošo un 

izpētes darbu apkopojumi, 

klases stundas, svinīgas 

līnijas, sacensības, 

godināšanas, atceres un 

piemiņas pasākumi, lāpu 

gājieni, tikšanās, talkas, 

ekskursijas u.c. 

Zinību diena. 01.09.2017. 
A.Voitiške, 

A.Ielejs,  
 

Dzejas diena. Izteiksmīgās runas 

konkurss  „Zelta sietiņš“ Berķenelē 
11.09.2017. E. Zariņa,   

Ziedu kompozīcijas „Latvju zīmes 

Latvijai“ 

11. – 15.09. 

2017. 
D.Ieleja,  

Rudens kross. 
11. – 22.09. 

2017. 
O.Treine  

Lekcija un tikšanās ar ASV 

karavīriem Aknīstes vidusskolā 
10.10.2017. A.Voitiške  

Olimpiskā diena 2017. 22.09.2017. O.Treine,  

Skolotāju diena. 06.10.2017. E.Miķēna,    

12. klases skolēni, uzsākot 

Pilsonības nedēļu,  izdala LV 

karoga piespraudes skolēniem un 

skolas darbiniekiem. 

10.11.2017. M.Pērkone  
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Gaismas akcija  pie Aknīstes 

vidusskolas. 
10.11.2017. A.Gasparoviča  

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas 

Republikas proklamēšanas 99. 

gadadienai. 

17.11.2017. S.Radiņa  

Grāmatas par Aknīsti atvēršanas 

svētki 

Līdz 17.12. 

2017. 
S.Radiņa,   

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

dienai veltīts ugunskurs. 

janvāris 

2018. 

N.Mežaraups, 

A.Ielejs 
 

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

dienai veltīts pasākums. 

janvāris 

2018. 

M.Pērkone, 

A.Ielejs 
 

„Žetonu vakars” 
februāris 

2018. 
E.Miķēna  

Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai veltīts pasākums. 
marts  2018. 

M.Pērkone, 

A.Ielejs 
 

Latvijas Neatkarības atjaunošanas 

dienai veltīts koncerts 

maijs  

2018. 
A.Ielejs  

2. 

Organizēt pasākumus 

skolēnu pilsoniskās 

izglītības pilnveidē un 

Eiropas identitātes un 

piederības apziņas 

veicināšanā 

Informēšana par Eiropas 

Savienībai nozīmīgiem 

notikumiem, pasākumi, 

akcijas, konkursi, diskusijas, 

klases stundas, ekskursijas 

Eiropas nedēļa. 
maijs  

2018. 

A.Ielejs, 

A.Voitiške 
 

Sacensības –  „Saturieties Lāčplēši”. 09.11.2017. O.Treine  

Pilsonības nedēļa, Vizuālās mākslas 

konkurss-„ Mana dziesma Latvijai”  

Līdz 17.11. 

2017. 
D.Ieleja Darbu izstāde 

Pilsonības nedēļa, Vēstures 

konkurss „ Latvijai -100”;    

Līdz 17.11. 

2017. 
M.Pērkone  

18. novembra kauss volejbolā 25.11.2017. O.Treine  

Baltu vienības diena Dignājas 

pilskalnā 
22.09.2017. M.Pērkone  

Eiropas vēstnieku skola 
oktobris 

2017. - maijs 

A.Voitiške, 

L.Mažeika, 
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2018. S.Medvecka 

3. 

Veicināt skolēnu 

sabiedrisko aktivitāti un 

līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts dzīvē, 

vides sakārtošanā un 

saglabāšanā 

Skolas, novada/pilsētas 

svētki, tradīcijas, talkas, 

labdarības akcijas, 

starpskolu projekti, klases 

stundas 

4.Sēlijas novada sporta svētki 

Jaunjelgavā 
14. 09.2017. O.Treine  

Labdarības pasākums 

„Brīnumsvece” 

decembris 

2017. 
A.Voitiške  

Latvijas sakoptības „Lielā talka” aprīlis A.Ielejs  

“Mežs ienāk skolā”; mākslas skolas 

audzēkņu izstāde. 

Līdz 17.12. 

2017. 

S.Jasāne, 

E.Joča 
 

Konkurss: “Mājīgākā klase 

Ziemassvētkiem”. 

Līdz 

17.12.2017. 
S.Jasāne  

Skolas telpu dekorēšana 

Ziemassvētku pasākumiem. 

Līdz 

17.12.2017 
A.Gasparoviča  

4. 

Nodrošināt skolēnu 

līdzdalību skolas pārvaldes 

jautājumu risināšanā 

Sanāksmes Skolas padomes sēdes 

Pēc skolas 

padomes 

darba plāna 

A.Voitiške  

5. 

Atbalstīt skolēnu 

pašpārvalžu darbību un 

pieredzes popularizēšanu 

Pašpārvalžu organizētās 

aktivitātes, informēšana 

 

Pēc skolēnu 

pašpārvaldes 

darba plāna. 

A.Voitiške 

Skolēnu pašpārvaldes 

sanāksmes, pasākumi. 

Skat. Skolēnu 

Pašpārvaldes 

protokolus. 

6. 

Iesaistīt skolēnus interešu 

izglītības programmās 

kultūrizglītībā, tehniskajā 

jaunradē, vides izglītībā un 

sporta interešu izglītībā. 

Interešu izglītības 

programmu piedāvājums, 

pasākumi 

 

septembris 

2017.  

janvāris 

2018. 

A.Ielejs 

Tiek veikta analīze par 

skolēnu iesaistīšanos 

ārpusstundu interešu 

nodarbībās. Anketēšana 

par skolēnu un vecāku 

vēlmēm  interešu 

pulciņu piedāvājumā. 

Interešu pulciņu 

atskaites pasākumi. 
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7. 

Nodrošināt skolēnu 

iesaistīšanos pētnieciskajā 

darbībā savas skolas, 

novada/pilsētas izzināšanā 

un kultūras mantojuma un 

vides saglabāšanā. 

Novadpētniecība, projektu 

nedēļa, zinātniski 

pētnieciskā darbība. 

Projektu nedēļa – darbs pie skolas 

vēstures izpētes. 

2018.gada 

februāris 
M.Pērkone 

Izstrādāti projektu 

darbi 

8. 

Popularizēt jauniešu vidū 

Edinburgas hercoga 

starptautisko jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmu AWARD 

Informēšana, līdzdalība, 

projekti, pieredzes apmaiņa 

 
februāris 

2017. -

februāris  

2018. 

S.Buholce 

Noslēgts līgums ar 

VISC, uzsākta 

AWARD programmas 

īstenošana skolā. 

9. 

Organizēt pasākumus 

skolēnu profesionālajā 

orientācijā un karjeras 

izglītībā 

 

Karjeras izglītības stundas, 

dienas, tikšanās, klases 

stundas, atvēro durvju 

dienas, konsultācijas, 

anketēšana, ekskursijas, 

vecāku, skolas absolventu, 

vietējo uzņēmumu resursu 

izmantošana 

Swedbankas ekspertu bezmaksas 

praktiskās mācībstundas "Dzīvei 

gatavs" 

februāris 

2018. 
A.Voitiške Dalībnieku saraksti 

Mācības Panākumu universitātē 

27.09.2017. 

17.10.2017. 

15.11.2017. 

07.12.2017. 

15.01.2018. 

13.02.2018. 

22.03.2018. 

11.04.2018. 

A.Ielejs 
apliecības par  

programmas apguvi 

Tikšanās ar z/s ”Rūdupes”  

īpašnieku    Andri Zībergu 

oktobris 

2017. 
 G.Ozoliņa,  

“Skola-2018” apmeklējums, 
februāris 

2018. 
A.Ielejs Dalībnieku saraksti 

Piedalīšanās Ēnu dienās. 
februāris 

2018. 
A.Ielejs 

Apliecinājumi par 

piedalīšanos ēnu dienā 

Atvēro durvju diena, VUGD,  

Zemgales reģiona brigādes, 

Aknīstes postenī                                               

septembris 

2017. 
A.Ielejs,  Dalībnieku saraksti 

Atvēro durvju diena NMPD 

Aknīstes brigādes punktā 

septembris 

2017. 
A.Ielejs,  Dalībnieku saraksti 
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Mācību ekskursijas Latvijas 

uzņēmumos. 

Pēc klases. 

audzinātāja 

darba plāna.  

Klases  

audzinātāji. 
Atskaites par ekskursiju 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001       

„Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”                         

pasākums „Pats savām rokām” 

21.12.2017. A.Ielejs  

10. 

Organizēt pasākumus 

skolēniem par drošības 

jautājumiem un rīcību 

ekstremālos apstākļos, 

veselīgu dzīvesveidu un 

atkarību profilaksi 

Mācību semināri, praktiskas 

nodarbības, klases stundas, 

daudzveidīgas akcijas, 

konkursi, projektu nedēļas, 

tikšanās, mācību ekskursijas 

Tikšnās ar Valsts policijas 

Jēkabpils iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas pārstāvjiem par 

drošību uz ceļiem 1.-4.kl.. 

oktobris 

2017. 
A.Ielejs  

Tikšnās ar Valsts policijas 

Jēkabpils iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas pārstāvjiem par 

dministratīvajiem un 

kriminālpārkāpumiem un atbildību 

par to veikšanu, par drošību 

internetā 5.-8.kl. 

oktobris 

2017. 
A.Ielejs   

Tikšnās ar Valsts policijas 

Jēkabpils iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas pārstāvjiem par 

atkarību 9.-12.kl. 

oktobris 

2017. 
A.Ielejs   

Mācību evakuācijas organizēšana 
oktobris 

2017. 
N.Mežaraups  

Velosipēdistu vadītāju  eksāmena 

organizēšana 

maijs     

2018. 
A.Ielejs 

Iegūtas Velosipēdistu 

vadītāju apliecības 

11. 

Pievērst uzmanību 

skolēnu savstarpējo 

attiecību kultūrai, 

konfliktu risināšanai, 

vardarbības mazināšanai, 

iecietības veicināšanai 

Klases stundas, diskusijas, 

projekti, pieredzes apmaiņa, 

lomu spēles, tikšanās ar 

speciālistiem 

Lekcijas, preventīvās nodarbības 

grupās vai klasēs. 

Pēc klases 

audzinātāja 

darba plāna.  

Klases  

audzinātāji. 

Ieraksti klases audz. 

dokumentācijā. 

Praktiskās nodarbības saskarsmes 

veicināšanai 10.klasē. 

Pēc klases 

audzinātāja 

darba plāna.  

 I.Luņģe  

Ieraksti klases 

audzinātāja 

dokumentācijā. 
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12. 

Organizēt pasākumus 

izglītības prestiža un 

skolēnu pašpilnveides un 

sabiedriskās līdzdalības 

veicināšanai skolēnu vidū 

Apbalvošanas un pateicības 

pasākumi par skolēnu 

sasniegumiem mācību un 

ārpusstundu darbā 

Labāko skolēnu apbalvošana pēdējā 

zvana pasākumā 

maijs  

2018. 
A.Voitiške  

Labāko skolēnu apbalvošana 

mācību gada noslēgumā. 

maijs  

2018. 
A.Voitiške  

Pateicības vecākiem – par bērnu 

sasniegumiem mācībās un par 

sadarbību ar skolu. 

decembris 

2018. 
A.Voitiške  

Ekskursija konkursu, sacensību, 

skašu laureātiem 

maijs  

2018. 
A.Ielejs  

13. 

Veikt skolēnu izpēti, kas 

tiek balstīta uz 

audzināšanas darbā 

izvirzītajām aktualitātēm, 

skolas un klases 

audzināšanas izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem. 

       

Karjeras izvēles izpēte 9. un 

12.klasēs. 

Mācību motivācijas izpēte 

1., 5. un 10. klasēs 

       

 

aprīlis, maijs  

2018. 

Skolas 

administrācija. 

Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols 

II  Pedagogu kompetenču pilnveide un metodiskā atbalsta nodrošināšana audzināšanas jomā. 

1. 

Veicināt pedagogu 

profesionālo pilnveidi 

audzināšanas jomā, 

ieviešot kompetencēs 

balstītu pieeju apmācību 

procesā. 

Semināri 

 

1x nedēļā A.Voitiške,  Seminārnodarbības. 

2. 

Organizēt pasākumus 

pedagogu labās prakses un 

pieredzes apkopošanai un 

popularizēšanai 

audzināšanas darba 

jautājumos 

Sanāksme. 

Klašu audzinātāju un pedagogu 

pieredzes apmaiņas sanāksme par 

audzināšanas darbu mācību stundās 

un ārpusstundu pasākumos 

aprīlis 

2018 
A.Ielejs 

Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols 



7 
 

III   Pedagogu - skolēnu - ģimenes sadarbības veicināšana. 

1. 

Izmantot E-klases iespējas 

informācijas 

nodrošināšanai vecākiem 

ieraksti e-klasē, 

audzināšanas stundās 

 

1x nedēļā 
Klases  

audzinātāji. 

Veikti ieraksti e-klasē, 

norādot norises datumu. 

2. 

Organizēt vecākiem 

izglītojošus pasākumus par 

bērnu audzināšanas 

jautājumiem 

Tikšanās  ar speciālistiem. 

 
01.09.2017. 

un 1x 

2.semestrī. 

A.Voitiške, 

A.Ielejs 

Psihologa un 

Nepilngadīgo lietu 

inspektora lekcijas. 

3. 

Organizēt pasākumus, 

nodrošinot bērna, vecāku 

un pedagoga klātbūtni, lai 

risinātu jautājumus, kas 

saistīti ar skolēna mācību 

rezultātu analīzi un 

rekomendācijām 

personības attīstības 

pilnveidei. 

Individuālas tikšanās  Individuālas sarunas ar vecākiem. 

Pēc klases 

audzinātāja 

darba plāna. 

Klases  

audzinātāji. 

Ieraksti klases 

audzinātāja. 

dokumentācijā. 

4. 
Veicināt skolas padomes 

darbību 
Sanāksmes 

 
4x mācību 

gadā 

Skolas padomes  

priekšsēdētājs, 

I.Grauziņš 

Sanāksmju protokoli.  

5. 

Organizēt svētku koncertus 

–  ne mazāk kā 2 reizes 

gadā. 

Koncerts, kurā piedalās  

klašu kolektīvi un interešu 

pulciņu dalībnieki 

Ziemassvētku  koncerti 22.12.2017. A.Ielejs  

Mātes dienai veltīts koncerts. 
maijs  

2018. 
A.Ielejs  

6. 
Sekmēt klašu audzinātāju 

darbību. 

Klašu audzinātāju 

sanāksme. 

Pārrunas ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, atbalsta personālu, 

skolēniem, skolotājiem, vecākiem;  

maijs   

2018. 
A.Ielejs 

Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols. 

7. 

Vērtību apliecināšanai un 

īstenošanai izkopt tikumus 

solidaritāte, tolerance. 

Audzināšanas pasākumu 

organizēšana. 

Audzināšanas stunda. 

Pēc klases 

audzinātāja 

darba plāna. 

Klases  

audzinātāji. 

Ieraksti klases audz. 

dokumentācijā. 

Labdarības akcija Aknīstes VSAC 

un Aknīstes PNS 

20.12.2017., 

17.01.2018. 

A.Voitiške, 

A.Ielejs, 

S.Radiņa, 

I.Krasevska. 
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8. 

Organizēt darbu ar sociālā 

riska grupas bērniem un 

jauniešiem atkarību, 

vardarbības profilaksē. 

Korekcijas nodarbības. 

 
Pēc sociālā 

pedagoga 

darba plāna. 

I.Plocāne 
Sociālā pedagoga darba 

plāns. 

IV   Izglītības iestādē audzināšanas darbā iesaistīto pušu sadarbības pilnveidošana 

1. 

Nodrošināt efektīvu klašu 

un pagarinātās dienas 

grupu audzinātāju, un 

atbalsta personāla 

sadarbību. 

Diskusijas, sanāksmes. 

 

Pēc atbalsta 

personāla 

darba plāna. 

I.Vasiļjeva- 

atbalsta 

personāla 

vadītāja. 

Protokoli. 

2. 

Veicināt mācību 

priekšmetu skolotāju un 

klašu un pagarinātās 

dienas grupu audzinātāju 

sadarbību mācību un 

audzināšanas darbībā. 

Pedagogu sanāksmes. 

 

Pēc atbalsta 

personāla 

darba plāna. 

I.Vasiļjeva- 

atbalsta 

personāla 

vadītāja. 

Pedagogu sanāksmes 

protokoli. 

V   Izglītības iestādes un valsts, pašvaldības un pašvaldības institūciju sadarbības veicināšana 

1. 

Iesaistīties valsts nozīmes 

pasākumos interešu 

izglītībā un audzināšanas 

darbā 

IZM VISC organizētie 

ikgadējie valsts nozīmes 

pasākumi 

Interešu izglītības kolektīvu skates  
marts, aprīlis 

2018 
A.Ielejs  

Latvju bērni danci veda" 2018.gada 

maijā 

maijs  

2018. 
A.Ielejs  

2. 

Sadarboties ar 

atbildīgajām valsts un 

pašvaldības institūcijām 

(piem., Aknīstes novada 

pašvaldības sociālais 

dienests, VBTAI, IKVD, 

bāriņtiesa u.c.) ar 

audzināšanas darbu saistītu 

jautājumu risināšanā 

Informācijas aprite, 

konsultācijas, atbalsta 

pasākumi skolēniem, 

vecākiem, ģimenei 

 
ne retāk kā 

1x semestrī 
A.Voitiške 

Sadarbība ar Aknīstes 

novada bāriņtiesu 

(Skat.izejošās un 

ienākošās vēstules). 

http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf
http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf
http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf
http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/darbs_ar_socriska_berniem.pdf
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3. 

Veicināt sadarbību starp 

novada/pilsētas un reģiona 

izglītības iestādēm 

(vispārējās, profesionālās, 

profesionālās ievirzes, 

interešu izglītības) 

Kopīgi pasākumi, 

sadarbības projekti, 

informācijas un pieredzes 

apmaiņa. 

Aknīstes vidusskolas un  Jodupes 

ģimnāzijas pedagogu pieredzes 

apmaiņas semināri Aknīstes 

vidusskolā un  Jodupes ģimnāzijā 

oktobris 

2017. - 

maijs 2018. 

A.Voitiške  

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku  

pieredzes apmaiņas semināri 

Aknīstes vidusskolā un  Jodupes 

ģimnāzijā. 

oktobris 

2017. - 

maijs 2018. 

A.Voitiške  

Sadraudzības pasākums ar Asares, 

Subates, Rites pamatskolu, 

Aknīstes BJC un  Jodupes 

ģimnāzijas skolēniem 

aprīlis  

2018 
I.Vasiļjeva  

Kopīgs uzvedums  „Egle – zalkšu 

karaliene”  

09.12.2017.

un 

13.01.2018. 

A.Ielejs  

VI   Sabiedrības līdzdalības sekmēšana audzināšanas darbā 

1. 

Popularizēt skolēnu un 

skolas sasniegumus 

vietējos, reģionālajos un 

citos masu medijos un 

informēt sabiedrību par 

audzināšanas darba labās 

prakses piemēriem 

Informācijas aprite 

 

ne retāk kā 

2x semestrī 
L.Mažeika 

Regulāri uzturēta un 

papildināta informācija 

http://akniste.lv/?id=304

&lang=lv 

https://www.facebook.co

m/Aknistevsk/ 

Videosižeti Latgales TV, 

publikācijas laikrakstos 

”Brīvā Daugava”, 

“Aknīstes Novada 

Vēstis” 

http://akniste.lv/?id=304&lang=lv
http://akniste.lv/?id=304&lang=lv
https://www.facebook.com/Aknistevsk/
https://www.facebook.com/Aknistevsk/
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2. 

Iesaistīt nevalstiskās 

organizācijas informatīvi 

izglītojošu pasākumu 

īstenošanā skolēniem 

Semināri par veselīgu 

dzīves veidu. 

 

septembris- 

decembris 

2017. 

A.Voitiške, 

S.Medvecka 

Sadarbība ar biedrību 

Manai Mazpilsētai 

Aknīstei, īstenojot 

veselīga dzīvesveida 

pasākumus Aknīstes 

vidusskolā. 

Latviešu tradīciju 

saglabāšana 

  Folkloras grupas piedalīšanās   

Mārtiņdienas tirgū 
10.10.2017. 

A.Voitiške, 

S.Medvecka 
 

VII   Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksmes 

1. 

    2017./2018.m.g. audz. 

darba plāna un ārpusstundu 

pasākumu plāna 

izstrādāšana un par 

pilsoniskās līdzdalības 

aktivitātēm un labo darbu 

īstenošanu sagaidot 

Latvijas valsts simtgadi 

Klašu audzinātāju 

sanāksme. 

 

augusts, 

septembris 

2017 

A.Ielejs 
Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols 

2. 

   2017./2018.m.g. 

1.semestra audzināšanas  

darba analīze, 2.semestra 

pasākumu plāna 

saskaņošana 

   Bērnu un jauniešu 

nacionālās identitātes 

veidošanās iesaistoties 

interešu izglītības pulciņocs 

un uzsākot gatavošanos XII 

Latvijas skolu jaunatnes 

Dziesmu un Deju svētkiem. 

Klašu audzinātāju 

sanāksme. 

 

decembris 

2017. 
A.Ielejs 

Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols 

3. 

2017./2018.m.g. audz. 

darba analīze, priekšlikumi 

2018./2019.m.g. darbībai. 

Klašu audzinātāju 

sanāksme. 

 
jūnijs  

2018. 
A.Ielejs 

Lieta Nr. 3 – 11 

Sanāksmes protokols 

 


