
 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 

Darba plāns 

2019./2020.māc.g. 
 

Mācīšana un mācīšanās 

  

Mērķis: 1. Uz sadarbību vērsta mācību un audzināšanas procesa organizēšana;  
    2. Izglītojamo savstarpējās vērtēšanas un pašvērtēšanas prasmju 
pilnveidošana. 

 
Uzdevumi:, 

 Pedagogiem turpināt mācīties, iedziļinoties savā profesionālajā darbībā: 
mācīties, pētot un vērtējot savu praksi; savstarpēji daloties pieredzē; vērojot 

un vērtējot mācību stundas, stiprinot starppriekšmetu saikni sadarbojoties;   
 Rīkot pedagogu tālākizglītības kursus par formatīvās vērtēšanas metodēm n 

atgriezeniskās saites sniegšanas iespējām, izmantojot IKT iespējas; 
 Procesā akcentēt pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu; 

 Mācīties veidot, kā arī izmantot mācību procesā snieguma līmeņu aprakstus 

prasmēm, kas nepieciešamas vairākos mācību priekšmetos (lasītprasme, 
prezentēšanas prasme, sadarbības prasme u.c.); 

 Turpināt darbu pie DACVĢ metodiskā-valodu centra koncepcijas izstrādes. 
 

Laiks Pasākums Organizē/darba 
gr. 

Mācību saturs  

Septembris - 

februāris 

Mācību  satura plānošana vispārējās vidējās 
izglītības apguvei trīs gados DACVĢ, sākot ar 
2020./2021.māc.g.: līmeņi (pamata, optimālais, 
augstākais); mācību jomas; kursi (pamatkursi, 
padziļinātās apguves kursi, citi).                        
Izpratne par izglītojamo individualizētu 
izglītības programmu, uzsākot mācības 
3.(t.i.,10.) klasē un mācību satura apguves 
pēctecību. 

 DACVĢ piedāvāto izvēles grozu 
izstrāde, projekta apspriešana visos 
līmeņos: mācību jomu pedagogu 
sadarbības grupās, Metodiskajā 
padomē, Pedagoģiskajā padomē, 
DACVĢ Padomē; 

D.Eglīte   
L.Pikse-Zvirbule 

metodiskā pad., 
pedag.sadarb. 

grupas, klašu 
audzinātāji 
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 Darbs ar pamatizglītības un vidusskolas 
standarta prasībām; 

 Mācību jomu pedagogu sadarbība 
izglītības satura apguves plānošanā, 
savas kursu programmas veidošanā 
vispārējās vidējās izglītības standarta 
apguvei; 

 Izglītojamo, vecāku iepazīstināšana ar 
vispārējās vidējās izglītības satura 
apguves plānojumu un piedāvājumu, 
izmantojot klātienes un neklātienes 
saziņas formas: izglītojamo un vecāku 
sapulces, izdevumu “Ģimnāzijas 
Vēstis”, DACVĢ interneta mājas lapu 
u.c. 

Visu 

māc.gadu 

Strādāt pie snieguma līmeņu aprakstu 

veidošanas prasmēm, kas nepieciešamas 
vairākos mācību priekšmetos (lasītprasme, 
prezentēšanas prasme, sadarbības prasme u.c.) 

L.Pikse-Zvirbule, 

pedag.sad.gr. 

Decembris-

janvāris 

Pamatojoties uz DACVĢ veikto 
pašnovērtējumu, izstrādāt DACVĢ Attīstības 
plānu laika posmam 2020.-2023.g. un iesniegt 

apstiprināšanai Cēsu novada domē 

D.Eglīte, 

Metodiskā pad., 
Pedag. padome 

Augusts -

marts 

Jauno informācijas un tehnoloģiju iekārtu 
funkcionalitāte un izmantošanas iespējas – 

DACVĢ pedagogu individuāla/grupās 
konsultēšana un mācīšanās darot 

A.Vītols 

22.10. Metodiskā centra ietvaros DACVĢ pedagogu, 
Amatas, Cēsu, Pārgaujas, Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas, Raunas novadu pedagogu 

profesionālās pilnveides organizēšana, turpinot 

kursu ciklu par kompetencēs balstītu izglītību. 
“Kompetencēs balstīta izglītība – vērtēšana, 
mācību saturs un metodika”: 

 Ievadnodarbība                      

“Vērtēšana – teorija un prakse”, 
lektors Pāvels PESTOVS,  

 Darbs grupās:                       

“Komplekso sasniedzamo rezultātu 
vērtēšana”, lektors Pāvels PESTOVS; 

 “Vidusskolas matemātikas saturs 
dažādos līmeņos. Izpratnē veidota 
matemātikas apguve”, lektors Jānis 
VILCIŅŠ; 

 “Uz kompetencēm balstītas metodes 
valodu attīstībā iekļaujošās izglītības 
kontekstā, lektore Inese AIDE; 

D.Eglīte 
A.Maculēviča 
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 “Literatūra jaunajā izglītības saturā”, 
lektore Inese LĀČAUNIECE 

Decembris DACVĢ pedagogu un izglītojamo vecāku 
sarunu darbnīca ar Latvijas Universitātes 

profesori Zandu RUBENI par tēmu “Kas ir 
Millenium paaudze, un vai tai ir svarīga 
izglītība?” 

D.Eglīte 
A.Maculēviča 

 

                             

21.10.                       

23.-24.10. 

DACVĢ pedagogu un saimniecisko darbinieku 
piedalīšanās: 

 pirmās palīdzības pamatzināšanu 
apguves kursos; 

 kursos par tēmu “Speciālās zināšanas 
bērnu tiesību jomā” 

 

                          

A.Binde 

I.Pētersone 

29.05. Metodiskā diena DACVĢ pedagogiem mācību 
gada noslēgumā – izbraukuma nodarbība. 

D.Eglīte 
A.Maculēviča 

Marts Turpināt darbu pie koncepcijas izstrādes 
Valodu centra izveidei, kas vienlaicīgi pilda arī 
valsts ģimnāzijas Metodiskā centra funkcijas. 
Metodiskā -valodu centra darbību saskaņot ar 
ārējiem normatīvajiem aktiem. 

D.Eglīte, 
A.Maculēviča, 

L.Pikse-Zvirbule, 

metod.komis, 

Sarunu darbnīcas izglītojamiem 

28.10. Sarunu darbnīca DACVĢ 3,(t.i.,10.) klašu 
izglītojamiem ar organizācijas “Papardes 
zieds” speciālistiem par dzimumaudzināšanu. 

V.Markule, 

I.Pētersone, 
A.Maculēviča 

29.10. 

 

 

                 

1.,2.bloks 

3.bloka 1/2 

DACVĢ 2.(t.i.,11.) un 3.(t.i.,10.) klašu 
izglītojamo papildkurss par tēmu “Izglītojamo 

pētniecības darbu izstrāde, tēmas izvēle, 
formulēšana, mērķi, uzdevumi, pētniecības 
metodes, darba uzbūve un darba valoda”, 

lektors Ilgvars ĀBOLS (ViA) 

 2.(t.i.,11.)A,B klašu izglītojamiem; 
 3.(t.i.,10.)A,B klašu izglītojamiem 

I.Irbīte,               
ZPD vadītāji/ 

konsultanti, klašu 
audzinātāji 

17.10. 

 

3.bloks  

4.bloks 

Sarunu darbnīca ar Cēsu novada pašvaldības 
Policijas priekšnieku Guntaru NORBUTU par 

drošību un personīgo atbildību: 

 5,(t.i.,8.) A,B klases izglītojamie; 
 4.(t.i.,9.) A,B klases izglītojamie; 
 6.(t.i.,7.) klases izglītojamie viesojas 

G.NORBUTA darba vietā – Cēsu 
novada pašvaldības Policijā 

V.Markule, klašu 
audzinātāji 

                                

 

11.11. Kristīnas SPRŪDŽAS sarunu darbnīca 
6.(t.i.,7.), 3.(t.i.,10) A,B klašu izglītojamiem 

"Kā nesabojāt savu karjeru pirms tā ir 

V.Markule, 

kl.audzinātāji 
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sākusies". Saskarsmes un etiķetes prasmju 
apmācība ar interaktīvu klausītāju iesaisti un 
grupu uzdevumiem. 

Pedagoģiskās padomes sēdes,                                                                                 
pedagogu sadarbības grupu sanāksmes 

28.08. Izbraukuma DACVĢ pedagoģiskās padomes 
sēde, ievadot jauno mācību gadu. “Valsts CE, 

citu pārbaudes darbu un ikdienas mācību 
darba rezultāti 2018./2019.māc.g. aktualitātes 
un uzdevumi 2019./ 2020. māc.g.” 

D.Eglīte; L.Pikse-

Zvirbule 

14.10 Sadarbības sanāksme par 5.A,B (t.i.8.) klašu 
mācību darbu. 

L. Pikse-Zvirbule, 

S. Baijere,             

māc. pr. pedagogi 
                                        

                          

4.11.                     

11.11. 

Jaunuzņemto izglītojamo adaptācija DACVĢ, 
un mācību vides veidošana:  

 3.(t.i.,10.)A,B klašu adaptācijas gaita; 
 6.(t.i.,7.) klases adaptācijas gaita.                                                      

L.Pikse-Zvirbule 

I. Boze, A. 

Maculēviča, I. 
Pētersone, māc. pr. 

pedagogi 

2.12 Pedagogu sadarbības sanāksme par 1. (t.i. 
12.)A,B  klašu mācību darbu. 

L. Pikse-Zvirbule, 

I.Miezīte,            
U.Eislere,              

māc. pr. pedagogi 
19.12 2019./2020. māc.g. I semestra rezultātu 

izvērtēšana 

L. Pikse-Zvirbule, 

klašu audzinātāji 
Janvāris Pedagoģiskās padomes sēde “DACVĢ 

piedāvāto izvēles grozu projekts vispārējās 
vidējās izglītības satura  apguvei”. 

L.Pikse-Zvirbule, 

pedag.sadarb.gr. 

vadītāji 
13.01 Sadarbības sanāksme par 4.A,B (t.i., 9.) klašu 

mācību darbu. 

L. Pikse-Zvirbule, 

I. Krēsliņa,                
V.Buža,            

māc. pr. pedagogi 
17.02 Sadarbības sanāksme par 2.A,B (t.i., 11.) klašu 

mācību darbu. 
L. Pikse-Zvirbule, 

D. Sarkane, V. 

Markule, māc. pr. 
pedagogi 

19.03 Pedagoģiskās padomes tematiskā sēde 
„Formatīvās vērtēšanas metodes un 
atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas, 
izmantojot IKT iespējas – labās prakses 
piemēri” 

 

 

L.Pikse-Zvirbule, 

pedag.sadarb.gr. 

vadītāji 

27.05. 2019./2020.māc.g. rezultātu izvērtēšana. 

 

 

 

L.Pikse-Zvirbule 

V.Markule 

A.Vītols 
kl.audzinātāji 
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Mācību darbs 

4.10. Izglītojamo pašpārvaldes diena. Izglītojamo dome 
L.Pikse-Zvirbule 

V.Markule 

22.11. Citādi organizēta mācību diena fizikā DACVĢ 
3.B, 2.B, 1.B klašu izglītojamiem. 

D.Sarkane, I.Bužs, 
A.Vītols 

Saskaņā ar MA 
un IZM 

olimpiāžu 
grafiku un 

citiem 

piedāvājumiem 

Izglītojamo gatavošanās un dalība visu mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā, 
reģionā, valstī. 

L.Pikse-Zvirbule 

māc.pr-tu pedag. 

klašu audzinātāji 
sadarbībā ar 

izgl.vecākiem 

Saskaņā ar 
IZM gada 

pārbaudīj. un 
diagnostic. 

darbu grafiku 

Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 11. 
klasei                                                               

Valsts CE kārtošana 12.klasē un valsts 
pārbaudes darbu kārtošana 9.klasē. 

L.Pikse-Zvirbule 

māc.pr-tu pedag. 

klašu audzinātāji 
sadarbībā ar izg. 

vecākiem 

6.-4.(t.i.,7.-9.) 

klase - 2x mēn. 
3.-1.(t.i.,10.-

12.) klase - 1.x 

mēn. 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu 
apkopošana un vecāku informēšana, izsniedzot/ 
elektroniski izsūtot sekmju izrakstus. 

 

Kl. audzinātāji       
A.Vītols 

18.10.              

13.03 

Starpvērtējuma liecību izdošana Klašu audzinātāji 
A.Vītols 

Visu māc. 
gadu 

Individuāls darbs ar izglītojamiem, vecākiem, 
pedagogiem.                                                   

Izglītojamo neatbilstošo ikdienas mācību 
sasniegumu vai mācību procesa neattaisnotu 
kavējumu izvērtēšana (ja tādi ir) pie direktores, 

piedaloties izglītojamā vecākiem (ikdienā, pēc 
starpvērtējumu izlikšanas u.c.) 

D.Eglīte         
L.Pikse-Zvirbule  

A.Vītols 

       18.-22.05. Mācību gada noslēguma pārbaudes darbu 
kārtošana saskaņā ar Pedagoģiskās padomes 
lēmumu:                                    

 3.(t.i.,10.) A klase    

 3.(t.i.,10.) B klase  

 2.(t.i.,11.)A klase   

 2.(t.i.,11.)B klase              

 5.(t.i.8.) A klase 

 5. (t.i. 8.) B klase  

 6.(t.i.,7.) klase  

 

L.Pikse-Zvirbule 

māc.pr-tu pedag. 

kl.audzinātāji 

Visu māc.gadu Individuāls darbs ar izglītojamiem un 
mainīgām izglītojamo grupām visos mācību 
priekšmetos: konsultācijas, gatavošanās 
olimpiādēm un konkursiem, ZPD izstrādes 
vadīšana, autoru konsultēšana u.c. 

L.Pikse-Zvirbule 

I.Irbīte, A.Vītols     
māc.pr-tu pedag. 

kl.audzinātāji 

Visu māc.gadu Izglītojamo organizēšana dalībai un 
konsultēšana LU, RTU un ViA , “Turība” , 

L.Pikse-Zvirbule, 

māc.jomu 
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pedagogu asociāciju rīkotajās un piedāvātajās 
nodarbībās dabaszinību priekšmetos, 
ģeogrāfijā, valodās, informātikā, mākslā. 

pedag.sad.grupas,        

māc.pr-tu pedag. 

   27.- 29.05. Netradicionālas mācību dienas organizēšana. L.Pikse-Zvirbule 

māc.pr-tu pedag.   

kl.audzinātāji 
12.10., 2.11., 

14.12., 18.01., 

15.02., 7.03 

Nodarbību “Mazā ģimnāzija” organizēšana 
vēsturiskā Cēsu rajona skolu 6. un 9.klašu 
izglītojamiem un citiem interesentiem, lai saga-

tavotos iestājai DACVĢ 2020./ 2021.māc. g. 

L.Pikse-Zvirbule 

pedagogi 

Konkursi, skates izglītojamiem 

21.04. Konkursa  svešvalodās (angļu, vācu, krievu) 
“Latvija un latvieši” rīkošana valsts ģimnāziju 
izglītojamiem. 

M.Sņegoviča 
A.Maculēviča 

S.Samsone 

I.Pētersone,I.Šinta 
Ā.Vilkaste 

27.01. Lielā integrētā stunda DACVĢ izglītojamiem 
Draudzīgā Aicinājuma dienas ietvaros. 

L.Pikse-Zvirbule  

māc.pr-tu pedag. 

20.01.               Erudīcijas konkursa Erudītākais ģimnāzists (e), 
proģimnāzists (-e) un Erudītākais skolotājs 
rīkošana. 

A.Vītols, I.Irbīte 
Izglītojamo 
pašpārvalde 

15.-22.01. Konkursa Izcilākais ģimnāzists (-e), 

proģimnāzists (-e) pedagogu vērtēšanā un 
Izcilākais skolotājs izglītojamo vērtēšanā 
rīkošana. 

S.Samsone, 

A.Karlsons 

Zinātniskās pētniecības darbs 

Septembris- 

janvāris 

2.(t.i.,11.) un 1.(t.i.,12.) klašu izglītojamo darbs 

ZPD izstrādē. 
I. Irbīte,            

darbu vadītāji 
Septembris- 

janvāris  
Atbalsta pasākumi (mācības, konsultācijas, 
priekšaizstāvēšana) izglītojamiem ZPD 
izstrādes gaitā. 

I.Irbīte,               
darbu vadītāji 

Februāris-

maijs 

ZPD tēmas izvēle, plānošana, un izstrādes 
uzsākšana 3.(t.i.,10.) klašu izglītojamiem. 

I.Irbīte,  pedagogi-

vadītāji 
31.10 2.(t.i.,11.)A,B klašu izglītojamo ZPD 

priekšaizstāvēšana DACVĢ. 

I.Irbīte,  pedagogi- 

vadītāji 
17.01 2.(t.i.,11.) A,B klašu izglītojamo izstrādāto 

ZPD lasījumi DACVĢ. 
I.Irbīte,  pedagogi-

vadītāji 
 22.01 Cēsu novada vidusskolēnu ZPD lasījumi 

(organizē - DACVĢ). 
I.Irbīte,  pedagogi-

vadītāji 
28.02. Piedalīšanās Vidzemes reģiona izglītojamo 

ZPD konferencē ViA Valmierā. 
I.Irbīte,   pedagogi 

-vadītāji 
03.- 04.04. Piedalīšanās Latvijas 44.skolēnu zinātniskajā 

konferencē. 
I.Irbīte,  pedagogi-

vadītāji 

21.04. Valsts ģimnāziju ZPD konference DACVĢ 
(piedalās autori, kuru darbi nav izvirzīti valsts 
posma lasījumiem) 

I.Irbīte,   pedagogi-

vadītāji 
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Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem,                                                                           

to norises nodrošināšana 

09.10. 4.(t.i.,9.)A,B klašu izglītojamo vecāku sapulce-

instruktāža par valsts pārbaudes darbiem 

pamatskolu beidzot.   

Mācību priekšmetu pedagogu individuālas 
sarunas ar izglītojamo vecākiem. 

L.Pikse-Zvirbule  

                                         

I.Krēsliņa                  

V. Buža 

17.10 Vecāku sapulces 1.(t.i., 12.) klašu izglītojamo 
vecāku sapulce-instruktāža par vidusskolas 

beigšanas centralizēto eksāmenu kārtošanu.  

Mācību priekšmetu pedagogu sarunas ar 
izglītojamo vecākiem. 

L. Pikse-Zvirbule 

                        

I.Miezīte                  

U. Eislere 

Novembris Saruna ar 1.(t.i.,12.) klašu izglītojamiem par 
ikdienas mācību darbu, konsultēšana par 
centralizēto eksāmenu kārtošanu un instruktāža, 
tālāku mērķu izvirzīšanu izglītībā.                                                  
Saruna ar 4.(t.i.,9.) klašu izglītojamiem par 
ikdienas mācību darbu, izglītības programmām 
vidējās izglītības apguves posmā DACVĢ. 

L.Pikse-Zvirbule 

kl.audzinātāji 

31.03. Vecāku diena DACVĢ: stundu vērošana, 
individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu 
pedagogiem. 

L.Pikse-Zvirbule 

kl.audzinātāji, 
pedagogi 

Oktobris-

aprīlis 
DACVĢ direktores un direktoru vietnieku 

individuālas sarunas ar izglītojamiem par 
ikdienas mācību darbu, neattaisnotu stundu 
kavējumu novēršanu (ja tādi pieļauti). Vecāku 
piedalīšanās sarunās, ja nepieciešams. 

D.Eglīte,  L.Pikse-

Zvirbule, A.Vītols, 
kl.audzinātāji 

Oktobris-

decembris 

Sagatavošanās Valsts pārbaudes darbu un 
centralizēto eksāmenu kārošanai, norises  
organizēšana: 

 1.(t.i.,12.) un 4.(t.i.,9.) klašu izglītojamo 
un vecāku informēšana par eksāmenu 
izvēles iespējām, kārtību un eksāmenu 
norisi; 

 1.(t.i.,12.) klašu izglītojamo iesniegumu 

pieņemšana, instruktāža, darbs ar VISC 

datu bāzi; 
 Eksāmenu komisiju izveide,                 

CE novērotāju nodrošināšana; 
 Eksāmenu norises nodrošināšana. 

 

 

L.Pikse-Zvirbule 

kl.audzinātāji 

L.Pikse-Zvirbule 

A.Vītols,  D.Eglīte 

30.06. IZM izsniedz sertifikātus par nokārtotajiem 
centralizētajiem eksāmeniem. 

D.Eglīte 

 

                         

16.-20.03. 

Valsts pārbaudījumu norise saskaņā IZM 
grafiku: 

 1.(t.i.,12.)klašu skolēniem 
svešvalodās; 

D.Eglīte          
L.Pikse-Zvirbule 

eks.komisijas 
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19.05.-12.06  4.(t.i.,9.) klašu skolēniem; 
 1.(t.i.,12.) klašu skolēniem. 

                                                            

               

Februāris         

Maijs 

              

Janvāris            

Maijs         

Izglītojamo rosināšana sasniegt augstus mācību 
rezultātus un piedalīties konkursā par  

 Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiju 
10.-12.klašu izglītojamiem; 

 Cēsu novada domes naudas balvu 
izglītojamiem, pabeidzot mācības 8. un 
11. klasē; 

 DACVĢ absolventu ģimeņu balvas 
saņemšanu; 

 DACVĢ direktores balvas - sudraba 

piespraudes “Pūcīte”- piešķiršanu. 

L.Pikse-Zvirbule 

klašu audzinātāji 

Izglītojoši, informatīvi un līdzdalības piedāvājumi                                            
izglītojamo vecākiem 

Novembris –
aprīlis         

1x mēn. 

Vecāku skola 6.(t.i.,7.)-2.(t.i.,11.) klašu 
izglītojamo vecākiem par pārmaiņām izglītībā 

un kā risināt aktuālus audzināšanas jautājumus. 

V.Markule 

Septembris- 

jūnijs 
Dažādu līmeņu divpusējas, trīspusējas sarunas ar 
izglītojamo vecākiem visu mācību gadu: 
vecāks/klases audzinātājs/mācību priekšmeta 
pedagogs/direktora vietnieks/direktors 

(izvērtējot situāciju un nepieciešamību)    

Kl. audzinātāji,   
māc.pr-tu 

pedagogi, L.Pikse-

Zvirbule, A.Vītols, 
D.Eglīte 

Septembris-

decembris 

Jaunuzņemto 6.(t.i.,7.) un 3.(t.i.,10.) klašu 
audzinātāju individuālas sarunas, uzsākot 
mācības DACVĢ.  

I.Boze, I.Pētersone, 
A.Maculēviča 

Septembris-

jūnijs 
Ikdienas saziņa e-klases vidē Kl.audzinātāji, 

māc.pr-tu pedag. 

3-4x māc.g. DACVĢ informatīva izdevuma vecākiem 
“Ģimnāzijas Vēstis” izdošana elektroniskā 
formātā un nosūtīšana katra izglītojamā ģimenei 

A.Vītols 

 Darbs projektos  

01.09.2019.-

31.08.2021. 

DACVĢ pedagogu un izglītojamo starptautiskas 

pieredzes gūšana, piedaloties Erasmus+ 

programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas 
partnerības projektā “Publicity and Nutrition” 

D.Sarkane, 

I.Pētersone  

2019./20120. DACVĢ darba turpināšana Eiropas Sociālā 
fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un 
jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu 

V.Markule, 

iesaistītie 
izglītojamie un 

pedagogi 

2019./20120. DACVĢ darba turpināšana Eiropas Sociālā 
fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”.    

V.Markule, 

kl.audzinātāji 
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2019./2020. DACVĢ darba turpināšana Latvijas simtgades 
programmā “Latvijas skolas soma”. 

D.Eglīte, E.Rozīte, 
kl.audzininātāji 

Decembris Cēsu novada pašvaldības īstenotā projekta“ 

Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 

modernizēšana” noslēguma posms.   

D.Eglīte, K.Elbrets 

 

Atbalsts izglītojamiem dažādās jomās, DACVĢ tradīciju                                           
uzturēšana un pilnveide 

Uzdevumi:  

 Sniegt nepieciešamo atbalstu izglītojamiem individuālajā izaugsmē; 
 Audzināšanas darbu – klases audzinātāja stundas, 6.(t.i.,7.)-5.(t.i.,8.) klašu 

projekta dienās, DACVĢ iekšējās un ārējās aktivitātes – saskaņot ar 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotnes 30.gadu un 

Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanu izcilības stiprināšanā; 
 Turpināt darbu, lai DACVĢ jauktais koris sagatavotos XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; 

 Turpināt Ziemeļvidzemes desmit izglītības iestāžu sadarbību patriotisma 

audzināšanā, glabājot 2.Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas piemiņu un 

saglabājot Ceļojošā karoga maiņas tradīciju.  

Mēnesis Aktivitātes Atbildīgie 

Septembris 02.09. – Zinību diena 

 Relaksācijas telpas iekārtošana 
izglītojamo vajadzībām.  
Ierosinājumu noskaidrošana un 
priekšlikumu apkopošana;  

 Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme 

par pasākumiem 1.semestrī un 
pienākumu sadale; 

 Klašu ekskursiju un pārgājienu 
mēnesis. 

V.Markule, kl.audz., 

M.Dreimanis, izglīt. 
pašpārvalde 

M.Dreimanis, 

V.Markule 

Kl.audzinātāji 

Oktobris  04.10. – Pašpārvaldes diena 
DACVĢ;  

 14.10.-19.10. – Karjeras nedēļa 

 16.10. – DACVĢ komandas dalība 
viktorīnā proģimnāzijas izglītoj. 
,,Uzmini profesiju!” 

 19.10. – Atvērto durvju diena 
DACVĢ; 

 28.10.-01.11. “Iesvētību” nedēļa 

 28.10. plkst.10.10-11.40 

Interaktīva nodarbība 3.A,B klašu 
izglītoj. par seksuālo audzināšanu 

organizāc. ,,Papardes zieds” 

speciālistu vadībā; 

M.Dreimanis,         

izglīt. pašpārv. 
V.Markule         

V.Markule 

L.Pikse-Zvirbule 

Izglīt. pašpārv. 

V.Markule,           

izglīt. pašpārv. 
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 31.10.-2.Cēsu kājnieku pulka 
Skolnieku rotas piemiņas karoga 
glabātāju skolu delegāciju darba 
tikšanās DACVĢ; 

 31.10. “Iesvētību” [6.(t.i.,7.) un 

3.(t.i.,10.) klašu] noslēguma 
pasākums; 

 28.,29.,30.10.programmas 

“Latvijas skolas soma” ietvaros 

latviešu kinofilmas “Jelgava-94” 
noskatīšanās Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis”. 

                                

D.Eglīte 

 

  V.Markule, 

izglīt.pašpārvalde 

                          

V.Markule, 

kl.audzinātāji,                
visi izglītojamie 

Novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas 
101.gadadiena  

 11.11. DACVĢ izglītojamo un 
darbinieku piedalīšanās Lāčplēša 
dienas pasākumos: Lāpu gājienā; 
piemiņas brīdī Lejas kapos; savas 
svecītes iedegšanā Latvijas kontūrā 
Pils parkā; 

 13.,19.,21. programmas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros visi 

DACVĢ izglītojamie Vidzemes 

koncertzālē “Cēsis” noskatās 
latviešu jauno kinofilmu “Dvēseļu 
putenis” ; 

 Klašu kolektīvi klātienē iepazīstas 
ar konkrētu Brīvības cīņām, t.sk. 
2.Cēsu kājnieku pulka Skolnieku 
rotai veltītu piemiņas zīmi un 
sagatavo prezentāciju;  

  14.11. Svētku LR Proklamēšanas 
dienai veltīts sarīkojums; 

 DACVĢ darbinieka izvirzīšana 
Cēsu novada pašvaldības 
nominācijai “Gada darbinieks”; 

 11.11. Sarunu darbnīca ,,Ka 

nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir 
sākusies” 6.un 3.A,B klašu 
izglītojamiem. Vada  Kristīna 
Sprūdža. 

                      

K.Elbrets, 

kl.audzinātāji 

 

 

V.Markule, 

kl.audzinātāji                                                   

                                   

V.Markule, 

A.Karlsons, 

M.Slotina-Brante, 

kl.audzinātāji 

A.Karlsons, 

kl.audzinātāji                          

D.Eglīte 

V.Markule,           

I.Boze,                 

I.Pētersone, 
A.Maculēviča 

Decembris Ziemassvētku gaidīšanas laiks: 
 Izglītojamo (individuāli) un klašu 

kolektīvu labie darbi; 

 Kopīga sveces iedegšana DACVĢ 
Adventa vainagā, piedaloties 
uzaicinātam viesim; 

 19.12. Ziemassvētku tirdziņš; 

 19.12.Ziemassvetku balle/sporta 

zālē; 

Izglīt.pašpārv., 
kl.audzinātāji                                                                         

V.Markule,          

kl.audzin., izg.pašp. 

V.Markule,                              

izgl. pašpārv., 



  11 

 

 20.12. Ziemassvētku rīts L.Pikse-Zvirbule, 

D.Sarkane 

Janvāris Idejas svētki -Draudzīgā Aicinājuma 
dienas norises: 

 Klašu audzinātāju stundās tikšanās 
ar DACVĢ absolventiem, šodienas 
ģimnāzistu  vecākiem; 

 15.-20.01. Konkursa Izcilākais 
ģimnāzists(-e), proģimnāzists(-e) 

pedagogu vērtēšanā un Izcilākais 
skolotājs izglītojamo vērtēšanā 
rīkošana; 

 20.01. Erudīcijas konkursa 
Erudītākais ģimnāzists (e), 
proģimnāzists (-e) un Erudītākais 
skolotājs rīkošana; 

 27.01. DACVĢ Lielā integrētā 
stunda; 

 10.-20.01. Absolventu un 

absolventu ģimeņu ikgadējo balvu 

piešķiršanas konkurss; 
 24.01. DACVĢ 6.(t.i.,7.) un 

3.(t.i.,10.) klašu izglītojamo 

pateicības stunda iepriekšējo skolu 
skolotājiem “Mīļie skolotāji”; 

 28.01. DACVĢ idejas svētku 
sarīkojums. Tikšanās ar viesi; 

 Draudzīgā Aicinājuma dienas 
centrālais sarīkojums – DA 

medaļas un goda diploma 
pasniegšana piecās nominācijās 

 

D.Eglīte, 
kl.audzinātāji 

S.Samsone, 

A.Karlsons 

 

A.Vītols, I.Irbīte, 
izglītoj. Pašpārvalde 

L.Pikse-Zvirbule, 

māc.pr-tu pedagogi 

D.Eglīte, L.Pikse-

Zvirbule, A.Vītols 

M.Slotina-Brante, 

I.Boze, I.Pētersone, 
A.Maculēviča  

V.Markule,             

D.Eglīte 

D.Eglīte,             
M.Slotina-Brante 

Februāris  21.02. DACVĢ piederības svētki -
Žetona vakars 

 28.02. Izstādes- Skola2020 

apmeklēšana 2.(t.i.,11.)A, un 
1.(t.i.,12.)A,B klases 

V.Markule, 

1.(t.i.12.)A,B klases, 

I.Miezīte, U.Eislere 

V.Markule 

Marts  DACVĢ Atvērto durvju diena; 
 Vecāku diena; 
 Projekta dienas DACVĢ 

atjaunotnes 30.gadskārtas zīmē 

L.Pikse-Zvirbule, 

māc.pr-tu pedagogi, 

kl.audzinātāji 

Aprīlis  “Mazā Brīnumzeme” ciemojas pie 

proģimnāzijas 5ab un 4ab klasēm 

V.Markule, 

kl.audzinātāji 

Maijs 2.Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas 

karoga svētki 
 DACVĢ darba novērtēšana, 

piedaloties Skolnieku rotas karoga 

piešķiršanas komisijai; 

                                    

D.Eglīte 
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 Ikgadējie Karoga svētki un maiņas 
ceremonija Stalbes pamatskolā  

 DACVĢ Pateicības diena; 

 “Pēdējā zvana” diena; 

 DACVĢ atjaunotnes 30.dzimšanas 
dienas atzīmēšana ārpus skolas. 

A.Karlsons 

V.Markule 

V.Markule, 

kl.audzinātāji 

Jūnijs  11.06.- 4.A,B klašu izlaidums 

 13.06.- 1.A,B klašu izlaidums 

V.Markule, 

kl.audzinātāji 

  

 

DACVĢ vide 

Uzdevumi: 

 Pēc Eiropas Savienības struktūrfondu projekta SAM 2.1.2. “Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu vidi” īstenošanas -reģionālā metodiskā centra 
izveide (renovācija, materiāli-tehniskais nodrošinājums);  sporta inovatīva 

infrastruktūras izveide (stadiona izbūve) mācību procesa nodrošināšanai; 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un mēbeļu nomaiņa pret 
ergonomiskām visos mācību kabinetos – turpināt DACVĢ ēkas otrā stāva 
vides un āra teritorijas uzlabošanu;  

 Nodrošināt DACVĢ teritorijas pārraudzību un drošības funkciju uzlabošanu; 

 Pilnīgot izglītojamo un pedagogu mācīšanās un mācīšanas vidi un 
relaksācijas iespējas. 

  Laiks Pasākums/finansējums Atbildīgais 

Septembris- 

novembris 

Pabeigt izbūvētā stadiona multifunkcionālā sporta 
laukuma aprīkošanu, iegādājoties pludmales/ parastā 
volejbola laukumu tīklus, balstus, basketbola grozus 

u.c. inventāru (Cēsu novada domes papildu piešķirtais 
finansējums 2019.g.). 

D.Eglīte, 
K.Elbrets 

Septembris- 

decembris 

DACVĢ āra teritorijā papildus uzstādīt četras 
novērošanas kameras, lai nodrošinātu pilnīgu 
pārraudzību; stadiona videonovērošanu pieslēgt 
pašvaldības policijas pārraudzības tīklam (DACVĢ 
2019.g. budžeta līdzekļi). 

K.Elbrets, 

A.Vītols 

Decembris Veikt DACVĢ ēkas trešā korpusa kāpņu telpas 
kosmētisko remontu (DACVĢ 2019.g. budžeta 
līdzekļi). 

K.Elbrets 

 Oktobris Iegādāties papildus divus plauktus ģērbtuvē (DACVĢ 
2019.g. budžeta līdzekļi)  

K.Elbrets 

Oktobris Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības veiktajam 
iepirkumam par DACVĢ mēbeļu iegādi, plānot  
izdevumus nolietoto mēbeļu izvešanai, transportēšanai 
un utilizēšanai (DACVĢ 2019.g. budžeta līdzekļi). 

K.Elbrets 
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Februāris- 

marts 

Veikt stadiona palīgēkas labiekārtošana – garderobes 

plauktu un skapīšu iegāde un uzstādīšana, treneru telpu 
labiekārtošana, atkritumu urnu, ziepju trauku, papīra 
turētāju, žāvētāju iegāde un uzstādīšana, kā arī 
informatīvo un brīdinājuma zīmju uzstādīšana 
(DACVĢ 2020.gada budžeta līdzekļi) 

K.Elbrets, 

U.Eislere, 

J.Kalniņa 

Jūnijs- 

augusts 

Tehniski nokalpojušo kāpņu, bruģa un apmaļu 
pakāpeniska atjaunošana pie skolas galvenās ieejas un 
fasādes (pakāpeniski, saskaņā ar finansiālām iespējām) 
– DACVĢ 2020.g.budžeta un papildu finansējums. 

D.Eglīte, 
K.Elbrets 

Jūnijs- 

augusts 

Viena mācību kabineta kapitālais remonts ar 
mūsdienām atbilstošu elektroinstalāciju un ventilācijas 
izbūvi (DACVĢ 2020.g.budžeta finansējums un 
papildu finansējums). 

K.Elbrets 

Oktobris- 

novembris 

Lokālās kanalizācijas stāvokļa tehniskais novērtējums 
un rekonstrukcija atbilstoši tehniskajām prasībām 

(2019.,2020.g.budžeta finansējums) 

K.Elbrets 

Marts DACVĢ cokolstāva saimniecības telpas/dušas remonts 
atbilstoši sanitāri higiēnisko normu prasībām. (20120.g. 

budžeta finansējums) 

 

K.Elbrets 

Oktobris- 

februāris 
Sakarā ar pāreju mācību procesa organizēšanu pēc 
kabinetu sistēma un lai nodrošinātu izglītojamiem 
plašākas iespējas starpbrīžu un ārpusstundu laika 
saturīgu izmantošanu, iekārtot relaksācijas/atpūtas  
(galda spēļu, individuālu un interešu grupu sarunu 
telpu). 

Ideju bankas radīšana, telpas iekārtojuma skices, 
izmaksu tāme u.c. 

M.Dreimanis, 

izglīt. pašpārv., 
V.Markule, 

K.Elbrets,D. 

Sarkane 

Jūnijs-

augusts 

Sarunu/atpūtas telpas iekārtošana darbinieku 
vajadzībām.(2020.g.budžeta finansējums). 

D.Eglīte, 
K.Elbrets 

 

 

 

DARBA  ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN  
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Uzdevumi: 

 Izvērtēt DACVĢ darbības jomas; 
 Uzdevumu izpildē rīkoties saskaņoti, sadarbojoties un konsultējoties visos 

līmeņos; 

 Mērķtiecīgi virzīt izglītojamo iesaistīšanos DACVĢ svarīgu jautājumu 
izlemšanā un pasākumu sagatavošanā, paaugstinot personīgo atbildību par 
gala rezultātu.  

 




