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1. Liepājas Centra sākumskolas vispārīgs raksturojums 

Vīzija 

Pārmaiņām un sadarbībai atvērta skola, kas savā darbībā un attīstībā balstās uz radošu skolotāju, 

līdzatbildīgu skolēnu un vecāku kopīgu sadarbību katra skolēna individuālo spēju attīstībā 

atbilstoši nākotnes vajadzībām skolēniem draudzīgā vidē. 

1.1 Vispārējās ziņas 

Liepājas Centra sākumskola (turpmāk tekstā Skola) atrodas divās ēkās Liepājā, Uliha ielā 33 un 

Toma ielā 19. Liepājas Centra sākumskola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta un Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 

pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmu, izglītības programmas kods 11011111, skolēnu 

skaits – 172 un pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu, izglītības programmas kods 11013111, skolēnu skaits – 363. 

Skola atvērta 1992. gada 20. jūlijā ar pilsētas Domes lēmumu kā Liepājas Centra sākumskola. 

2006. gadā, sakarā ar Liepājas 1.ģimnāzijas izvedi, Centra sākumskola ar pilsētas Domes 

lēmumu tiek reorganizēta par Centra pamatskolu 1.-6. klasēm. No 2007.gada 

1.septembra Liepājas Centra sākumskolas 1. - 4.klašu skolēni mācās Uliha ielā 33, bet 5. klašu 

skolēni Toma ielā 19. No 2008.gada 1.septembra Toma ielas ēkā mācās 5. – 6.klašu skolēni, bet 

no 2012.gada 1.septembra ēkā Toma ielā 19 mācās arī trīs 1.-4.klašu skolēni.  

Skolas popularitāte skolēnu un vecāku vidū saistīta ar iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību 

pamatizglītības pirmā posmā un iespēju padziļināti apgūt matemātiku papildnodarbībās jau no 

1.klases, un turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 7. – 12.klasē. 

1.2 Skolēnu skaita dinamika 

Mācību gads 1. – 4.klasēs 5. – 6.klasēs Kopā 

2008./2009.m.g. 345 176 521 

2009./2010.m.g. 346 157 503 

2010./2011.m.g. 346 164 510 

2011./2012.m.g. 341 198 539 

2012./2013.m.g. 370 202 572 

2013./2014.m.g. 369 166 535 

2013./2014. mācību gada sākumā skolā mācās 535 skolēni, no Liepājas, Grobiņas (3), Grobiņas 

pagasta (2), Nīcas (3), Bārtas (1), Medzes pagasts (3), Kapsēdes (1), Cimdeniekiem (1), Vecpils 

(1), Vaiņodes pagasta (1), Otaņķu pagasta (1) 

1.3 Sociālā vide 

Raksturojums Procenti 

Pilnas ģimenes 83% 

Nepilnas ģimenes 17% 
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Maznodrošinātas ģimenes statuss 5% 

Daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) 22% 

Vecāks/vecāki strādā ārzemēs 11% 

Strādā algotu darbu (māte) 94% 

Strādā algotu darbu (tēvs) 98% 

Bezdarbnieka statuss (mātei) 6% 

Bezdarbnieka statuss (tēvam) 2% 

Skolēniem un viņu vecākiem tiek sniegts atbalsts sociālo jautājumu risināšanā. Skolēnu veselības 

stāvoklis ir apmierinošs. Medicīnas aprūpes mērķis Skolā ir slimību profilakse un veselīga 

dzīvesveida popularizēšana. 

1.4 Budžeta nodrošinājums 

Skola tiek finansēta no valsts, Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta un maksas pakalpojumu 

ieņēmumiem. Maksas pakalpojumus veido finanšu līdzekļi no Liepājas pilsētas pašvaldībā saskaņoto 

un atļauto maksas pakalpojumu sniegšanas.  

Finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir 

centralizēta, izlietojums racionāls un efektīvs.  

Fizisko personu ziedojumi, kā arī projektos piesaistītie līdzekļi tiek ieskaitīti biedrības „Liepājas Centra 

pamatskolas atbalsta biedrība” kontā. Par to izlietojumu tiek iesniegtas atskaites Valsts ieņēmumu 

dienestam (VID) noteiktajā kārtībā. 

 

Finansējums 2011. – 2013.gadā 

Gads Valsts dotācija, Ls Pašvaldības budžets, Ls Maksas pakalpojumi, Ls 

2011. 278 081.00 62 897.00 482.00 

2012. 297 148.00 88 631.00 887.00 

2013. (līdz 31.08.) 224 424.00 128 048.00 1341.00 

 

Finansējums mācību grāmatu iegādei 2011. – 2013.gadā 

Gads Valsts dotācija, Ls Pašvaldības budžets, Ls 

2011. 1590.00 510.00 

2012. 1924.00 539.00 

2013. (līdz 31.08.) 3578.00 1913.00 

1.5 Skolas īpašie piedāvājumi un tradīcijas 

Skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas un talantus ārpusstundu nodarbībās, kas tiek organizētas 

skolas telpās Uliha ielā 33 un Toma ielā 19: 

matemātikas fakultatīvās nodarbības katrai klašu grupai; 

angļu valodas fakultatīvās nodarbības 1.,2.,4. un 6.klašu skolēniem; 

vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības 1. – 4.klasēm; 

vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības 5. – 6.klasēm: 
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dabaszinību fakultatīvās nodarbības 5. – 6. klasēm; 

radošās domāšanas fakultatīvās nodarbības 5.klasēm; 

3. – 6.klašu zēnu koris; 

3. – 4.klašu meiteņu koris; 

5. – 6.klašu meiteņu koris; 

vokālie ansambļi; 

sporta spēles 1. – 2. klasēm; 

sporta spēles 3. – 4. klasēm; 

sporta spēles 5. - 6.klasēm. 

pagarinātās dienas grupa; 

nometnes skolēnu brīvdienās, skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties radošās darbnīcās un 

izglītojošās ekskursijās. 

 

Skolas tradīcijas: 

Zinību diena 

Drošības nedēļa 

Karjeras nedēļa 

Mācību ekskursijas 

Miķeļdienas pārgājiens 

Vecāku sapulces 

Skolotāju diena 

Skolotāju ekskursija 

Krišjāņa Barona dzimšanas dienas konkurss 

Lāčplēša diena – patriotiskās dzejas 

konkurss 

Latvijas dzimšanas diena 

Mārtiņdiena - sākumskolai 

Skolas dzimšanas diena 

Adventes ieskaņas pasākums 

Ziemassvētku koncerts vecākiem 

Ziemassvētku pasākumi 

Ābeces svētki 

Valentīndiena 

Liepājas dzimšanas diena 

Lieldienu pasākumi 

Projekta dienu noslēguma pasākums 

Drošības nedēļa 

Jurģu talka 

Mātes dienas koncerts 

Veselības nedēļa 

Labo darbu svētki 

6. klašu Pēdējais zvans 
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2. Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes 

Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 2013.gada janvārī - martā veiktās pedagogu 

anketēšanas rezultāti (anketēti 78% pedagogu). 

Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 2013.gada februārī, martā veiktās vecāku 

anketēšanas rezultāti ( 

2013.gada aprīlī organizētā vecāku forumā izteiktie ierosinājumi (45 dalībnieki). 

2013.gada janvārī - martā pedagogu veiktā skolas darba pamatjomu detalizētā vērtējuma 

rezultāti.  

Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, tematiskie plāni, klašu žurnāli, 

darba plāni, skolotāju pašvērtējums, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un 

valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un 

sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles 

materiāli, statistikas dati. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana – vērotas un analizētas mācību stundas, 

audzināšanas stundas, fakultatīvās nodarbības, pasākumi. 

3. Skolas darbības pamatmērķi 

3.1 Pamatmērķis 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas 

nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

3.2 Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti 

Prioritātes Rezultāti 

Mācību saturs 

Prioritāte 2010./2011.m.g. 

Atbalsta sniegšana skolotājiem 

mācību programmu izveidē un 

tematisko plānu izstrādē. 

 

 Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā 

noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu.  

 Lielākā daļa skolotāju pielieto interaktīvas mācību metodes un 

skolā pieejamās tehnoloģijas, plānojot darbu, paredz mācību 

darba diferenciāciju skolēniem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem skolēniem.  

 Visi pedagogi ir iepazinušies ar mācību priekšmetu programmu 

izstrādes principiem, 2012.gadā izstrādāts matemātikas 

autorprogrammas projekts, kurš tiek pilnveidots.  

Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte 2010./2011.m.g. 

Vērtēšanas sistēmas pilnveide, 

skolēnu motivācijas un 

atbildības par mācību darba 

rezultātiem paaugstināšanai. 

Prioritāte 2012./2013.m.g. 

 Visi skolotāji ievēro skolā pieņemto mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, vērtēšana ir sistemātiska, atbilstoši skolā 

pieņemtajai vērtēšanas kārtībai, izmantojot pārbaudes veidu 

dažādības principu – rakstiskas, mutiskas un kombinētas 

pārbaudes, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu, kā arī 

dažādus pārbaudes darbus, katram pārbaudes veidam ir 



Pašnovērtējuma ziņojums 2013 

 

 

 
7 

 

Skolēnu mācīšanās procesa 

aktivizēšana un personīgās 

atbildības par mācību 

sasniegumiem pilnveidošana. 

 

izstrādāti vērtēšanas kritēriji.  

 Visi skolotāji izprot, ka mācību sasniegumu vērtēšanā tiek 

ņemtas vērā skolēnu zināšanas, prasmes, attieksmes, kā arī 

mācību sasniegumu attīstības dinamika.  

 Tiek uzkrāta skolēnu individuālās izaugsmes dinamikas 

datubāze, kuru regulāri papildina un kontrolē.  

 Skolēni rezultatīvi piedalās ārpusskolas piedāvātajos konkursos 

un olimpiādēs.  

 Katru gadu skolotāji izstrādā radošos metodiskos materiālus. 

 Skola ir iesniegusi pieteikumu dalībai Comenius skolu 

daudzpusējās sadarbības projektā, bet ir saņēmusi noraidījumu. 

Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte 2010./2011.m.g. 

Skolēnu personiskās iniciatīvas 

un atbildības attīstīšana, 

motivēšana augstāku mācību 

rezultātu sasniegšanai, veicot 

regulāru pašvērtējumu un 

sasniegumu dinamikas analīzi. 

Prioritāte2011./2012.m.g. 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana ikdienas darbā. 

Prioritāte 2012./2013.m.g. 

Skolēnu sasniegumu 

paaugstināšana valsts pārbaudes 

darbos. 

 Visi skolēni iesaistās savu sasniegumu dinamikas analīzē un 

veic pašvērtējumu.  

 Pedagogi analizē skolēnu sasniegumu dinamiku un rezultātus 

izmanto mācību procesa plānošanā. Skolēnu sekmju līmenis 

ikdienas mācību darbā ir stabils. Vērojama skolēnu mācību 

rezultātu pozitīva dinamika valsts pārbaudes darbos.  

 Katra semestra beigās skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas 

vietas pilsētas, novada vai valsts olimpiādēs un konkursos, tiek 

pasniegts skolas atzinības raksts, kā arī tiek pasniegti atzinības 

raksti skolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās.  

 Katra semestra noslēgumā Skola pasniedz pateicības vecākiem 

par sniegto atbalstu Skolai un pateicību par bērnu labām un 

izcilām sekmēm mācībās. Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un 

konkursos tiek atspoguļoti arī skolas mājas lapā. 

Atbalsts skolēniem 

Prioritāte 2011./2012.m.g. 

Audzināšanas darba 

programmas pilnveide skolēnu 

personības vispusīgai 

attīstīšanai, atbildības izjūtas, 

valstiskuma apziņas un 

sadarbības prasmju 

pilnveidošanai. 

 Ir izstrādāta audzināšanas darba programma skolēnu zināšanu, 

spēju un interešu attīstīšanai atbilstoši skolēnu vecumam. 

Audzināšanas stundu atsevišķas tēmas tiek integrētas mācību 

priekšmetu apguvē.  

 Visu klašu skolēni vismaz divas reizes mācību gadā ir 

apmeklējuši muzeju, devušies izglītojošās ekskursijās.  

 Regulāri tiek organizētas fakultatīvās nodarbības talantīgo 

skolēnu spēju atbalstam un pilnveidei.  

 Skolēni rezultatīvi piedalās zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos pilsētā.  

 2010./2011.m.g. ar Liepājas Lauvu kluba un Microsoft Latvija 

atbalstu tika izveidots Personības pilnveides centrs. 

Skolas vide 

Prioritāte 2010./2011.m.g. 

Skolas apkārtnes labiekārtošana 

 Skolēni, vecāki un darbinieki aktīvi līdzdarbojas skolas vides 

pilnveidošanā un pozitīvi vērtē skolas apkārtnes un skolas 
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un skolas fiziskās vides 

uzlabošana. 

Prioritāte 2012./2013.m.g. 

Skolas darbinieku un skolēnu 

iniciatīvas, atbildības un 

lepnuma par savu skolu 

attīstīšana, gatavojoties skolas 

20 gadu jubilejai. 

fiziskās vides labiekārtošanu.  

 Pateicoties realizētajos projektos piesaistītajam finansējumam, 

skolēniem ir iespējas lietderīgi un droši pavadīt laiku skolas 

sporta laukumā.  

 Skolā veikts klašu telpu kosmētiskais remonts. Estētiski 

noformēts vestibils Toma ielas ēkas 1.un 3.stāvā.  

 Lielākā daļa skolēnu piedalās pasākumos, kuros jāpārstāv klase 

vai skola. Skolas mājas lapā regulāri tiek atjaunota informācija 

par skolēnu un pedagogu sasniegumiem.  

 2012.gada decembrī veiksmīgi organizēts skolas jubilejas 

pasākums, kurā iesaistījušies visi darbinieki, skolēni, skolas 

absolventi, vecāki.  

Resursi 

Prioritāte 2011./2012.m.g. 

Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana izglītības 

programmu realizēšanai un 

pedagogu vajadzību 

nodrošināšanai. 

 Mācību procesā, sasniegumu analīzē un skolvadībā efektīvi 

tiek izmantoti e-klases piedāvātās iespējas, interaktīvās tāfeles.  

 Informātikas kabinets ir aprīkots ar jaunu datortehniku 

atbilstoši skolēnu skaitam.  

 Skolā ir četri multimediju projektori un divas interaktīvās 

tāfeles. Katrā kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu.  

 Skolēni aptaujās atdzīst, ka stundās tiek lietotas modernās 

tehnoloģijas.  

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte 2011./2012.m.g. 

Sadarbības paplašināšana ar 

valsts, pašvaldības un 

sabiedriskajām organizācijām, 

iesaistīšanās starptautiskos 

sadarbības projektos. 

Prioritāte 2012./2013.m.g. 

Sadarbības kvalitātes 

pilnveidošana skolas darba 

izvērtēšanas procesā.  

 

 Trīs skolotājas ir piedalījušās četros Comenius pedagogu 

profesionālās pilnveides projektos.  

 2012./2013.m.g. tika uzsākta pieredzes apmaiņas organizēšana 

ar skolām Latvijā.  

 Ir pilnveidota skolas mājas lapa informācijas apmaiņai starp 

vecākiem un skolu.  

 Skolas padome iesaistās projektu izstrādē. Skolas padomes 

darbs nodrošina atvērtu vidi jebkura jautājuma izskatīšanai un 

risināšanai.  

 Katru gadu pedagogi veic sava darba pašnovērtējumu.  

 2012./2013.m.g. visi pedagogi, skolēni un vecāki tika iesaistīti 

skolas darba izvērtēšanā un tālākās attīstības plānošanā. Ir 

apkopoti skolēnu, vecāku un pedagogu viedokļi par skolas 

darba kvalitāti un attīstības plāna izpildi. Apkopoti pamatjomu 

izvērtēšanas materiāli un veikta detalizēta attīstības plāna 

izpildes novērtēšana. 

 Informācija par skolas darba izvērtēšanas rezultātiem ir 

pieejama skolas mājas lapā. Skolas darba izvērtēšanas procesā 

ir izveidota bāze skolas attīstības tālākai plānošanai. 
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4. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Nr. 

p.k. 

Ieteikums Veiktie pasākumi 

Mācīšanas kvalitāte 

1. 2.1. Dažādot mācību satura 

apguvei izmantojamās metodes, 

vērtēšanas metodiskos 

paņēmienus un mācību darba 

individualizāciju un 

diferenciāciju 

 Lielākā daļa skolotāju pēc nepieciešamības diferencē 

darbu mācību stundās. 80% hospitētajās mācību stundās 

ir novērota individuālas pieejas nodrošināšana skolēniem.  

 Visi skolotāji prot veidot diferencētus uzdevumus 

skolēniem gan ikdienā, gan pārbaudes darbos, lai katrs 

skolēns strādātu atbilstoši savām spējām un sasniegtu 

maksimāli labākus rezultātus.  

 Vērojot 150 mācību stundas 2010. – 2013.gados, tika 

konstatēts, ka 88% mācību stundās tiek izmantotas 

mācību mērķu sasniegšanai atbilstošas metodes, tiek 

dažādoti vērtēšanas paņēmieni – tiek izmantots gan 

skolotāja vērtējums (92% māc.st.), gan skolēnu 

pašvērtējums un savstarpējais vērtējums (81% māc.st.).  

 86% hospitētajās, mācību stundās ir vērots, ka skolotāji 

izmanto atbilstošus mācību līdzekļus un materiālus un 

40% vērotajās mācību stundās skolotāji izmanto mācību 

tehniskos līdzekļus.  

Mācīšanās kvalitāte 

2. 2.2. Motivēt skolēnus uzņemties 

līdzatbildību par mācību 

procesa norisi 

 2008./2009.m.g. Skolā tika izstrādāti skolēnu 

pašvērtējumi, kurus izmantojot, skolēni prognozē un 

analizē savas sekmes katra semestra sākumā un 

noslēgumā. 2012./2013.m.g. skolēnu pašvērtējumi tika 

pilnveidoti.  

 Tiek pievērsta īpaša uzmanība pašvērtējuma veikšanai 

mācību stundu nobeigumā. Pedagogi 2008./2009.m.g. ir 

izstrādājuši metodisko materiālu „Skolēnu mācību darba 

pašizvērtēšanas paņēmieni”.  

 Skolā atbilstoši izstrādātajam un direktores 

apstiprinātajam „Liepājas Centra sākumskolas skolēnu 

domes reglamentam” darbojas skolēnu dome. Skolēnu 

domi vada direktores vietniece izglītības jomā. Skolēni 

plāno un vada pasākumus, analizē novadītos pasākumus, 

izsaka priekšlikumus skolēnu domes un skolas darba 

pilnveidošanai. 
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Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

3. 2.3. Izstrādāt un apstiprināt 

vienotu mācību sasniegumu 

vērtēšanas sistēmu skolā, 

nodrošināt šīs sistēmas 

pārraudzību un kontroli 

 

 2009.gada 31.martā tika apstiprināta pedagogu izstrādātā 

Liepājas Centra sākumskolas skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas un skolēnu pārcelšanas nākamajā 

klasē kārtība.  

 2012.gada novembrī skolas metodiskajā padomē tika 

ierosināts pārskatīt Liepājas Centra sākumskolas skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas un skolēnu pārcelšanas 

nākamajā klasē kārtību. Pēc izskatīšanas metodiskajās 

komisijās, tajā ir ieviestas nepieciešamās korekcijas 

2012.gada decembrī un tā tika apstiprināta 2013.gada 

3.janvārī.  

 Metodiskajās komisijās skolotāji ir vienojušies par 

vērtēšanas kritērijiem.  

 Vērtēšanas sistēma skolā tiek pārraudzīta, veicot klašu 

žurnālu kontroli. 

4. 2.3. Pilnveidot skolēnu mācību 

sasniegumu rezultātu uzskaiti, 

analīzi un analīzes rezultātus 

efektīvi izmantot mācību 

procesa attīstībā 

 

 Skolotāji regulāri pēc individuāli izstrādātas sistēmas 

analizē skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā. 

 Pedagogi pēc noteiktas formas veic skolēnu mācību 

sasniegumu analīzi semestrī un gadā, analīzi iesniedz 

direktores vietniecei izglītības jomā, analīzes rezultātus 

izmanto darba plānošanai.  

 Pedagogu veiktā valsts pārbaudes darbu analīze tiek 

iesniegta gan direktores vietniecei izglītības jomā, gan 

metodisko apvienību vadītājiem pilsētā. Arī valsts 

pārbaudes darbu analīzes rezultāti tiek izmantoti, plānojot 

turpmāko darbu.  

 Valsts pārbaudes darbu sasniegumu dinamika ir stabila, 

skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos ir augstāki nekā 

pilsētā.  

 Katru gadu oktobrī un maijā tiek organizētas 4.un 

5.klasēs strādājošo pedagogu sanāksmes. Novembrī un 

aprīlī tiek organizētas 6.klasēs un Liepājas Valsts 

1.Ģimnāzijas 7.klasēs strādājošo pedagogu sanāksmes, 

lai veiksmīgi norisinātos skolēnu pāreja no viena 

izglītības posma uz nākamo. 

Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības 

garantēšana 

5. 4.1. Skolēnu drošībai – oficiāli 

vienoties kādā veidā nodrošināt 

skolēnu uzraudzību, drošību, 

 Iesaistot pedagogus, skolēnus un vecākus 

2008./2009.m.g.tika izstrādāti vienoti Iekšējās kārtības 

noteikumi skolēniem no 1. – 6.klasei. 2012./2013.m.g. 
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vienotu noteikumu ievērošanu 

skolēniem no 1.-6. klasei 

 

noteikumi tika pārskatīti un pilnveidoti, iekļaujot tajos 

punktus par skolēnu rīcību, gadījumos, ja tiek saskatīti 

draudi savai vai citu personu drošībai un direktora un 

pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība pret 

skolēnu.  

 Drošas vides nodrošināšanai skolēniem Skola sadarbojas: 

ar pašvaldības policiju: 

 pieaicinot Liepājas pašvaldības policijas priekšnieka 

vietnieku – sociālo pedagogu vadīt stundas par 

personīgās drošības pamatprincipiem, 

 lūdzot pašvaldības policista dežūru nodrošināšanu 

pie skolas ēkām. 

ar skolēnu vecākiem: 

 Liepājas pilsētas domē iesniegta skolēnu vecāku 

parakstīta vēstule par skolas teritorijas vārtu 

atjaunošanu,  

 Liepājas pilsētas domē iesniegtas skolēnu vecāku 

parakstītas vēstules par autotransporta satiksmes 

ierobežošanu pie skolas ēkām. 

6. 4.1. Veselības aprūpē - 

vienoties kādā veidā nodrošināt 

skolēnu veselības aprūpi 

skolēniem 5.-6. klasēs. 

 

 Abās skolas ēkās strādā medmāsas, skolēniem, 

pedagogiem un vecākiem ir pieejami un zināmi medmāsu 

darba laiki. Viņu palīdzība skolēniem ir pieejama visas 

dienas garumā.  

 Medmāsu kopējā darba slodze ir 1.9 likmes. Abām 

medmāsām ir pilnveidoti amata apraksti, nosakot 

atbildības sfēras.  

 Ir izstrādāts medmāsu darba plāns mācību gadam, kas ir 

skolas darba plāna sastāvdaļa. Darba plānā noteikta 

atbildīgā medmāsa par katru plānoto pasākumu. 

7. 4.1. Atbalsta sistēmas pilnveidei 

skolā būtu nepieciešams 

psihologs 

 No 2009.gada 1.septembra skolā strādā izglītības 

psihologs. Psihologa amata aprakstā ir noteiktas 

atbildības sfēras.  

 Psihologs konsultē gan pedagogus, gan vecākus, kā arī 

strādā ar skolēniem, pamatojoties uz vecāku 

iesniegumiem. 

Atbalsts personības pilnveidošanā 

8. 4.2. Nepieciešams izstrādāt 

jaunu skolas Interešu izglītības 

programmu ar konkrētām, 

atbilstošām apakšprogrammām, 

sakārtot interešu izglītības 

žurnālus, aizpildot visus 

 Interešu izglītības programmas skolā vairs netiek 

realizētas, tās tiek realizētas Liepājas Bērnu un jauniešu 

centrā. 
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prasītos ierakstus. 

Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē 

9. 4.3. Mērķtiecīgs, plānots darbs 

pie izpratnes par karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 

 Karjeras izglītības jautājumi tiek apskatīti audzināšanas 

stundās atbilstoši skolā izstrādātajai audzināšanas darba 

programmai 1.-2.klasēm 3 audzināšanas stundas, 3.- 6. 

klasēm 4 audzināšanas stundas.  

 Katru gadu skolā tiek organizēta karjeras nedēļa, kuras 

laikā skolēni apmeklē Liepājas pilsētas uzņēmumus, kā 

arī iepazīst savu vecāku profesijas. Karjeras nedēļas 

noslēgumā skolā tiek organizētas izstādes vai konkursi. 

Sistemātiski tiek apkopoti karjeras nedēļas laikā skolēnu 

sagatavotie materiāli.  

 Veiktais darbs karjeras izglītības jomā regulāri tiek 

analizēts un pilnveidots.  

 No 2012.gada 1.septembra skolā strādā karjeras 

konsultants. 

Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai 

10. 4.4. Aktīvāk iesaistīt atbalsta 

personālu, lai nodrošinātu 

skolēnu disciplīnu un kārtību 

mācību stundās 

 

 Liepājas Centra sākumskolas atbalsta komandas 

reglaments tika izstrādāts un apstiprināts 2009.gada 

5.februārī. 2010./2011.m.g. reglaments tika pārskatīts, un 

grozījumi apstiprināti 2011.gada 24.janvārī ar metodiskās 

padomes lēmumu.  

 Skolā ir noteikta kārtība pedagogu un atbalsta personāla 

sadarbībai un atbalsta personāla piesaistīšanai dažādu 

problēmsituāciju risināšanā gan mācību stundās, gan 

ārpus tām. 

Skolas mikroklimats 

11. 5.1.Izveidot skolēnu 

pašpārvaldi 

 

 Skolā darbojas skolēnu dome, 2008./2009.mācību gadā 

tika izstrādāts Liepājas Centra sākumskolas skolēnu 

domes reglaments, tas tika pilnveidots, un izmaiņas 

apstiprinātas 2012.gada 2.oktobrī.  

 Skolēnu domes sēdes tiek organizētas ne retāk, kā reizi 

mēnesī, tās tiek protokolētas.  

 Skolēnu domes darbā regulāri tiek iesaistīti 4. – 6.klašu 

skolēni. 

12. 5.1. Demokrātiskā ceļā pārskatīt 

skolas iekšējās kārtības 

noteikumus, iekļaujot tajos 

novērtējumu par labu uzvedību 

un sasniegumiem, kā arī 

atbildību par disciplīnas 

pārkāpumiem un kārtību to 

 Iekšējās kārtības noteikumi, iesaistot to pilnveidošanā 

skolas pedagogus, skolēnus un vecākus, tika izveidoti 

2008./2009.m.g. sākumā un apstiprināti 2009.gada 

31.martā. 2012./2013.m.g. Iekšējās kārtības noteikumu 

atsevišķi punkti tika pārskatīti un pilnveidoti. Grozījumi 

Iekšējās kārtības noteikumos apstiprināti 2013.gada 

27.martā.  
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izvērtēšanai  Iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti punkti par 

skolēnu tiesībām un pienākumiem, kā arī izstrādāta 

pamudinājumu un apbalvojumu sistēma un noteikta 

atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

13. 5.1. Ieteicams visās skolas ēkās 

1. stāva vestibilos redzamā vietā 

novietot skaidras norādes 

apmeklētājiem un informāciju 

par klašu izvietojumu pārējās 

skolas ēkās 

 Abās skolas ēkās 1.stāva vestibilos ir izvietotas norādes 

apmeklētājiem par klašu izvietojumu. 

 Uz visu telpu durvīm ir norādes ar telpas numuru, 

nosaukumu, klases telpā strādājošā skolotāja vārdu, 

uzvārdu.  

Skolas fiziskā vide 

14. 5.2. Pie ēkas Toma ielā 19 

ieejas durvīm novietot plāksnīti 

ar skolas nosaukumu 

 2008.gadā tika pasūtīta un uzstādīta plāksne ar skolas 

nosaukumu pie skolas ēkas Toma ielā 19. 

15. 5.2. Izskatīt iespēju iekārtot 

skolotājiem funkcionālu 

skolotāju istabu ēkā Uliha ielā 

33 

 

 2012.gada septembrī, skolu informatizācijas projekta 

realizācijas rezultātā, skolas ēkā Uliha ielā 33 katram 

skolotājam kabinetā ir pieejams dators ar piekļuvi 

internetam. Tādējādi tiek nodrošināta skolotājiem iespēja 

ievadīt skolēnu vērtējumus e-klases žurnālā, kā arī ir 

iespēja strādāt brīvstundās un pēc mācību stundām, 

gatavoties nākamās dienas stundām, izmantojot 

informācijas tehnoloģijas.  

 Skolotāju apspriedēm un pieredzes apmaiņai tiek 

izmantota bibliotēka, kura ir izvietota plašākās telpās. 

16. 5.2. Sadarbībā ar Liepājas 12. 

vidusskolu un pilsētas Izglītības 

pārvaldi risināt jautājumu par 

sanitāro mezglu renovēšanu 

Toma ielā 19 atbilstoši sanitāri 

higiēniskajām normām 

 Sanitārais mezgls tika renovēts 2007./2008.m.g. laikā un 

ir atbilstošs sanitāri higiēniskajām normām. 

 

17. 5.2. Ēkā Toma ielā 19 3. stāvā 

sadarbībā ar Liepājas 12. 

vidusskolas administrāciju 

izvietot evakuācijas plānu un 

informāciju par pirmās 

palīdzības sniegšanas vietu 

 Toma ielas ēkā ir izvietoti evakuācijas plāni visos stāvos. 

 Ir norādīta pirmās palīdzības sniegšanas vieta un 

medicīnas māsas darba laiki. 

 

18. 5.2. Izvērtēt iespējas pārskatīt 

klašu piepildījumu, lai 

nodrošinātu sanitāri higiēnisko 

normu ievērošanu 

 

 2012./2013.m.g. Liepājas Centra sākumskolas divu 

4.klašu skolēni un vienas 3.klases skolēni mācības uzsāka 

Toma ielas ēkā, kurā mācību telpas ir plašākas. Uliha 

ielas ēkā atbrīvojās atsevišķas klašu telpas, tādējādi 

palielinājās kopējā platība uz vienu skolēnu.  

 Sākot no 2016./2017.m.g. plānots visu 1.-3.klašu skolēnu 
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mācību darbu organizēt Uliha ielas ēkā, bet 4.-6.klašu 

skolēnu mācību darbu organizēt Toma ielas ēkā. 

19. 5.2. Sadarbībā ar pilsētas 

Izglītības pārvaldi risināt 

jautājumu par telpu 

optimizāciju mācību procesa un 

metodiskā darba kvalitātes 

nodrošināšanai 

 

 Metodiskā darba kvalitātes nodrošināšanai skolā darbojas 

piecas metodiskās komisijas, ar direktora rīkojumu tiek 

noteikti MK vadītāji. Skolā ir izveidota un darbojas 

metodiskā padome. To darbību nosaka metodiskās 

komisijas un metodiskās padomes reglamenti. 

Metodiskais darbs regulāri tiek plānots, analizēts un 

pilnveidots.  

 Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai pakāpeniski 

tiek sagādāti mācību metodiskie un tehniskie līdzekļi, 

mācību telpās tiek plānveidīgi veikti remontdarbi no 

pašvaldības finansējuma skolas budžeta ietvaros, no 

pašvaldības iestāžu valdījumā esošo pie centralizētās 

siltumapgādes  sistēmas pieslēgto ēku apkures izdevumu 

aprēķinu un apkures ietaupījuma sadalījuma līdzekļiem, 

kā arī projektos piesaistītā finansējuma. 

Skolas vadības darbs 

20. 7.3. Precīzi definēt amata 

pienākumus un sadalīt amata 

likmes direktora vietnieku 

profesionālai atbildībai skolas 

vadības komandas ietvaros, 

izstrādājot pamatskolas attīstību 

veicinošu optimālu skolas 

vadības modeli 

 2008.gadā direktora vietniekiem tika pārskatīts amata 

likmju sadalījums.  

 2009.gadā vietnieku likmju skaits tika optimizēts un 

pārdalīts atbilstoši skolas vajadzībām (kopā 2,25 likmes).  

 Ir izstrādāti amata apraksti direktoru vietniekiem, 

konkretizējot katra vietnieka pienākumus un atbildības 

sfēras. 

21. 7.3. Skolas vadībai organizēt un 

vadīt skolas Metodisko 

komisiju darbu, ievērojot 

Skolas nolikumā definētās 

funkcijas (4.39.1.-9.) 

 Skolas vadība organizē un vada piecu metodisko 

komisiju darbu, ar direktora rīkojumu katra mācību gada 

sākumā tiek noteikti MK vadītāji.  

 Skolā ir izveidota un darbojas metodiskā padome. To 

darbību nosaka metodiskās komisijas un metodiskās 

padomes reglamenti.  

 Metodiskais darbs regulāri tiek plānots, analizēts un 

pilnveidots.  

22. 7.3. Nodrošināt Skolas padomes 

izveidi un darbību, atbilstoši 

Skolas nolikumam (8.1.) 

sadarbības ar vecākiem 

nodrošināšanai 

 

 No 2008.gada oktobra skolā darbojas skolas padome. Ir 

izstrādāts un apstiprināts skolas padomes reglaments. 

Skolas padomes sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā 

divas reizes gadā.  

 2010.gada februārī ir izveidota skolas atbalsta biedrība.  

 2010.gda aprīlī tika organizēts I vecāku forums. 

2013.gada aprīlī skolas atbalsta biedrība organizēja II 

vecāku forumu, skolas darba izvērtēšanai un 
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pilnveidošanai.  

 2012.gadā sadarbībā ar vecākiem un skolas atbalsta 

biedrību tika realizēti 2 finansiāli apjomīgi projekti 

skolas sporta laukuma labiekārtošanai pie ēkas Toma ielā 

19. 

23. 7.3. Saturiski pilnveidot un 

atbilstoši valsts lietvedības 

normām noformēt skolas 

mācību procesu 

reglamentējošos normatīvos 

dokumentus 

 Iekšējie normatīvie dokumenti tika pilnveidoti un 

noformēti atbilstoši lietvedības normām 2008./2009.m.g. 

laikā.  

 Turpmākajos gados pēc nepieciešamības tie tiek 

pārskatīti, demokrātiskā ceļā pilnveidoti un apstiprināti. 

24. 7.3. Skolas vadībai sadarbībā ar 

pašvaldību un Izglītības 

pārvaldi nodrošināt iespēju gan 

skolēniem, gan skolotājiem 

mācību procesā aktīvāk 

izmantot modernās 

tehnoloģijas, IKT, 

mūsdienīgākus mācību 

līdzekļus un metodiskos 

materiālus 

 

 2012.gada septembrī Liepājas vispārizglītojošo skolu 

informatizācijas projekta realizācijas rezultātā katram 

skolotājam klasē ir pieejams dators.  

 Katrā skolas ēkā ir divi projektori, kurus skolotāji 

izmanto mācību procesā, katrā skolas ēkā ir izveidots 

multimediju kabinets, ir iegādāti digitālie mācību 

materiāli. Četros mācību kabinetos ir pieejami televizori.  

 2011.gadā sadarbībā ar Liepājas Lauvu klubu tika 

realizēts projekts par personības pilnveides centra izveidi, 

kā rezultātā tika labiekārtots informātikas kabinets.  

 Skolā tiek veikta projektoru un SMART tāfeles 

izmantošanas uzskaite ar mērķi jebkuram skolotājam 

sniegt iespēju izmantot IKT mācību procesā.  

 Abās skolas ēkās ir labiekārtotas bibliotēkas telpas, 

bibliotēkās skolēniem ir pieejami datori.  

 Interneta pieeja ir visiem pedagogiem un skolēniem. 

Skolas ēkā Toma ielā ir pieejams Lattelecom piedāvātais 

bezmaksas WI-FI.  

 Pedagogi savām mācību stundām izstrādā elektroniskus 

mācību materiālus.  

 Skolai ir izveidota mājas lapa. 

25. 7.3. Mērķtiecīgāku skolas 

vadības un pilsētas pašvaldības 

sadarbību un Izglītības 

pārvaldes atbalstu skolai 

mācību procesa reorganizācijā 

un jaunās Izglītības 

programmas realizēšanā 

 Ir veikta abu skolas ēku renovācija un energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbi.  

 Ar Izglītības pārvaldes atbalstu skola ir licencējusi 

pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.  

 Ar izglītības pārvaldes atbalstu un skolas padomes sēdes 

lēmumu turpmāk mācību process tiks organizēts divos 

posmos 1. – 3.klašu skolēni mācīsies Uliha ielas ēkā, bet 

4.-6.klašu skolēni mācīsies Toma ielas ēkā. 
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5. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

5.1 Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  

Skola sekmīgi īsteno divas IZM licencētās izglītības programmas Vispārējās pamatizglītības 1. 

posma (1.-6.klases) matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu (11013111) un 

vispārējās pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programmu (11011111). Tās atbilst 

licencētajām izglītības programmām.  

Visi skolotāji pārzina valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas formas un kārtību, mācību procesā tiek izvēlētas atbilstošākās mācību metodes.  

Skolotāja darba plānošanu sekmē savlaicīga slodzes noteikšana, pedagogu tarifikācijas saraksts, 

stundu saraksts atbilstoši izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānam. Skolēnu 

mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības. Lai nerastos skolēnu pārslodze, 

darbu reglamentē visiem skolotājiem saprotams pārbaudes darbu grafiks, kas ir zināms 

skolēniem. Katra mācību gada sākumā tiek izstrādāti skaidri un precīzi konsultāciju un 

fakultatīvo nodarbību grafiki. Saskaņā ar tiem tiek organizētas konsultācijas visos mācību 

priekšmetos, kuros skolotāji strādā papildus ar izglītojamiem, kuriem ir problēmas mācību 

priekšmeta apguvē un fakultatīvās nodarbības, kurās skolēni tiek sagatavoti mācību priekšmetu 

olimpiādēm un konkursiem. Grafikus katra mācību gada sākumā apstiprina direktore. Mācību 

priekšmetu stundu saraksti, konsultāciju grafiki, fakultatīvo, individuālo nodarbību saraksti ir 

izvietoti Skolā, kā arī publicēti Skolas mājas lapā. Mācību priekšmetu stundu sarakstā 

nepieciešamības gadījumos tiek veiktas korekcijas. Skolēni, vecāki un pedagogi ar tām savlaicīgi var 

iepazīties Skolā un e-vidē. 

Visi skolotāji darbu plāno tā, lai visas standartā ietvertās prasības attiecīgajā mācību gadā tiktu 

realizētas. Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, 

atsevišķos gadījumos tas tiek koriģēts. To apliecina skolotāju korekcijas kalendārajā plānojumā 

un ieraksti klašu žurnālos. 

Pilsētas metodiskajās apvienībās un skolas metodiskajās komisijās skolotājiem ir iespēja 

savstarpēji konsultēties un savlaicīgi vienoties par izmantojamām mācību programmām un 

izmantojamo mācību literatūru, kā arī saņemt jaunāko informāciju par mācību priekšmeta 

paraugprogrammām un standartiem. Gandrīz visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc VISC 

piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. 2009.gada aprīlī tematiskajā 

pedagoģiskajā sēdē gandrīz visi pedagogi ir iepazīstināti ar mācību programmas izstrādes 

principiem. Matemātikas apguvei, direktores vietnieces izglītības jomā pārraudzībā, sniedzot 

nepieciešamo atbalstu, 2012.gadā ir izstrādāta skolotāju autorprogramma. Visi skolotāji ir 

izstrādājuši mācību priekšmetu kalendāros plānus, norādot tēmas, stundu skaita sadali un 

pārbaudes darbu plānojumu. Skolas vadība sadarbībā ar bibliotekāri, informē par jaunāko 

pieejamo mācību un metodisko literatūru, mācību līdzekļiem, veicina dažādu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbību. Gandrīz visi skolotāji apgalvo, ka skolas vadība vienmēr nodrošina iespēju 

piedalīties pilsētas metodisko apvienību organizētajos pasākumos. Skolā tiek nodrošināta 

skolotāju profesionālās kompetences pilnveide, veicot mācību stundu vērošanu, risinot 

metodiskos un pedagoģiskos jautājumus metodisko komisiju, metodiskās padomes, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, sekmējot Skolā pedagoģiskā procesa efektivitāti. Mācību gada 
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beigās Skolas administrācija analizē skolotāju darba pašvērtējumus un, plānojot jauno mācību 

gadu, ņem vērā skolotāju ieteikumus. 

Vērtējums – ļoti labi 

5.2 Mācīšana un mācīšanās 

5.2.1 Mācīšanas kvalitāte 

Skolā strādā kvalificēti pedagoģiskie darbinieki, kuri spēj nodrošināt skolēniem augstu izglītības 

kvalitāti. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas 

atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai, tā saturam, skolēnu spējām un 

sagatavotības līmenim. Pedagogu pašvērtējumu un hospitēto stundu analīze liecina, ka mācību 

un audzināšanas darbā tiek izmantotas daudzveidīgas, inovatīvas mācību metodes un paņēmieni, 

daudzveidīgi digitālie mācību materiāli, kā arī dažādos portālos piedāvātie materiāli. Mācību 

procesā izmantotie mācību materiāli ir efektīvi, mācīšanos rosinoši, atbilstoši skolēnu vecumam, 

spējām un konkrētai mācību stundai. Tomēr lielākā daļa skolotāju apgalvo, ka ir diezgan 

ierobežotas iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas, būtu vēlama tehnoloģiju pieejamība katrā 

kabinetā.  

Mācību gada laikā regulāri tiek plānota pieredzes apmaiņa, organizējot metodisko darbu un 

atklātās stundas. Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, kas paredz mājas darbu 

biežumu un apjomu. Uzdotais mājas darbu apjoms ir diferencēts, atbilstošs skolēnu spējām un 

saskaņots ar klasē veicamo.  

Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un pārraudzīšanai. Mācību 

ekskursijas, kas nodrošina tiešu mācību un reālās dzīves saikni tiek plānotas ne retāk kā vienu 

reizi mācību gadā. Skolotāji organizē ekskursijas uz uzņēmumiem, biznesa un 

komercstruktūrām. To apliecina audzināšanas darba kalendārais plānojums un mācību 

ekskursijas analīze pēc skolas izstrādātas formas.  

Skolēni ir piedalījušies vides saglabāšanas un sakopšanas projektos, tādējādi uzņemoties 

atbildību par tuvākās apkārtējās vides saudzēšanu. Saskaņā ar hospitēto stundu rezultātiem 

gandrīz visās mācību stundās (90%) mācību uzdevumi tiek saistīti ar reālo dzīvi.  

Gandrīz visi pedagogi (no hospitēto stundu vērojumiem 96%) saprotami formulē uzdevumus, 

izklāsta un izskaidro mācību vielu. Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, uzdevumus un 

prasības un aktīvi iesaistās mācību darbā. Gandrīz visi pedagogi prasmīgi veido dialogu ar 

skolēniem, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt situācijas. Mācību stundās skolēni tiek 

motivēti augstāku rezultātu sasniegšanai atbilstoši katra individuālajām spējām, tādējādi 

paaugstinot skolēnu pašapziņu un veicinot mācīšanos. Visi pedagogi palīdz skolēniem risināt 

mācību darbā radušās problēmas. Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, saņem logopēda (1. – 

4.klasēs), psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību. 

Vērtējums – ļoti labi  

5.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

Mācīšanās process Skolā ir organizēts tā, ka skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās 

prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā pedagogi iepazīstina vecākus un skolēnus 

mācību gada sākumā. Lielākā daļa skolēnu apzinīgi pilda mācību stundās uzdoto, neskaidrības 

gadījumos vēršas pie pedagogiem ar konkrētiem jautājumiem. Skolotāji izmanto daudzveidīgas 
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mācību metodes rosinot skolēnus apgūt jaunas zināšanas, nostiprināt esošās, strādāt mērķtiecīgi 

un izvērtēt gan savu, gan citu darbu. Skolā atbilstoši vecumposmiem regulāri tiek rīkoti 

konkursi, viktorīnas, zinātniski pētnieciskie darbi, sacensības un citi pasākumi, kuros skolēni 

piedalās gan kā organizētāji, gan kā dalībnieki, kā arī mācās izvērtēt rezultātus. Talantīgo un 

spējīgo skolēnu darbi tiek izvirzīti Liepājas pilsētas, reģiona vai valsts organizētajos pasākumos. 

Lai dažādotu mācību procesu, skolotāji mācību stundas vada ne tikai mācību kabinetos, bet arī 

bibliotēkā un lasītavā, iespēju robežās izmantojot skolā pieejamās tehnoloģijas, tādējādi 

paaugstinot skolēnu motivāciju mācīties. Skolēni zina informātikas kabineta un bibliotēkas darba 

laikus un tajos izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus.  

Direktores vietniece izglītības jomā sadarbībā ar skolotājiem ir izstrādājusi skolēnu izaugsmes 

dinamikas kartes, tajās informāciju regulāri papildina skolotāji. Apkopoto informāciju izmanto 

mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un direktores vietniece izglītības jomā. Iegūtie 

rezultāti tiek analizēti metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskajās sēdēs un izmantoti 

mācību procesa turpmākai plānošanai un pilnveidošanai. No 2012./2013. mācību gada dinamikas 

kartes tiek aizpildītas elektroniski. Sākot ar 1.klasi, latviešu valodā un matemātikā, bet no 

4.klases arī literatūrā, angļu valodā un dabas zinībās. Skolā tiek izmantoti e-klases sniegtie 

pakalpojumi, skolēni, vecāki un pedagogi spēj precīzi izvērtēt katra skolēna mācību 

sasniegumus, analizēt tos un izmantot turpmāko mērķu izvirzīšanai.  

Lielākai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, viņi aktīvi iesaistās stundu 

darbā. Skolēnu aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā daļa skolēnu labprāt veic grupu darbus un 

uzskata, ka tādējādi labāk apgūst mācību vielu. Lielākā daļa skolēnu spēj veiksmīgi plānot 

individuālo darbu izpildi, aizstāvēt, argumentēt savu viedokli, analizēt un izprast situācijas. 

Skolēni seko līdzi saviem mācību sasniegumiem e-klasē un sekmju izrakstu lapā, cenšas uzlabot 

iegūtos vērtējumus, apmeklējot konsultācijas un fakultatīvās nodarbības. Uzdotos mājas darbus 

apzinīgi pilda lielākā daļa skolēnu. Neattaisnoti mācību stundu kavējumi ir ļoti reti, biežāk 

saistīti ar nelabvēlīgu situāciju ģimenē. Skolā ir vienota kavējumu uzskaites sistēma.  

Skolēni labprāt sadarbojas gan mācību stundās, gan ārpusstundu darbā. Skolēni, strādājot pāros 

vai grupās labprāt izskaidro viens otram apgūstamo mācību tēmu. Jebkuru neskaidrību 

gadījumos cenšas rast kompromisu, miermīlīgā gaisotnē izprast domstarpību cēloņus. Skolēnu 

domes pārstāvji izsaka ieteikumus mācību procesa pilnveidei, skolas dzīves pilnveidošanai, 

pasākumu dažādošanai, kas palīdz klases kolektīva saliedēšanā. Skolēni seko līdzi nosprausto 

mērķu īstenošanas gaitai, lai kopīgi sasniegtu iecerēto.  

Vērtējums – labi 

5.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāta „Liepājas Centra sākumskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un 

skolēnu pārcelšanas nākamajā klasē kārtība”, kurā noteikts vērtēšanas sistemātiskums un vienoti 

vērtēšanas principi atbilstoši skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Tā ir pieejama 

Skolas mājas lapā. Visi skolotāji mācību priekšmetu metodiskajās komisijās ir vienojušies par 

skolēnu darbu vērtēšanas kritērijiem. Lielākā daļā vērtēšanā tiek ņemts vērā arī skolēnu 

pašvērtējums. Skolēni mācību gada sākumā tiek informēti par vērtēšanas kritērijiem katrā 

mācību priekšmetā, savukārt vecāki ar vērtēšanas kritērijiem tiek iepazīstināti (pēc individuāla 

pieprasījuma) visa mācību gada garumā. Pirms pārbaudes darbiem skolēni tiek informēti par 

vērtēšanas nosacījumiem. 



Pašnovērtējuma ziņojums 2013 

 

 

 
19 

 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tās ievērošanu regulāri pārrauga direktores 

vietniece izglītības jomā. Pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases žurnālos par pārbaudes darbu 

rezultātiem. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju visi skolotāji analizē un izmanto mācīšanās 

un mācīšanas procesa plānošanai un pilnveidošanai. Skolā ir izveidota sistēma semestra un gada 

noslēguma darbu organizēšanā. Secinājumi un izvirzītie uzdevumi tiek izmantoti mācību procesa 

pilnveidei, ko apliecina valsts pārbaudījumu rezultāti. Skolēni un vecāki tiek regulāri 

iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūtajiem rezultātiem skolēnu dienasgrāmatās, ikmēneša e-

klases sekmju izrakstos, liecībās, vecāku sapulcēs, vecāku dienās. Vecāki arī ikdienā var sekot 

līdzi savu bērnu sekmēm portālā e-klase. 

Vērtējums – ļoti labi 

5.3 Izglītojamo sasniegumi 

5.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēni uzrāda savām spējām atbilstošu standartprasmju apguves līmeni, kas skolā regulāri tiek 

pārraudzīts. Visi skolotāji fiksē un analizē skolēnu mācību sasniegumu dinamiku. Skolēnu 

sekmju līmenis ikdienas darbā ir stabils ar tendenci paaugstināties. Kopš 2011./2012.m.g. īpaša 

vērība tiek pievērsta spējīgo skolēnu atbalstam. 

Īstenojot pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

izglītības programmu, tiek rosināta skolēnu interese par matemātiku kā saistošu mācību 

priekšmetu jau no 1.klases. Realizējot šo izglītības programmu, tiek nodrošināts katras tēmas 

padziļinājums, risinot nestandarta uzdevumus, praktiski darbojoties, lai maksimāli attīstītu 

skolēnu loģisko domāšanu un radošumu, nostiprinātu argumentācijas un pētniecības prasmes. 

 2012./2013.m.g. visās 1.klasēs tika organizētas dalītās stundas matemātikā, kā rezultātā 

veiksmīgi tika realizēta individuāla pieeja. 1.klasēs standartā noteikto zināšanu un prasmju 

apguves koeficients, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, paaugstinājies. Vērojama 

skolēnu sasniegumu pozitīva dinamika. 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 

skolēnu zināšanu un prasmju apguves koeficienti 1.klasē. 

Latviešu valoda 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Zināšanu un prasmju apg. 

koeficients 

0,72 0,83 0,86 

Matemātika 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Zināšanu apg. koeficients 0,86 0,88 0,9 

Prasmju apguves koeficients 0,86 0,69 0,81 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas 

skolēnu vidējo vērtējumu salīdzinājums 5.klasēs 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Matemātika 6,8 6,6 6,9 
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Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 4. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību priekšmeti 
2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

Latviešu valoda 0.0% 16.0% 79.8% 4.3% 0.0% 16.3% 75.9% 7.8% 0.0% 13.6% 76.0% 10.4% 

Angļu valoda 0.0% 24.5% 68.1% 7.4% 0.0% 19.6% 65.9% 14.4% 0.0% 18.3% 65.2% 16.5% 

Krievu valoda 0.0% 23.1% 46.2% 30.8% 0.0% 12.8% 57.7% 29.5% 0.0% 11.6% 69.5% 18.9% 

Vācu valoda 0.0% 0.0% 57.9% 42.1%     0.0% 5.0% 65.0% 30.0% 

Matemātika 2.5% 31.3% 54.0% 12.3% 0.7% 29.3% 57.8% 12.2% 0.0% 20.8% 63.1% 16.1% 

Informātika 0.0% 4.3% 67.5% 28.2% 0.0% 5.1% 53.8% 41.0% 0.0% 10.1% 73.7% 16.2% 

Dabaszinības 0.0% 13.5% 76.7% 9.8% 0.0% 16.3% 70.0% 13.7% 0.0% 18.6% 69.9% 11.5% 

Sociālās zinības 0.0% 0.0% 63.8% 36.2% 0.0% 19.% 71.5% 26.7% 0.0% 1.8% 63.8% 34.4% 

Latvijas vēsture 

0.0% 10.7% 83.3% 6.0% 
0.0% 10.3% 76.9% 12.8% 0.0% 9.6% 87.0% 3.5% 

Pasaules vēsture 0.0% 12.8% 78.2% 9.0% 0.0% 10.4% 84.3% 5.2% 

Mājturība un tehnoloģijas 0.0% 2.5% 65.0% 32.5% 0.0% 1.5% 53.0% 45.6% 0.0% 2.2% 62.4% 35.5% 

Sports 0.0% 6.9% 74.4% 18.8% 0.0% 2.6% 59.1% 38.3% 0.0% 2.2% 66.5% 31.3% 

Mūzika 0.0% 4.9% 70.6% 24.5% 0.0% 7.4% 66.7% 25.9% 0.0% 6.1% 69.5% 24.4% 

Vizuālā māksla 0.0% 7.4% 69.9% 22.7% 0.0% 7.4% 54.4% 38.1% 0.0% 3.9% 63.1% 33.0% 

Literatūra 0.0% 4.9% 79.1% 16.0% 0.0% 5.2% 78.5% 16.3% 0.0% 10.4% 68.1% 21.5% 

Kopā 0.2% 10.9% 69.6% 19.4% 0.1% 10.5% 65.0% 24.5% 0.0% 9.8% 68.5% 21.6% 
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3.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos)  

Mācību priekšmeti 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 
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Latviešu valoda 0.0 0.0 0.0 17.9 1.3 5.2 68.0 71.3 61.0 14.1 27.5 33.8 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 14.1 16.3 11.7 70.5 67.5 59.7 15.4 16.3 28.6 

 

6.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (procentos) 

Mācību priekšmeti 1-3 balles 4-5 balles 6-8 balles 9-10 balles 

 

2
0
1
0
./

2
0
1
1
.m

.g
. 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
.m

.g
. 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
.m

.g
. 

2
0
1
0
./

2
0
1
1
.m

.g
. 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
.m

.g
. 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
.m

.g
. 

2
0
1
0
./

2
0
1
1
.m

.g
. 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
.m

.g
. 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
.m

.g
. 

2
0
1
0
./

2
0
1
1
.m

.g
. 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
.m

.g
. 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
.m

.g
. 

Latviešu valoda 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 19.1 76.2 79.5 78.3 7.1 3.8 2.6 

Matemātika 4.8 1.3 0.0 31.0 33.3 28.7 58.3 53.8 56.5 3.6 11.5 14.8 

Dabaszinības 0.0 0.0 0.0 10.7 16.0 23.5 81.0 80.8 71.3 8.3 6.4 5.2 

 

5.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolā tiek uzskaitīti un analizēti 3.un 6.klašu skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, tiek 

veikta skolēnu sasniegumu salīdzinoša analīze pilsētas mērogā, kā arī sasniegumu dinamikas 

analīze. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek izvirzīti turpmākie uzdevumi mācību priekšmetos 

skolēnu zināšanu un prasmju pilnveidei. Turpmākie uzdevumi tiek pārrunāti metodisko komisiju 

sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 
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Skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudījumos parāda, ka Skolā mācīšanas un 

mācīšanās procesi tiek kvalitatīvi organizēti. Sasniegumi mācību darbā atspoguļo pedagogu augsto 

profesionalitāti, viņu prasmi darbā izmantot Skolā esošos materiāli tehniskos resursus un inovatīvās 

pedagoģiskās metodes.  

Rezultāti valsts ieskaitēs 3.un 6.klasēs Skolā ir stabili, skolēnu zināšanu un prasmju līmenis ir 

augstāks nekā pilsētā.  

Uzdevumi tālākajam darbam par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienas darbā, valsts 

pārbaudījumos tiek balstīti uz analīzi dažādos līmeņos (mācību priekšmetu skolotāju atskaitēs, 

mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē, vadības sanāksmēs, 

pedagoģiskajās padomes sēdēs).  

5.4 Atbalsts izglītojamiem 

5.4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem, atbalsta personāls sniedz palīdzību skolēniem, kuriem 

nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Skolēniem ir iespēja pārrunāt viņus 

interesējošos jautājumus gan ar skolotājiem, gan ar atbalsta personāla speciālistiem. Kā liecina 

izejošās vēstules un sarunu protokoli, atbalsta personāls nepieciešamības gadījumos sadarbojas ar 

Liepājas pilsētas sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības Policiju, Liepājas iekļaujošās izglītības 

atbalsta centru, Liepājas Izglītības pārvaldes konsultatīvo komisiju, bērnu neirologiem un 

Psihiatriskās slimnīcas klīnisko psihologu.  

Vecāki Skolā tiek informēti par nepieciešamības gadījumā pieejamo sociālo palīdzību. Skolas mājas 

lapā un Skolā ir informācija par sociālā pedagoga un psihologa darba laikiem.  

Skolā tiek organizētas Skolas darbinieku apmācības pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, 

ugunsdrošībā. Darbinieki ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. 

Atbilstoši normatīvajām prasībām abās Skolas ēkās ir iekārtots medicīnas kabinets. Skolā strādā 

kvalificētas medicīnas māsas. Skolas medicīnas māsa pārrunās ar vecākiem iegūst informāciju par 
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bērna veselības stāvokli, regulāri veic ikgadējās bērnu profilaktiskās apskates un medicīnisko 

aprūpi.  

Lai novērstu saslimšanas gadījumus, audzināšanas stundās regulāri tiek veiktas pārrunas ar 

skolēniem un klases vecāku sapulcēs (sapulču protokoli) ar vecākiem par veselīgu dzīvesveidu, par 

dažādām atkarības problēmām, par silta un veselīga ēdiena nepieciešamību ikdienā. Visi skolēni 

anketās apstiprina, ka medicīnas māsa kopā ar klašu audzinātājiem organizē tematiskās stundas par 

higiēnu, veselīgu dzīvesveidu. Medicīnas māsa gan pati, gan sadarbībā ar mediķiem – speciālistiem 

ne retāk kā divas reizes semestrī plāno un organizē veselību veicinošus pasākumus. Skola piedalās 

projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Skolas medicīnas māsa 3.-6.klašu skolēniem vada 

pirmās palīdzības sniegšanas pulciņu.  

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi. Regulāri iekšējās kārtības noteikumos 

tiek veikti grozījumi un papildinājumi. Iekšējās kārtības noteikumu izraksts ir pieejams katram 

skolēnam viņa dienasgrāmatā. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem Skolēnus iepazīstina klases 

audzinātāja katra mācību gada sākumā, kā arī ar atsevišķām šo noteikumu daļām – pēc vajadzības, 

un mācību priekšmetu pedagogi katra mācību gada pirmajā sava mācību priekšmeta stundā un pēc 

vajadzības. Par iepazīstināšanas faktu pedagogs veic ierakstu elektroniskajā žurnālā, skolēni 

parakstās par to ievērošanu. Skolēnu anketēšanas rezultāti parāda, ka 100% skolēnu zina un ievēro 

skolas iekšējās kārtības noteikumus. Visiem Skolas un ārpusklases pasākumiem ir izstrādāti drošību 

reglamentējošie normatīvie akti. Ir noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. 

Evakuācijas plāns ir pieejams Skolā katrā stāvā. Redzamās vietās ir operatīvo dienestu izsaukšanas 

telefoni. Skolēni zina, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā (anketu rezultāti – 98%) un ekstremālās 

situācijās uz ūdens, ledus u.c. (anketu rezultāti – 96%).  

Lai nodrošinātu skolēnu drošību starpbrīžos, gaiteņos dežūrē skolotāji pēc direktores apstiprināta 

dežūru grafika. Skolā ir noteikta kārtība apmeklētāju reģistrācijai. Skolēnu anketēšanas rezultāti 

atspoguļo, ka 94% skolēnu jūtas droši skolas telpās un tās apkārtnē. 

Vērtējums – labi 

5.4.2  Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs Skolā tiek plānots, balstoties uz iepriekšējā mācību gada darba izvērtējumu, 

augstāk stāvošo organizāciju ieteikumiem un rekomendācijām (VISC), Skolas attīstības plānu un 

pasākumiem pilsētā un valstī. Audzināšanas darba mērķis ir brīvas un atbildīgas personības 

attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, 

pienākumiem un tiesībām 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kura ir pamats audzināšanas stundu kalendārā 

plānojuma izveidei un realizācijai. Klases audzinātāju stundas ir interesantas (skolēnu anketēšanas 

rezultāti – 87% vienmēr un bieži), tās ietver dažādas tēmas, piemēram, sevis izzināšana un 

pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; 

drošība.  

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu dome, kur skolēniem ir iespēja izteikt un realizēt savus 

priekšlikumus. Skolēnu dome katru mācību gadu izstrādā darba plānu konkrētam mācību gadam un 

veic uzdevumus atbilstoši plānam. Audzināšanas darba plāns konkrētam mācību gadam un 

pedagogu iesniegtās pasākumu analīzes liecina, ka Skolā tiek plānoti un organizēti pārdomāti 
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daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, to sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās gan skolēni, gan 

pedagogi. Skolēniem ir iespēja darboties skolas avīzes „Skolas Vārds” veidošanā. 

Katru gadu skolēni piedalās Skolas apkārtnes sakopšanas talkās. Pēdējos trīs gadus ir tikušas 

organizētas Skolas tuvākās apkārtnes labiekārtošanas un uzkopšanas talkas, kurās piedalās gan 

Skolas darbinieki, gan skolēni un viņu vecāki. Skolā tiek organizētas labdarības akcijas, skolēni ir 

snieguši labdarības koncertu Liepājas Veco ļaužu dzīvojamā mājā, Ganību ielā 135/141. 

Vismaz reizi gadā katras klases skolēni dodas pārgājienos, ekskursijās, šo pasākumu laikā tiek 

pilnveidotas skolēnu sociālās iemaņas. 

Skolēnu personības veidošanā tiek pielietotas daudzveidīgas metodes. 2010.gadā Skolas koris 

piedalījies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 2012./2013.m.g. klašu audzinātājas 

vienu no klases stundām veltīja skolas 20.jubilejai. Sagatavotie materiāli tika apkopoti metodiskās 

pieredzes uzkrāšanai. 2012./2013.m.g. vienas klases audzināšanas stundas metodiskais materiāls par 

tēmu „Tu esi Latvija” tika iesniegts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajam konkursam 

„Draudzīga – skola”. 

Interešu izglītības programmas tiek piedāvātas Liepājas Bērnu un jauniešu centrā. Skolā, lai 

vispusīgi tiktu attīstīti skolēnu talanti, tiek organizētas dažādas fakultatīvās nodarbības – latviešu 

valodas, matemātikas, sporta, angļu valodas, vizuālās mākslas, radošās domāšanas fakultatīvi, 

ansambļi, zēnu un meiteņu kori. 

Vērtējums – ļoti labi 

5.4.3 Atbalsts karjeras izglītībā 

Katru gadu no septembra līdz decembrim skolas administrācijas pārstāvji un skolotāji apmeklē 

pilsētas bērnu dārzus, kuros sniedz informāciju par skolas piedāvātajām izglītības programmām. 

Janvārī skolā tiek organizēta atvērto durvju diena sešgadnieku vecākiem, kurā viņi tiek informēti 

par skolas ārpusstundu nodarbību piedāvājumu un īstenotajām izglītības programmām.  

Katru gadu maijā, sadarbībā ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas administrāciju, 6.klašu skolēni un viņu 

vecāki tiek iepazīstināti ar skolas piedāvājumu un saņem informāciju par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām proģimnāzijas klasēs. 

Karjeras izglītībā Skolā tiek izmantotas dažādas formas: mācību priekšmetu stundas, darbs ar 

skolēniem audzināšanas stundās, viņu spēju un interešu apzināšana un izpēte, ārpusstundu 

pasākumi: tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas, pārgājieni, konkursi, tematiskie 

klases vakari, vecāku sapulces.  

Klašu audzinātāju kalendārais plānojums tiek veidots, tajā iekļaujot tēmas par karjeru. Skolēniem 

tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām. Klašu 

audzinātāji 5.-6.klašu skolēniem un viņu vecākiem sniedz informāciju par tālākizglītības iespējām – 

izglītības programmām un iestādēm, kas tiek atspoguļots vecāku sapulču protokolos. Klašu 

audzinātāji, audzināšanas stundā, kuras paredzētas karjeras izvēlei, piesaista skolas karjeras 

konsultantu. Katru pavasari 5.-6. klašu skolēniem tiek organizētas karjeras dienas, kurās iepazīstas 

ar dažādiem pilsētas uzņēmumiem, iestādēm un analizē iegūto informāciju. Skolēni katru gadu 

piedalās pilsētā organizētajās karjeras dienās.  

Skolas bibliotēkā ir pieejama jaunākā informācija par karjeras izvēles iespējām. Skolēniem un 

vecākiem ir iespēja apmeklēt skolas karjeras konsultantu un saņemt konstruktīvus ieteikumus par 

karjeras izvēli un izglītību. Veiktais darbs ar klašu grupām (testi, anketas) apkopots un uzskatāmi 
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atspoguļots, glabājas pie skolas karjeras konsultanta, individuāli sniegtās konsultācijas tiek 

reģistrētas žurnālā, veiktais darbs konsultācijas laikā uzskatāmi atspoguļots klienta reģistrācijas 

žurnālā.  

Vērtējums – labi 

5.4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā tiek apzināti talantīgie skolēni, veidojot talantīgo skolēnu uzskaites datu bāzi, kurā tiek 

uzskaitīta skolēnu dalība skolas fakultatīvajās nodarbībās, kā arī iegūtās godalgotās vietas un 

atzinības skolas, pilsētas un novadu konkursos un olimpiādēs. Skolēni regulāri tiek motivēti 

piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, kā arī pētniecisko darbu lasījumos 

(6.klašu skolēni). Pilsētas olimpiādēs skolēni regulāri iegūst godalgotas vietas. Pedagogi 

sistemātiski plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem, spēju izkopšanai, paredzot laiku gan 

konsultācijās, gan fakultatīvajās nodarbībās. Skolā katra mācību gada noslēgumā tiek organizēti 

Darba svētki, kuros tiek izteikta pateicība pedagogiem un skolēniem par augstiem sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, kā arī tiek nosūtītas pateicības 

vēstules skolēnu vecākiem par skolēnu augstiem mācību sasniegumiem un aktivitāti skolas darbā. 

Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto dažādas mācību metodes, ievēro skolēnu vajadzības, 

piedāvā diferencētus uzdevumus skolēniem ar grūtībām mācībās, kā arī sniedz individuālu palīdzību 

stundas gaitā.  

Saskaņā ar direktores apstiprinātu konsultāciju grafiku skolā tiek nodrošināta konsultāciju 

pieejamība visiem skolēniem. Konsultāciju grafiks ir pieejams gan skolēniem, gan viņu vecākiem 

dienasgrāmatās un skolas mājas lapā.  

Konsultāciju laikā tiek sniegts atbalsts gan skolēniem ar grūtībām mācībās, gan skolēniem, kuri 

aktīvi sporto, sniedzot individuālas konsultācijas, gatavojoties un kārtojot ieskaites, pārbaudes 

darbus.  

Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek sniegts atbalsts skolēniem nesekmības vai ilgstošu kavējumu 

gadījumā (individuālas sarunas ar skolēnu, konsultāciju apmeklējuma reģistrācijas karte skolēnam, 

sadarbība ar skolēna vecākiem, sadarbība ar sociālo pedagogu, atbalsta grupas sanāksmes). Skolā ir 

kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos izglītības iestādē, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi”. 

Atbalsta personāla darbinieki, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un 

vecākiem, apzina skolēnus ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām, apzina un noskaidro 

psiholoģiskās vajadzības, un piedāvā individuālās konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem, 

nodrošina palīdzību klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Mācību procesa laikā tiek 

analizēta informācija par mācību sasniegumu dinamiku skolēniem ar konstatētajām grūtībām. 

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošināts atbalsts valsts pārbaudes darbos. Par mācīšanās 

grūtībām, to konstatēto cēloni, veikto darbu un atbalsta nepieciešamību skolas un Valsts pārbaudes 

darbos psihologs fiksē informāciju skolēna izpētes kartē. Nepieciešamības gadījumā skolēni kopā ar 

vecākiem apmeklē Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistus, kas sniedz kvalificētu 

palīdzību - padziļinātu izpēti skolēnam un konsultācijas vecākiem, lai rastu izglītojamā spējām un 

veselībai piemērotu izglītības apmācības veidu vai programmu.  
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Visi skolotāji nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu – 

sociālo pedagogu, logopēdu, psihologu, skolas medicīnas māsu, lai koordinētu un pārraudzītu 

skolēnu izaugsmi mācību procesā.  

Vērtējums – ļoti labi 

5.4.5 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā netiek realizētas izglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

5.4.6 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā tiek organizēta regulāra informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem - e-klasē, skolas mājas 

lapā, rakstiski (paziņojumi dienasgrāmatās, sekmju izraksti), klašu vecāku sapulcēs, kopsapulcēs, 

individuālajās sarunās. Vecāki ir informēti par ierosinājumu sniegšanas iespējām – vecāki var 

izteikt savu viedokli, priekšlikumus, dalīties domās un problēmās, izmantojot vecāku vienoto skolas 

e-pastu, e-klases piedāvātās saziņas iespējas, individuālās sarunas, kā arī skolā pieejamo 

priekšlikumu un sūdzību pastkasti. Iespēju robežās tie tiek izmantoti skolas darba uzlabošanā. 

Skolas mājas lapā vecāki var iegūt informāciju par Skolas ikdienas darbu, plānotiem pasākumiem, 

aktuālākajiem notikumiem mācību un audzināšanas darbā, konsultācijām, fakultatīvajām 

nodarbībām un citu interesējošo informāciju.  

Ne mazāk kā divas reizes mācību gada laikā tiek organizētas klases vecāku sapulces, kuras apmeklē 

gandrīz visi vecāki (par ko liecina vecāku sapulču protokoli). Klašu vecāku sapulcēs vecāki regulāri 

tiek informēti par valsts pārbaudījumu norises kārtību 3.un 6.klasēs, mācību darbu, stundu 

apmeklējumu, uzvedību un skolēnu adaptācijas norisi 1. un 5.klasēs. Pēc nepieciešamības vecāki 

tiek informēti par klases vai skolas pasākumiem un izmaiņām skolas darbībā.   

Divas reizes mācību gada laikā tiek organizētas atvērto durvju dienas vecākiem – individuālas 

sarunas ar skolotājiem. Atvērto durvju dienas apmeklē maz vecāku – 10%, par ko liecina vecāku 

apmeklējuma uzskaite. Tomēr vecāki pārrunā ar skolotājiem sev interesējošus jautājumus 

individuāli telefoniski, izmantojot sarakstes iespējas e-klasē, e-pastā, kā arī tiekas ar skolotājiem 

individuāli sev piemērotā laikā. Klašu audzinātāji individuālās tikšanās ar vecākiem fiksē e- klases 

žurnāla pielikumā. Priekšmetu skolotāji tikšanos fiksē Skolas izveidotā veidlapā. Vecākiem 

individuāli tiek sniegtas konsultācijas skolēnu mācīšanās procesa pilnveidošanai. Priekšmetu 

skolotāji informē vecākus par pārbaudes darbu sistēmu skolā. 

Atbalstu vecākiem pēc nepieciešamības sniedz skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, 

medicīnas māsa. Tikšanās laikā tiek veikts sarunas apraksts un fiksēta problēma vai aktuālais 

sarunas jautājums. Protokolētais saturs atrodas pie skolas medicīnas māsas, sociālā pedagoga vai 

psihologa. Fakts par tikšanās datumu un laiku ar psihologu konstatējams psihologa reģistrācijas 

žurnālā.  

Skolēniem, kuriem nepieciešamas logopēda nodarbības, tās tiek piedāvātas, savstarpēji vienojoties 

logopēdam, klases audzinātājam un vecākam par vēlamo laiku. Mācību gada laikā pēc 

nepieciešamības notiek logopēda un skolēna vecāku tikšanās, lai vienotos par nepieciešamo 

sadarbību.  

Skolā darbojas ”Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība”, kā arī skolas padome. Skolas 

atbalsta biedrība ir organizējusi divus vecāku forumus – 2010.un 2013.gadā. 

Divas reizes gadā – Ziemassvētkos un Mātes dienā skolā tiek organizēti koncerti vecākiem, kurus 

apmeklē lielākā daļa vecāku. 

Vērtējums – labi 
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5.5 Iestādes vide 

5.5.1 Mikroklimats 

Skolai ir savas tradīcijas, kuras tiek koptas un pilnveidotas, kopš skolas dibināšanas. Skolai ir sava 

atribūtika – karogs, logo un himna; mājas lapa www.centrapsk.lv, kā arī tiek izdota skolas avīze 

„Skolas Vārds". Lielākā daļa skolēnu (80%) un vecāku (86%) uzskata, ka skolai ir laba slava 

sabiedrībā. 

Lielākā daļa skolēnu (82%) un gandrīz visi vecāki (93%) uzskata, ka skolas darbinieki ir godīgi un 

taisnīgi pret visiem skolēniem. Skolā, atbilstoši izstrādātajam reglamentam, darbojas Atbalsta 

grupa. 

Sadarbības veicināšanai skolā darbojas Skolas padome, Skolēnu dome un atbalsta biedrība. Lielākā 

daļa vecāku (98%) uzskata, ka skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecībās valda cieņa. Skolā ir 

izvietotas skaidras norādes vecāku un apmeklētāju ērtībām, vestibilos ir izkārtoti skolēnu darbi. 

Jaunie skolotāji saņem nepieciešamo atbalstu metodiskajās komisijās no pieredzējušiem kolēģiem. 

Lielākā daļa skolēnu (84%) un gandrīz visi vecāki (94%) uzskata, ka demokrātiskā ceļā izstrādātie 

Iekšējās kārtības noteikumi tiek ievēroti. Vecāki un skolēni zina kārtību, kādā jārīkojas, lai paziņotu 

par skolēna nokavēšanos vai neierašanos skolā. Atbalsta grupas personāls sniedz nepieciešamo 

palīdzību skolēniem ar grūtībām mācībās, palīdz plānot un kontrolē skolēnu konsultāciju 

apmeklējumu. Skolēni neattaisnoti nekavē stundas. 

Vērtējums – labi  

5.5.2 Fiziskā vide 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana) Skolas telpās ir atbilstoši 

mācību un audzināšanas procesa prasībām. Tas apliecināts ar kontrolējošo organizāciju aktiem. 

Skolas telpas tiek plānveidīgi labiekārtotas. Mācību klasēs pakāpeniski tiek nomainītas mēbeles, 

soli, krēsli, labiekārtotas bibliotēkas telpas abās skolas ēkās, kurās ir pieejami datori skolēniem. 

Sadarbībā ar Liepājas Lauvu klubu piesaistīts finansējums remontam informātikas kabinetā. 

Plānveidīgi katru gadu klasēs un koplietošanas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts.  

Lielākā daļa skolēnu (84%) un gandrīz visi vecāki (96%) atzīst, ka skolas telpas ir estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas, tajās tiek izvietoti skolēnu darbi, redzamās vietās izvietoti evakuācijas 

plāni, norādītas ieejas, izejas, medpunkts. Skolā tiek veikts telpu kosmētiskais remonts atbilstoši 

skolas budžeta līdzekļiem. Lielākā daļa skolēnu (81%) skolā jūtas droši. 

Sadarbībā ar skolas padomi un skolas atbalsta biedrību uzlabota skolēnu drošība uz ceļa pie skolas 

ēkas Toma ielā 19, izveidojot gājēju pāreju; labiekārtots sporta laukums pie ēkas Toma ielā 19, 

realizējot projektus un piesaistot papildus finansējumu. Skolēni, skolotāji un vecāki katru gadu 

piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanas un sakopšanas talkās. Sadarbībā ar SIA „Tranzīts L”, kuri 

piegādājuši melnzemi, un kokaudzētavu „Īve”, kuri dāvinājuši mūžzaļos augus, talku laikā ir veikti 

skolas apkārtnes apzaļumošanas darbi. 

Vērtējums – labi 

http://www.centrapsk.lv/
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5.6 Iestādes resursi 

5.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Telpu iekārtojums, aprīkojums ir atbilstošs skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Klašu 

telpas ir iekārtotas atbilstoši skolēnu vecumam, mēbeles ir pietiekošā daudzumā. Atsevišķas telpas 

ir iekārtotas atbalsta personālam. Interneta pieslēgums ir nodrošināts visās skolas telpās.  

Uz kabinetu durvīm ir izliktas norādes un atbildīgais pedagogs. Ir norādīti personāla daļas vadītājas, 

bibliotekāru, administrācijas, medicīnas māsas, psihologa, sociālā pedagoga, logopēda darba un 

pieņemšanas laiki. Tie ir izvietoti redzamā vietā, kā arī pieejami skolas mājas lapā.  

Skolā plānveidīgi tiek iegādāti mācību procesam nepieciešamie materiāli tehniskie līdzekļi, 

skolotāji ir informēti par to izmantošanu un glabāšanu. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un 

iekārtu apkope un remonts. Skolā ir inventāra bojājumu uzskaites un novēršanas žurnāls. Tas 

atrodas pie dežurantes. Skolā nav iekārtotas dušas telpas skolēniem. 

Mācību procesam nepieciešamie materiāli tehniskie līdzekļi regulāri tiek izmantoti. To izmantošana 

tiek fiksēta interaktīvās tāfeles un projektora izmantošanas grafikos, lai nodrošinātu IKT 

izmantošanas iespējas visiem pedagogiem. Tādējādi jebkuram mācību priekšmeta skolotājam ir 

iespēja vadīt mācību stundas informātikas kabinetā, izmantojot tā 15 datorus, interaktīvo tāfeli, 

projektoru, datu kameru, interneta pieslēgumu Toma ielas ēkā, kā arī interaktīvo tāfeli Uliha ielas 

ēkā. Piecās klašu telpās ir pieejams televizors, katrā klasē ir pieejams dators ar interneta 

pieslēgumu, ko skolotāji regulāri izmanto, organizējot mācību darbu. Abās skolas ēkās bibliotēkas 

telpās ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu skolēniem, ko skolēni izmanto gan mācību procesā, 

gan pēc mācību stundām. 

Skolotājiem ir pieejami mācību uzskates līdzekļi un metodiskie materiāli, kas atrodas bibliotēkā.  

Dabaszinību, mājturības, sporta un informātikas stundās skolēni tiek iepazīstināti ar direktores 

apstiprinātajiem drošības noteikumiem atbilstoši mācību priekšmeta prasībām.  

Skolotāji regulāri dalās pieredzē par IKT lietošanu, kā arī metodisko komisiju sanāksmēs izvērtē to 

ietekmi uz mācību un audzināšanas darbu.  

Finansu resursi ir pietiekami skolas ēkas uzturēšanai, darbības nodrošināšanai, nepieciešami 

papildus resursi regulārai, plānveidīgai attīstībai. Piedaloties projektos, tiek organizēta papildus 

finansu līdzekļu piesaistīšana. Skolas sporta laukuma labiekārtošanai piesaistīti finansu līdzekļi 

5000Ls apmērā, informātikas kabineta labiekārtošanai – 10000Ls apmērā, kā arī piesaistīts 

finansējums mācību tehnisko līdzekļu, daiļliteratūras iegādei un nometņu organizēšanai, piedaloties 

pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos. 

Vērtējums – labi 

5.6.2 Personālresursi 

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai. Skolā darbojas 

atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, logopēds un medicīnas māsa. 

Skolā ir apzinīgs, atbalstošs administratīvi saimnieciskais personāls.  

2013./2014.m.g. Skolā strādā 38 pedagogi. Skolas vadība – direktors, 3 (trīs) vietnieki izglītības 

jomā (2.25 likmes) un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (1 likme). No visiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem pamatdarbā (33) 87%, blakusdarbā (5) 13 %. 
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Visi darbinieki ir noslēguši darba līgumus, iepazinušies ar amata aprakstiem. Tajos noteikti 

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas. 

Visiem skolā strādājošajam pedagogiem ir normatīvo aktu prasībām atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija, atbilstoša tālākizglītība. Augstākā pedagoģiskā izglītība ir (17) 45% pedagogiem, 

maģistra grāds (21) 55%, no tiem mācās doktorantūras programmā (2) 5%. Lielākai daļai 

pedagoģisko darbinieku (31) 81% darba stāžs ir virs 10 gadiem, līdz 5 gadiem (4) 11%, 5-10 gadi 

(3) – 8%.  

Skolotāji ir piedalījušies tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām attīstības 

prioritātēm. Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros 18 (47%) pedagogi piedalījās 2.aktivitātē un ir apguvuši otro specialitāti. 3 

pedagogi – dabaszinības 5.-6.klasē, 3 pedagogi -  matemātika 5.-6.klasē, 1 pedagogs - latviešu 

valodas un literatūra 5.-6..klasē, 6 pedagogi – pirmsskolas izglītība, 4 pedagogi - integrēto mācību 

programma sešgadīgiem bērniem, 2 pedagogi – speciālā izglītība. Tādējādi skolotājiem ir iespēja 

strādāt gan ar sešgadīgajiem bērniem, gan mācīt mācību priekšmetus līdz sākumskolas 6.klasei, kā 

arī strādāt ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.  

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

3.apakšaktivitātē piedalījās 30 pedagogi. Projekta rezultātā 4.profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpi ieguva 1 (3%) pedagogs, 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpi ieguva 26 (68%) 

pedagogi, 2.profesionālās darbības kvalitātes pakāpi ieguva 3 (8%) pedagogi.  

Divi pedagogi ir Liepājas pilsētas metodisko apvienību vadītāji. Divi pedagogi ir mācību līdzekļu 

līdzautori. Skolotāji kopš 2008./2009.m.g. katru gadu skolā izstrādā vienotu metodisko tēmu. 

Pedagogu izstrādātie materiāli tiek apkopoti radošo darbu krājumā un iesniegti pilsētas skolotāju 

radošo darbu skatē. 2011./2012.un 2012./2013.m.g. skolotāju izstrādāto radošo darbu krājumi 

ieguva godalgotas vietas.  

Skolas vadība zina katra pedagoga darba pieredzi un profesionālo kompetenci. Skolotāju slodzes 

tiek sadalītas optimāli, ievērojot skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Pedagogi izstrādā metodiskos 

materiālus mācību stundām un ievieto tos Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes serverī uzturētajā 

MOODL vidē, kas ir pieejami skolēniem un kolēģiem. Skolotāji popularizē savu pieredzi gan skolā, 

gan pilsētas metodiskajās apvienībās. Visi pedagogi ir iesaistīti 5 metodiskajās komisijās, kuru 

darbs tiek plānots un analizēts. Pedagogu prasmes un intereses tiek izvērtētas un izmantotas skolas 

darba pilnveidošanā. Pasākumu organizēšanu un izvērtēšanu katrā metodiskajā komisijā koordinē 

metodiskā padome.  

Skolotāji pēc nepieciešamības mācību procesā iesaista logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu, 

medicīnas māsu. 2012./2013.m.g. 72% skolotāju sadarbojās ar skolas psihologu, bet 59% skolotāju 

sadarbojās ar skolas sociālo pedagogu skolēnu mācību un uzvedības problēmu risināšanā.  

Skolas datu bāzē ir apkopota informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Tā regulāri tiek 

pārraudzīta un papildināta. Skolā ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Skolas vadība regulāri 

plāno un mērķtiecīgi virza pedagogus piedalīties tālākizglītības kursos. Skolas attīstības plānā ir 

norādītas pedagogu tālākizglītības vajadzības. 

Skolas vadība atbalsta skolotāju izglītošanos, 2013.gada 17.maijā skolotāji ir bijuši pieredzes 

apmaiņā Valmieras Centra sākumskolā. 

Vērtējums – ļoti labi 
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5.7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

5.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas attīstības plāns tiek veidots, ievērojot skolas, pilsētas un valsts prioritātes izglītībā. Attīstības 

plāns veidots, balstoties uz Skolas pašnovērtējumu, ņemot vērā Skolas pamatmērķus, esošās 

situācijas analīzi - konstatētās stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Prioritāšu īstenošanas 

plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, uzdevumus un rezultātu novērtēšanas kritērijus. 

Tā saturs ietver visus nepieciešamos nosacījumus, lai veicinātu Skolas izaugsmi atbilstoši laikam un 

vajadzībām.  

Skolas vadība organizē kontroles un vērtēšanas procesu, vienojoties par atbildīgajām personām, 

laiku un kritērijiem. Visi darbinieki, skolēni un vecāki tiek iesaistīti Skolas darba izvērtēšanas 

procesā. Vecāki tika iesaistīti Skolas darba izvērtēšanas procesā, organizējot vecāku forumus 

2010.un 2013.gadā. Izvirzītie priekšlikumi tiek iekļauti Skolas attīstības plānā un iespēju robežās 

realizēti. Vadība kopā ar pedagogiem pārrunā un analizē darbu prioritārajās jomās katra mācību 

gada beigās. Katras metodiskās komisijas skolotāji izvērtē savu darbu un metodiskās komisijas 

darba plāna izpildi katra semestra noslēgumā, iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu sava un 

skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus.  

Veicamie darbi un uzlabojamās jomas tiek analizētas metodiskajās komisijās, skolas vadības 

apspriedēs, skolas padomē, pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju sistemātiski izmanto, lai plānotu tālākās Skolas attīstības prioritātes. Pedagogi 

vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus prasmīgi izmanto, 

plānojot turpmāko mācību un audzināšanas darbu, kā arī savas tālākās izglītības vajadzības. Skolas 

attīstības plāns, gada darba plāni un pašvērtējuma ziņojums tiek publicēts skolas mājas lapā.  

Skolas attīstības plānu ir saskaņojusi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja. Attīstības plāns 

ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm Skolas mājas lapā – www.centrapsk.lv. Ar Skolas 

attīstības plāna starpposmu izpildes rezultātiem direktore regulāri iepazīstina pedagogus 

pedagoģiskās padomes sēdēs, savukārt vecākus skolas padomes sanāksmēs.  

Lai tiktu īstenots Skolas attīstības plāns, katru gadu tiek veidots gada darba plāns, kura sastāvdaļas 

ir metodiskā darba plāns, metodisko komisiju darba plāni, atbalsta personāla darba plāni. Skolas 

darba plānu apstiprina direktore. Metodiskajā padomē un skolas vadības sanāksmēs attīstības plāna 

ieviešanas process regulāri tiek pārraudzīts, attīstības plāns tiek koriģēts un papildināts. Sasniegtie 

rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Vērtējums – ļoti labi 

5.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas 

darbību reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi 

iekšējie normatīvie akti, kas izstrādāti demokrātiski, ievērojot tiem izvirzītās dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasības. Tie ir ievietoti Skolas mājas lapā. Izstrādes procesā tiek 

iesaistīti darbinieki, skolēni un vecāki. Ir Skolas gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā gada 

darba plāna izpildi. Ir apstiprināti personāla amatu apraksti.  

Skolas vadība pārrauga personāla darbu, hospitējot mācību un audzināšanas stundas, analizējot 

pedagogu pašvērtējumus, mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un atbalsta personāla 

atskaites, izvērtējot skolas budžeta sadalījumu un izpildi, kā arī administratīvi saimnieciskā 

http://www.centrapsk.lv/


Pašnovērtējuma ziņojums 2013 

 

 

 
32 

 

personāla darbu. Pozitīvie aspekti un nepieciešamie uzlabojumi tiek analizēti vadības apspriedēs 

saskaņā ar Iekšējās kontroles plānu. Ar analīzes kopsavilkumu un rezultātiem tiek iepazīstināti 

pedagogi pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāki skolas padomes sanāksmēs. 

Skolā darbojas saliedēta vadības komanda. Metodisko komisiju vadītāji precīzi un ar atbildību veic 

pienākumus un nodrošina saikni starp skolotājiem un administrāciju.  

Skolas direktora vietnieku pienākumi noteikti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un Skolas 

vajadzības. Viņu darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Vietnieki 

savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Visi skolas darbinieki ir 

informēti par skolas vadības struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolas vadība 

prasmīgi vada skolas kolektīvu, ir atvērta ierosinājumiem un priekšlikumiem. Lielākā daļa skolotāju 

uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, ka attiecības ir koleģiālas, ka visi cenšas 

kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētos pienākumus.  

Vietnieki augstā profesionālā līmenī pārvalda savas atbildības sfēras. Direktores vietniece izglītības 

jomā I.Ziedkalne 2013.gadā ir saņēmusi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinības rakstu par 

godprātīgu, apzinīgu darba pienākumu veikšanu un personīgo ieguldījumu.  

Direktore plāno, organizē un vada Skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Direktore ir 

„Gada skolotājs 2012” laureāte, piedalījusies divos Comenius pedagoģiskā personāla profesionālās 

pilnveides kursos 2010.un 2013.gadā. Direktore ir ieguvusi 4.pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpi 

un studē doktorantūras programmā „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”. 

Dažādu līmeņu vadītāji kopīgi plāno un organizē skolas darbu. Iknedēļas vadības apspriedēs 

izskatāmie jautājumi tiek plānoti, ņemot vērā iekšējā un ārējā kontrolē paredzēto. Katru mēnesi notiek 

pedagogu informatīvās sanāksmes, metodiskās padomes, metodisko komisiju, skolēnu domes 

sanāksmes.  

Vērtējums – ļoti labi 

5.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Sadarbība ar Liepājas pilsētas Domi un Liepājas pilētas Izglītības pārvaldi Skolas budžeta 

veidošanā un darbības pilnveidošanā ir veiksmīga. Pašvaldība sniedz atbalstu, līdzfinansējot Skolā 

realizētos projektus. Izglītības pārvaldes vadītāja L.Molčanova aktīvi sadarbojas ar Skolu mācību 

un audzināšanas jautājumos. Skolā efektīvi darbojas skolas padome, veicinot skolēnu vecāku 

iesaistīšanos kopīgu un aktuālu jautājumu risināšanā. Vecāki 2010.gadā ir nodibinājuši Liepājas 

Centra pamatskolas atbalsta biedrību, kas sniedz plašākas iespējas vecākiem kopīgi ar pedagogiem 

iesniegt projektu pieteikumus un piesaistīt finanšu līdzekļus skolas vides labiekārtošanai un darba 

pilnveidošanai. 

Skola sadarbojas ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām organizācijām – Bērnu un jaunatnes 

centru, izglītības, kultūras un sporta iestādēm, Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrību, 

Skolas padomi, Liepājas Lauvu klubu, valsts un pašvaldības policiju, bērnu tiesību aizsardzības 

organizācijām. Sadarbība aptver Skolas visus darba virzienus. 

Vērtējums – labi 
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6. Liepājas Centra sākumskolas pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula 

Joma un rezultatīvais radītājs  Vērtējuma līmenis  

1. Mācību saturs  

1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas  Ļoti labi  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1.Mācīšanas kvalitāte  Ļoti labi  

2.2.Mācīšanās kvalitāte  Labi  

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  Ļoti labi  

3.Izglītojamo sasniegumi  

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

4.Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Labi  

4.2.Atbalsts personības veidošanā  Ļoti labi  

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā  Labi  

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi  

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

2.4. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5.Iestādes vide  

5.1.Mikroklimats  Labi  

5.2.Fiziskā vide  Labi  

6.Iestādes resursi  

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi  Labi  

6.5.Personālresursi  Ļoti labi 

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Labi  
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7. Citi sasniegumi 

Liepājas Centra sākumskolas skolēni regulāri piedalās pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sporta sacensībās gūstot augstus rezultātus. 

Skolēnu sasniegumi pilsētas olimpiādēs 

 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 
 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība 

Matemātika 2 - 3 3 - 1 4 4 2 3 3 5 
Dabaszinības 1 - - - 1 - - - - - 1 1 
Latviešu 

valoda 
    - - 1 1 2 - 1 1 

Angļu 

valoda 
3 6 3 - 4 - 4 2 3 6 1 3 

Krievu 

valoda 
    - 1 1 - - - - - 

Vizuālā 

māksla 
2 2 2 - 1 - 1 4 2 2 1 3 

Mūzika         - - 1 - 
Mājturība un 

tehnoloģijas 
- 1 - - - - - - - - 1 - 

Pētniecisko 

darbu 

lasījumi  

6.-9.kl. 

1 - - - 1 1 1 1 - - 1 1 

2010./2011.m.g.  Novada atklātās vizuālās mākslas olimpiādē 1.vieta 5.,6. klašu grupā 

2012./2013.m.g.  Kurzemes reģionālā vizuālās mākslas olimpiādē 1.vieta 6.klase 

   Starptautiskais konkurss matemātikā Ukrainā „Rēķini galvā” 13.vieta 3.klase 

 

Skolēnu sasniegumi pilsētā organizētos konkursos 

Pilsētas erudīcijas konkurss „Aso prātu cīņa” 

2010./2011.m.g. 5.klašu komanda 2.vieta 

2011./2012.m.g.  6.klašu komanda 1.vieta, 5.klašu komanda 3.vieta 

2012./2013.m.g.  5.klašu komanda 3.vieta 

Pilsētas konkurss Latvijas vēsturē „Manai Latvijai” 

2011./2012.m.g.  6.klašu komanda 1.vieta 

2012./2013.m.g.  6.klašu komanda 3.vieta 

Pilsētas konkurss informātikā 

2010./2011.m.g. 6.klašu komanda 2.vieta 

2011./2012.m.g.  5.-6.klašu komanda 2.vieta 

Pilsētas glītrakstīšanas konkurss sākumskolas skolēniem 

2011./2012.m.g.  2.klase 1.vieta, atzinība 

Pirmās palīdzības sacensības sākumskolas grupā 

2011./2012.m.g.  3.klašu komanda 1.vieta 

2012./2013.m.g.  4.klašu komanda 1.vieta 

 

Sasniegumi mākslas jomā 

Liepājas bērnu un jauniešu teātru skate „Vējlukturis”  
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2010./2011.m.g. 3.pakāpes diploms,  

dalība republikas IV Latvijas skolu teātru festivālā „Kustības turpinājums”  

2011./2012.m.g.  diploms par veiksmīgu piedalīšanos 

Liepājas pilsētas skatuves runas konkurss „Zvirbulis atgriežas” 

2011./2012.m.g.  5.klase 2.pakāpes diploms, 3.klase 2.pakāpes diploms, 4.klase 3.pakāpes  

diploms 

2012./2013.m.g. 6.klase 1.pakāpes diploms, divi 3.pakāpes diplomi, 2.klase 3.pakāpes diploms 

Joku stāstīšanas konkurss „Anekdošu virpulis” 

2011./2012.m.g. 2.pakāpes diploms novadā  

2012./2013.m.g. 6.klase 1.pakāpes diploms novadā, 1.pakāpes diploms republikā 

Stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa” 

2012./2013.m.g.  2.klase 2.pakāpes diploms republikā 

Vizuālās mākslas konkursi 

2010./2011.m.g.  „Mana Latvija” 1.-4.klašu grupā 2.vieta  

„Lietas un tēli” 1.vieta izstādē – konkursā 5.-6.klašu grupā pilsētā, 1.vieta  

novadā 

2011./2012.m.g.  „Liepājas toņi un pustoņi” 5.klase 1.vieta 

2012./2013.m.g.  „Modernā Liepāja” 5.klase 1.vieta, 2.klase 3.vieta 

„Piedzīvojums ar ērģelēm”4.klase 1.vieta 

Lidice  

2010./2011.m.g. 2.klase, pilsētas kārtas laureāte, republikas kārtas laureāte, izvirzīts  

konkursam Čehijā.  

2011./2012.m.g.  3.klase, pilsētas kārtas laureāts  

2012./2013.m.g.  2.klase, pilsētas kārtas laureāte, izvirzīts konkursam Čehijā  

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

2010./2011.m.g.  3.-4.klašu ansamblis 1.pakāpes diploms; 2.klašu ansamblis 2.pakāpes  

diploms; 5.-6.klašu ansamblis 1.pakāpes diploms; 

5.-6.klašu ansamblim 1.pakāpes diploms novadā 

2011./2012.m.g.  4.klašu ansamblis 1 pakāpes diploms; 2.klases ansamblis 2.pakāpes diploms;  

5.klases ansamblis 2.pakāpes diploms 

2012./2013.m.g. 3.klases ansamblis 1 pakāpes diploms 

2.-4.klašu koru konkurss ”Tauriņu balsis”  

2010./2011.m.g.  1.pakāpes diploms pilsētā, 1.pakāpes diploms novadā. 

Liepājas pilsētas skolu zēnu koru skate 

2011./2012.m.g.  3.-6.klašu zēnu koris 2.pakāpes diploms 

2012./2013.m.g. 3.-6.klašu zēnu koris 1.pakāpes diploms pilsētā, IX Latvijas zēnu koru  

konkurss Talsos 1.pakāpes diploms novadā 

Skolu 5.-9. klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” 

2012./2013.m.g. 5.-6.klašu meiteņu koris 1.pakāpes diploms 

 

Skolēnu sasniegumi sportā 

2010./2011.m.g. 

Sacensības tautas bumbā zēniem 2.vieta 
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2011./2012.m.g. 

Sacensības tautas bumbā 2000. – 2001.gadā dzimušiem zēniem 3.vieta 

Vieglatlētikas kross pilsētā 3.klase 1.vieta, 2.klase divas 2.vietas, 5.klase 3.vieta, 6.klase 3.vieta 

Sacensības „Drošie veiklie” 6.klašu komanda 3.vieta 

2012./2013.m.g. 

Sacensības tautas bumbā 2001. – 2002.gadā dzimušām meitenēm 2.vieta 

Latvijas skolēnu 66.spartakiādes finālsacensības basketbolā 2001. – 2002.gadā dzimušām meitenēm 

– 2.vieta republikā 

Sacensības „Drošie veiklie” 6.klašu komanda 3.vieta 

Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sacensības vieglatlētikā 6.klašu komanda 2.vieta 

Četrcīņa 6.klase 1.vieta 

 

Pedagogu sasniegumi 

Klašu audzinātāji regulāri tiek izvirzīti Liepājas pilsētas konkursam „Lieliskākais klases 

audzinātājs”. No 2010./2011.m.g. par konkursa laureātiem ir kļuvuši 2 pedagogi.  

Liepājas pilsētas pasākumā „Goda kliņģeris” no 2010./2011.m.g. pateicības saņēmuši 3 pedagogi.  

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes konkursam „Gada skolotājs”, kur Izglītības pārvalde izsaka 

atzinību izciliem izglītības darbiniekiem, no 2010./2011.m.g. izvirzīti un atzinības saņēmuši 3 

pedagogi.  

Pedagogi ir saņēmuši Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinības rakstus: 

2010./2011.m.g. skolotāja Ilona Grišmanauska ”Par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un 

veiksmīgu ilggadēju sadarbību ar skolēnu vecākiem” 

2011./2012.m.g. skolotāja Sandra Atiķe „Par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā”. 

2012./2013.m.g. skolotāja Iveta Ziedkalne „Par profesionālu un pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu”. 

2011.gada decembrī vizuālās mākslas skolotāja Etija Gorbante saņēmusi Swedbankas, Kurzemes 

filiāles balvu – portatīvo datoru, kā Liepājas izcilākais skolotājs. 

Skolotāji no 2008./2009.m.g. katru gadu ir piedalījušies pilsētas pedagogu radošo darbu skatē, 

iesniedzot kolektīvas radošo darbu grāmatas: 2008./2009.m.g. „Skolēnu mācību darba 

pašizvērtēšanas paņēmieni”, 2009./2010.m.g. „Mācību procesa diferenciācija un individualizācija”, 

2010./2011.m.g. „Diferencēti mācību uzdevumi”, 2011./2012.m.g. Radošuma veicināšana mācību 

stundās” „2012./2013.m.g. „Skolēnu radošuma veicināšana mācību stundās, izmantojot IKT”. 

2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. skolotāju veidotie radošo darbu krājumi ieguvuši 3.vietu 

Liepājas pedagogu radošo darbu skatē. 

Realizējot projektus trīs gadu laikā skolai ir tikuši piesaistīti 16.800 Ls, kā rezultātā ir labiekārtots 

informātikas kabinets, iegādātas galda spēles, organizētas nodarbības skolēniem pēc mācību 

stundām Personības pilnveides centrā, labiekārtots un apzaļumots skolas sporta laukums, 

organizētas skolēnu nometnes skolēnu brīvdienās, iegādāta daiļliteratūra skolas bibliotēkā.  
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8. Tālākās attīstības vajadzības 

Joma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs  Kvalitatīvi realizēt pamatskolas pirmā posma (1.-6.klase) izglītības 

standartus, ievērojot pārmaiņas izglītības procesā. 

Iepazīstināt pedagogus ar citu izglītības iestāžu pieredzi mācību 

procesa organizēšanā un tehnoloģiju izmantošanā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pilnveidot datorizēto mācību sasniegumu datu bāzi, izmantojot 

Office 365 vidi. 

Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā 

mācību procesā.  

Turpināt attīstīt skolēnu rakstu darbu kultūru. 

Aktualizēt e-klases iespējas skolēnu pozitīvās uzvedības 

novērtēšanai.  

Pilnveidot vecāku sadarbību ar skolu, paaugstinot viņu atbildību 

par bērna mācību darba rezultātiem. 

Turpināt vecāku izglītošanas darbu, piedāvājot viņiem forumus, 

lekcijas par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko 

un garīgo veselību, drošību. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Turpināt motivēt skolēnus paaugstināt savus ikdienas mācību 

sasniegumus, uzņemoties līdzatbildību par iegūtajiem rezultātiem; 

Sniegt daudzveidīgu atbalstu spējīgiem un talantīgiem skolēniem, 

piedāvājot dažādas papildus iespējas attīstīt savas spējas; 

Pilnveidot sadarbības formas ar skolas atbalsta personālu, sniedzot 

laicīgu un kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās; 

Pilnveidot pozitīvu sadarbību ar skolēnu vecākiem, veidojot 

vienotu atbalsta sistēmu skolēnam mācību sasniegumu uzlabošanā; 

Turpināt regulāri analizēt valsts un noslēguma pārbaudes darbu 

rezultātus, to dinamiku MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes 

sēdēs, izvirzot konkrētus uzdevumus izglītojamo zināšanu un 

prasmju pilnveidei. 

Atbalsts izglītojamiem Turpināt pilnveidot skolēnu uzvedības kultūras un saskarsmes 

prasmes. 

Pilnveidot klašu audzinātāju, skolotāju un vecāku sadarbību 

skolēnu spēju attīstīšanā. 

Aktivizēt skolēnu domes darbību.  

Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņu 

literatūru. 

Pilnveidot ārpusklases pasākumu kvalitāti patriotiskajā 

audzināšanā. 

Iestādes vide Veikt remontdarbus skolas vestibilos Toma ielā 19. 

2013./2014.m.g. veikt aktu zāles un sporta zāles remontu.  
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Pakāpeniski veikt remontdarbus visos mācību kabinetos. 

Sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, turpināt skolas apkārtnes 

labiekārtošanu. 

Iestādes resursi Turpināt papildināt materiāltehnisko bāzi, nodrošināt jaunāko 

tehnoloģiju pieejamību visās klašu telpās. 

Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām 

mācību metodēm un jaunākajām tehnoloģijām Ieviest skolas darbā 

Office 365 pedagogu informācijas apmaiņai un pieredzes 

popularizēšanai. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Izmantot Office 365 vidi aktuālās informācijas sniegšanai 

pedagogiem, kā arī skolas darba izvērtēšanas turpmākai 

organizēšanai. 

Paplašināt sadarbības partneru loku. 

Iesniegt projektu pieteikumus finanšu resursu piesaistei gan skolas 

fiziskās vides pilnveidošanai, gan skolēnu starptautiskās 

sadarbības organizēšanai. 

 

 

Iestādes 

vadītājs 

 Kristīne Bārdule     

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

 Liepājas pilsētas Izglītības vadītāja 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 Ludmila Molčanova     

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 2013.gada 19.septembrī 

(datums) 

Z.v. 

 


