
Klašu audzinātāju MK
Liepāja, 2021.
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Pamatskolā Vidusskolā

7.a - Līga Tālberga

7.b - Gunita Alondere

7.c - Nora Serija

7.d - Inga Bliska

8.a - Ināra Vilgerte

8.b - Ineta Kauliņa

8.c - Marta Rozentāle

8.d - Inese Briška

9.a - Mudīte Puisīte

9.b - Evija Spūle

9.c - Kristīne Gundarina

9.d - Felikss Rekovičs

10.a - Normunds Dzintars

10.b - Agita Bargā

10.c - Sandra Šulme

10.d - Vintra Braša

11.a - Baiba Mackiala

11.b - Aiga Jaunskalže

11.c - Alena Eldmane

11.d - Dace Groduma-Vīriņa

12.a - Ineta Drēže

12.b - Dagnija Šimanska

12.c - Žaneta Flaksa- Dzeguze

12.d - Inga Holande
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Skolas tradīcijas - pasākumi

 Rudens sporta diena un pārgājiens "Atvadas 
vasarai"

 Patriotisma nedēļa

 Labdarības mēnesis

 Žetonu vakars

 Vienotības skrējiens

 Karjeras nedēļa

 Koru kari

 Konkurss "neTīrās dejas"

 Literāri muzikālo 

kompozīciju konkurss



L
e
p
n
u
m

s
Patriotisma nedēļa 2019.gada 

novembrī Cimdu zīmē

 Erudītu spēles klasēm "Latvijas dārgumi"

 Latvieša pozitīvo emociju virpulis

 Klases stunda ar skolas absolventiem

 Bermontiādei 100 Liepājā

 7. – 9.klašu pasākums "Būt Latvijā"

 Svinīgie pasākumi

 Pasākums Lāčplēša dienā "Mūs vieno Latvija" (erudīcija, spēks)
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Patriotisma nedēļa 2020.gada novembrī -

attālināto mācību laikā

https://18novembris.lvg.lv/

https://18novembris.lvg.lv/
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Labdarība Ziemassvētku laikā

 Akcijas - ziedojumu vākšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (sadarbība 
ar Valsts sociālā aprūpes centra Kurzemes filiāles "Iļģi" pansionātu)

 Koncerts "Atver savu sirdi" (2019.g.) ( Pelnrušķīte) – Liepājas Bērnu nama 
bērniem

 Labdarības darbnīcas

 Vēstules un piparkūkas Liepājas Centrālās slimnīcas bērniem
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Vienota sistēma klašu audzinātāju darbā

 klases audzinātāja darba plānojums

 drošības instruktāžas, veidlapas

 sadarbība ar 7. - 9. klašu skolēnu līdzpārvaldi "Kodols" un 
skolēnu parlamentu

 skolotāju komanda vienā klasē

 karjeras izglītības pasākumi

 veselību veicinoši pasākumi
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Sadarbība – vienota skolas kopiena

 Skolotājs - skolēns - ģimene

 Vecāki - ieinteresēti sadarbības partneri skolēna 
personības izaugsmes veicināšanā

 Vecāku dienas

 Trīspusējās sarunas

 Klases vecāku sapulces

 Individuālās sarunas

 Kopīgi pasākumi

 Mācību priekšmetu skolotāji -
caurviju prasmju realizētāji klasē

 Atbalsta komandas darbība preventīvu pasākumu 
organizēšanā un problēmu risināšanā
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Pasākums 7.klasēm "Kļūsti mūsējais"
(2021.gada 13.oktobrī)

Skolēnu parlaments uzņem ģimnāzijas saimē četras 7.klases

Click to add text
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7. un 10. klašu adaptācija, saliedēšanās, mērķu apzināšanās

ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (skatīt ŠEIT)

10. klasēm

2019./2020.m.g. "Pakāpieni"

2020./2021.m.g. "Soli pa solim"

2021./2022.m.g. "Atmoda"

7. klasēm

2021./2021.m.g. "Ieskrējiens"

2021./2022.m.g. "Es nesmu viens. Esmu 1 no"

“Patiesa vienotība slēpjas 3 vienotības dimensijās –

izjūtās, mērķī un darbos, un mums ir iespēja gan 

mācību, gan formālā, gan neformālā vidē censties nodot 

savu pieredzi un informācijas daudzumu arī jaunākiem 

ģimnāzijas skartajiem.”  
2012.gada absolvents, projektu īstenotājs Jurģis Krugļikovs

https://www.lvg.lv/pumpurs/1325/
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Sadarbība ar Liepājas Centra sākumskolu

 7. - 9. klašu skolēnu līdzpārvalde "Kodols" organizē 
pasākumu 6.klasēm "Vai esi gatavs ģimnāzijai?" 

Esiet gaidīti ģimnāzijā jau rudenī!
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Klases audzinātājs -

klasē strādājošo skolotāju līderis

 Mācīšanās prasmju diagnostika un kopīgs darbs skolēnu 
pašvadītas mācīšanās pilnveidošanā (skatīt ŠEIT)

 Skolēnu izaugsmes atspoguļojuma virzītājs (SLA skat.ŠEIT,

to analīze)

 Atbalsts ikvienam klases skolēnam viņa personības 
izaugsmē

 Sadarbības ar skolēnu ģimenēm veidotājs

https://docs.google.com/document/d/1zsezEhZoiVz8C13ua2NdCbE6olCe24SJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1uWyOf0LcAAQ_zcdIZjo0JVcoyLhlAU00GEna5OlIhaM/edit
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Klases ekskursija mācību procesā

2020. gada rudenī klašu ekskursijās devušās 10 klases, tajās integrējot 
mācību satura elementus
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Klases ekskursija mācību procesā
2021. gada rudenī klašu ekskursijās devušās 16 klases, tajās integrējot mācību satura elementus

Click to add text

Klase Sadarbība ar mācību priekšmeta

skolotāju/skolotājiem

Latvijas "Skolas soma" līdzfinansējums

7.b Vēsture Jaunpils viduslaiku pils

7.c Literatūra, vēsture Turaidas pils

7.d Sociālās zinības, vēsture Jaunpils viduslaiku pils, Cinevilla

8.a Vēsture Turaidas pils

8.c Vēsture Turaidas pils

8.d Vēsture, matemātika Turaidas pils

9.a Literatūra, vēsture Ziedoņa fonds "Viegli"/ Ziedoņa klase

9.b Matemātika, fizika Ventspils Radošo tehnoloģiju darbnīcas

9.c Vizuālā māksla, sociālās zinības

10.a Literatūra, vēsture, teātra māksla Ziedoņa muzejs Murjāņos

10.b Vēsture, matemātika Līgatnes papīrfabrika, Āraišu ezerpils

10.c Vēsture, matemātika Vēsture, matemātika

10.d Literatūra, vēsture, kultūras pamati Aizputes novadpētniecības muzejs

11.a Teātra māksla, literatūra Ziedoņa muzejs Murjāņos

11.b Bioloģija

12.d Vēsture, literatūra Ziedoņa fonds "Viegli"/ Ziedoņa klase
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Programmas "Latvijas Skolas soma"

aktivitātes
Skatīt ŠEIT

https://www.lvg.lv/section/top/latvijas-skolas-soma/337/
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Pieredzes apmaiņas semināri klašu 

audzinātājiem ˝Labā prakse˝
(2018. - 2020.)

 Kā pozitīvi veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem

(I.Jurika, D.Groduma- Vīriņa)

 Gatavība stundai - kā veidot un īstenot snieguma līmeņa aprakstu 
(sk. B. Mackiala)

 Ierosmes skolēnu izpētei, pašnovērtējumam (L.Priedola)

 Skolēnu portfolio veidošana (L.Tālberga)

 Klases ekskursija mācību procesā (I.Drēže, S.Berga)

 Skolotāju sadarbības organizēšana klasē (A.Jaunskalže)
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Būt klases audzinātājam

2018./2019.m.g.

22 klašu audzinātāji

2019./2020.m.g.

23 klašu audzinātāji

2020./2021.m.g.

24 klašu audzinātāji

2021./2022.m.g.

24 klašu audzinātāji
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Apbalvojumi

2019./2020.m.g.

 Baibai Mackialai

Liepājas pilsētas Gada skolotāja nominācija par 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju 
un vadību 

 Signei Bergai, Baibai Mackialai

VISC pateicība par jauniešu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšanu 
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Liepājas pilsētas 7.klašu konkurss "Draudzīgākā klase"

2019./2020.m.g.

 atzinība 7.d klasei (kl. audz.F.Rekovičs) 

ZZ čempionāts 2020

 Finālisti – 9.a klase (kl. audz.B.Mackiala)

ZZ čempionāts 2019

 Finālisti – 10.c klase (kl. audz. L.Tālberga),

12.c klase (kl.audz. I.Jurika), 8.a klase (kl.audz.B.Mackiala)
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 Labāko skolēnu mācībās godināšana 
Ziemassvētku pasākumos 1.semestra 
noslēgumā

 2019.g. decembris 
https://www.lvg.lv/upload/Avize_kliedziens/2019_2020/D
ecembris%205.pdf

 2020.g.decembris

https://www.lvg.lv/upload/Avize_kliedziens/2020_2021/AVI
ZE.pdf

 Goda kliņģeris mācību gada izskaņā

Labāko skolēnu mācībās, sportā, sabiedriskajās aktivitātēs 
godināšana

https://www.lvg.lv/section/top/7-9klases/226/

https://www.lvg.lv/section/top/10-12klases/227/

https://www.lvg.lv/upload/Avize_kliedziens/2019_2020/Decembris 5.pdf
https://www.lvg.lv/upload/Avize_kliedziens/2020_2021/AVIZE.pdf
https://www.lvg.lv/section/top/7-9klases/226/
https://www.lvg.lv/section/top/10-12klases/227/
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Piederība savai skolai –

Žetonvakarā saņemtais skolas gredzens 12.klašu 
abiturientiem

 2020.gada 6. marts - 116 skolēni 

kl.audz. V.Zitmane (12.a),E.Sirotina (12.b),L.Seredina (12.c) 
D.Groduma- Vīriņa (12.d), 

 2019.gada 1.marts – 125 skolēni 

kl.audz.  E. Spūle (12.a), I.Drēže (12.b), I.Jurika (12.c), M.Puisīte 
(12.d) 


