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1 Skolas vispārīgs raksturojums 

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) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, 

izglītības programmas kods 11013111, skolēnu skaits – 593. 

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

1.septembra 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 2016.gada 1.septembra 

skolas darbs tiek organizēts divos posmos – 1.-3.klašu skolēni mācās ēkā Uliha ielā 33, bet 4.-

6.klašu skolēni Toma ielā 19.  

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 

2014./2015.m.g. 379 162 541 

2015./2016.m.g. 389 167 556 

 1. – 3.klasēs  4. – 6.klasēs  Kopā 

2016./2017.m.g. 305 286 591 

2017./2018.m.g.* 306 289 595 

 

2016./2017. mācību gada sākumā skolā mācās 561 skolēns no Liepājas, Grobiņas (1), 

Grobiņas pagasta (3), Nīcas pagasta un novada (2), Bernātiem (1), Medzes pagasts (2), Kapsēdes 

(2), Vecpils pagasta (1), Otaņķu pagasta (3), Tadaiķu pagasta (1), Cimdenieki (1). 

1.3 Pedagogu kvalifikācija 

2016./2017.m.g. Skolā strādā 39 pedagogi. Skolas vadība – direktore, 3 (trīs) vietnieki 

izglītības jomā (2.25 likmes) un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā (1likme). 

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

atbalsta personāls: sociālais pedagogs (1 likme), psihologs (0.6 likmes), karjeras konsultants (0.1 

likme), logopēds (0.5 likmes) un divas medicīnas māsas (2 likmes).   

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 
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pamatdarbā (36) 92.31% 

blakusdarbā (3) 7,69 % 

augstākā pedagoģiskā izglītība (18) 46% 

maģistra grāds (21) 54% 

no tiem mācās doktorantūras programmā (2) 5% 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

Līdz 5 gadiem (2) – 5% 

No 5 līdz 10 gadi (4) – 10% 

Virs10 gadiem (33) – 85% 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši vecumam % 

 
Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

priekšmeta mācīšanas metodikā; 

pedagoģijā un psiholoģijā; 

IKT jomā 

datorzinībās; 

audzināšanas jautājumos; 

skolvadības jautājumos. 

1.4 Skolas sociālā vide 

Informāciju par sociālo situāciju skolēnu ģimenēs uz 2016.gada augustu. 

ģimenes, kurās viens vecāks strādā algotu darbu ārpus Latvijas –11% 

ģimenes, kurās abi vecāki strādā algotu darbu ārpus Latvijas – 0% 

ģimenes, kurās viens no vecākiem ir bezdarbnieks – 1% 

ģimenes, kurās abi vecāki ir bezdarbnieki – 0% 

daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) – 21 % 

ģimenes, kurās ir abi vecāki – 83% 

ģimenes, kurās vecāki ir šķīrušies – 17% 

maznodrošinātas ģimenes statuss – 1% 

1.5 Skolas ārpusstundu nodarbību piedāvājums 

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 4. un 6.klašu skolēniem; 
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vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības 1. – 3.klasēm; 

vizuālās mākslas fakultatīvās nodarbības 4. – 6.klasēm: 

dabaszinību fakultatīvās nodarbības 4. – 6. klasēm; 

3. – 6.klašu zēnu koris; 

2. – 4.klašu meiteņu koris; 

5. – 6.klašu meiteņu koris; 

vokālie ansambļi; 

sporta spēles 1. – 2. klasēm; 

sporta spēles 4. - 6.klasēm. 

pagarinātās dienas grupa; 

Skolā par maksu tiek piedāvāts: 

nometnes skolēnu brīvdienās,  

radošās darbnīcas un ekskursijas. 

1.6 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 

Labdarības akcija „Eņģelis manai skolai” 

Ziemassvētku koncerts vecākiem 

Ziemassvētku pasākumi klasēs 

Ābeces svētki 

Valentīndienas POP iela  

Nakts skola 

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 

1.7 Skolas finansiālais nodrošinājums 

Skolā pieejams finansējums no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta, valsts mērķdotācijām, 

maksas pakalpojumu ieņēmumiem un projektos piesaistītajiem līdzekļiem. Maksas pakalpojumus 
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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 daļa 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 2014. – 2016.gadā 

Gads 
Valsts dotācija, 

EUR 

Pamatbudžets, 

EUR 

Maksas 

pakalpojumi, EUR 

Speciālais budžets, 

EUR 

2014. 460708.00 195739.00 4539.00 10745.00 

2015. 463979.00 212431.00 5146.00 30930.00 

2016. 325114.00 (8 mēn) 213294.00 9308.00 40919.00 

1.8 Skolas vīzija, darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

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. 

Misija  

Iedvesmot skolēnus sasniegt vairāk, nekā viņi uzskata, ka ir iespējams. 

Vērtības 

Sadarbība - Mēs – skolēni, skolotāji un vecāki – mācāmies viens no otra un kopīgi, strādājot 

komandā, nonākam pie izvirzītā mērķa. 

Cieņa - Mēs izturamies pret citiem tā, kā vēlamies, lai izturas pret mums, mēs rūpējamies viens 

par otru un palīdzam viens otram. 

Atbildība - Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām 

izvēlēm, mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem un palīdzam citiem gūt sasniegumus. 

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

nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Skolas uzdevumi ir : 

1. īstenot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas mērķus un uzdevumus; 

2. attīstīt skolēnu spējas piemēroties mūsdienu pasaulei, apzināties sevi un prast kontaktēties; 

3. nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši valsts 

noteiktajiem izglītības standartiem, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvā, 

sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

4. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu 

personības vispusīgu un harmonisku attīstību, sekmē spēju pašizglītoties un motivē 

skolēnus mūža izglītībai; 

5. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu 

izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas 

mērķu sasniegšanā; 

6. palīdzēt skolēniem apzināties savu veselību un dzīvību kā lielāko vērtību; 
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7. sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, Tēvzemi un augstākām morāles 

vērtībām; 

8. racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus; 

9. ieviest skolā modernās informācijas tehnoloģijas; 
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2 Attīstības plānā izvirzīto prioritāro uzdevumu izvērtējums 

2.1 2013./2014.mācību gada izvērtējums  

Mācību saturs 

1.prioritāte. Mācību priekšmetu standartu integrācija. 

Mērķis: Veicināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, padarot saistošāku mācību 

vielas apguvi skolēniem. 

1. Sekmēt skolotāju pedagoģiskās kompetences pilnveidi, integrējot mācību stundās dažādu mācību 

priekšmetu standartu prasības; 

+ Augustā skolotāji izanalizēja mācību priekšmetu standartus, apskatīja zināšanas un prasmes, kas 

apgūstamas dažādos mācību priekšmetos, secināja, ka dažādos mācību priekšmetos apgūstamas 

vienādas zināšanas un prasmes. 

2. Organizēt pāru stundas, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem; 

+ Mācību gada laikā novadītas 15 integrētas mācību satura stundas un viens pasākums, kurā 

integrētas dažādos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes. Integrētās mācību satura 

stundas plānojuši un vadījuši 76% skolotāju. 

3. Motivēt skolēnus vispusīgi apgūt mācību vielu. 

+ Vadot integrētās mācību satura stundas skolēni tika rosināti apgūtās zināšanas un prasmes 

pielietot daudzveidīgi, plašāk. Izvērtējot integrētās mācību stundas, 85% skolēnu atsauksmes bija 

pozitīvas.  

 

Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Skolēnu talantu, radošo spēju, pētniecisko un sadarbības prasmju veicināšana, 

izmantojot IKT iespējas. 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās un radošās spējas, izmantojot pētnieciskā 

darba iespējas un IKT prasmes. 

1. Motivēt skolēnus pilnveidot individuālās spējas skolas piedāvātajās fakultatīvajās nodarbībās; 

+ Skolēni apmeklēja viņus interesējošās fakultatīvās nodarbības (skat.rīkojums) Talantīgajiem 

skolēniem, kuri kādu iemeslu dēļ nevarēja vai nevēlējās apmeklēt fakultatīvās nodarbības, tika 

piedāvāts padziļināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos konsultācijās vai skolotājs ar skolēnu 

vienojās par laiku individuāli.  

2. Vispusīgi sagatavot skolēnus skolas, pilsētas un novada mācību priekšmetu olimpiādēm un 

konkursiem, izmantojot fakultatīvu un konsultāciju piedāvājumu; 

+ Augsti sasniegumi pilsētas konkursos un olimpiādēs pamatskolas grupā. 

- Angļu valodas olimpiāde 4.klašu skolēniem. 

- Konkursi un olimpiādes reģionā, valstī. 

3. Pilnveidot projekta darbu norises kārtību, akcentējot pētnieciskās daļas nozīmi; 

+ Pilnveidota projekta darba norises kārtība līdz 2014.gada 1.septembrim. 

- Pilnveidot skolēnu pētniecisko prasmju attīstību, novērst plaģiātismu, mācīt rakstīt atsauces. 

4. Veicināt skolēnu sadarbības prasmes, mācību procesā organizējot pāru un grupu darbus. 

+ Hospitētajās mācību stundās novērotās skolēnu sadarbības prasmes ir optimālā līmenī. 

- Nepieciešams pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes, organizējot skolotājiem informatīvas 

nodarbības par grupu un pāru darbu organizēšanu. 

5. Informēt skolēnus par e-klases izmantošanas iespējām, līdzatbildības par iegūtajiem mācību 

rezultātiem paaugstināšanai 
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+ Direktores vietniece informātikas jomā iepazīstinājusi pedagogus ar pieejamajiem 

informatīvajiem materiāliem par e-klases iespējām. Audzinātāji šos materiālus izmanto darbā ar 

skolēniem un klašu vecāku sapulcēs iepazīstina vecākus ar e-klases iespējām. 

+ 75% vecāku regulāri izmanto e-klases iespējas. No pārrunām ar skolēniem secināts, ka bieži 

skolēni apmeklē e-klase, izmantojot vecāku pieejas datus. 

6. Visās MK vienoties par skolēnu pierakstu vērtēšanas kritērijiem 

+ Valodu MK izveidoti vienoti skolēnu pierakstu vērtēšanas kritēriji 

- Nepieciešams izveidot skolēnu pierakstu vērtēšanas kritērijus visu mācību priekšmetu skolotājiem. 

 

Atbalsts skolēniem 

3.prioritāte. Skolēnu patriotisma, pilsoniskās apziņas un valstiskās identitātes stiprināšana. 

Mērķis: Stiprināt un pilnveidot skolēnu patriotismu, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti.  

1. Aktualizēt ārpusklases pasākumu mērķtiecīgu norisi skolā; 

+ Visi organizētie pasākumi saskaņoti sākumskolas MK vai pamatskolas audzinātāju sapulcēs, kā 

arī to nepieciešamība un plānošana pārrunāta skolēnu domē. 

2. Rosināt skolēnu radošai un aktīvai darbībai skolā. 

+ Skolēni darbojas skolēnu domē un skolas avīzē. 

3. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem aktivizēt skolēnu domes darbību 

+ Skolēnu domes sēdes apmeklē lielākā daļa izvirzīto skolēnu. 

- Ne vienmēr skolēnu domē iesaistītajiem skolēniem tiek dota iespēja izklāstīt apspriesto 

informāciju klasē.  

4. Veicināt izglītības iestādes audzināšanas formu dažādību. Veikt vecāku izglītošanas darbu. 

+ Vecākiem tika piedāvātas pilsētas psihologu MA organizētas lekcijas Liepājas Centra 

sākumskolas zālē. 

- Audzinātāji vecāku sapulcēs minimāli sniedz vecākiem izglītojošu informāciju. 

5. Organizēt forumu skolēniem kopā ar vecākiem, veidojot skolēniem piederības apziņu skolai. 

+ 2014.gada 12.martā tika organizēts skolēnu, vecāku un pedagogu forums, kura laikā tika izteikti 

viedokļi par skolas darba pilnveidi dažādās jomās. 

6. Apzināt Latvijā nepieciešamās profesijas, iepazīt skolēnu vecāku profesijas. 

+ Organizēta karjeras diena skolā, kurā vecāki praktiski un teorētiski iepazīstināja skolēnus ar 

konkrētām profesijām. 

+ Skolēni apmeklējuši uzņēmumus Liepājā. 

7. Veicināt skolēnu lasītprasmi, pilnveidojot bibliotēkas vidi, papildinot bibliotēkas fondu ar jaunām 

grāmatām un uzziņu literatūru. 

+ Iegādāta uzziņu literatūra, grāmatas. 

+ Organizēts projekts „Grāmatplaukta pavēlnieks” 

+ Organizēts pasākums „Radošās lasīšanas nakts”. 

+ Veikts remonts bibliotēkas telpā Uliha ielas ēkā. 

- Nepieciešams veikt remontdarbus bibliotēkā Toma ielas ēkā. 

- Iegādāties izglītojošas un valodu attīstošas spēles, kuras būtu pieejamas bibliotēkās. 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.prioritāte. Office 365 iespēju apgūšana un izmantošana pedagogu sadarbības pilnveidošanai. 

Mērķis: Izmantot Microsoft Office 365 vidi pedagogu darba organizēšanā un skolotāju sadarbības 

nodrošināšanai.  

1. .Sagatavot Office 365 kontu skolai, skolas administrācijai apgūt darbības Office vidē 
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+ Izveidots skolas konts Office 365 vidē. 

2. Iepazīstināt pedagogus ar Office 365 iespējām  

+ Organizēts izglītojošs seminārs skolotājiem par darbu Office 365 vidē. 

3. Izmantot Office 365 iespējas skolas darba organizācijā 

+ Izmantotas dokumentu kopīgošanas un kopīgas rediģēšanas iespējas, pilnveidojot skolas 

normatīvos dokumentus. 

- Netiek izmantots kalendārs vai e-pasta iespējas. 

4.  Izmantot Office 365 iespējas pedagogu sadarbības nodrošināšanai, pieredzes popularizēšanai, 

dokumentu rediģēšanai 

+ Skolotājiem šajā vidē pieejami metodiskie materiāli  

- Skolotāji paši neievieto savus veidotos materiālus Office 365 vidē. 

5. Sniegt atbalstu pedagogiem Office 365 vides apgūšanā 

+ Direktores vietnieces informātikas jomā regulārs atbalsts pedagogiem mācību gada garumā 

6. Analizēt Office 365 vides izmantošanas efektivitāti skolas darba organizēšanā un sadarbības 

veicināšanā. 

- Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka ir grūtības izmantot Office 365 vidi, jo ir problēmas ieiet šajā 

vidē, regulāri sistēma prasa atjaunot paroli. 

 

2.2 2014./2015. mācību gada izvērtējums  

Mācīšana un mācīšanās 

1.prioritāte: Skolēnu sadarbības prasmju pilnveidošana mācīšanās procesā.  

Mērķis: Veicināt skolēnu mācīšanās un sadarbības prasmju pilnveidošanu. 

1. Pilnveidot datorizēto mācību sasniegumu datu bāzi, izmantojot Office 365 vidi.  

- Netiek realizēts, plānots izmantot cita veida datu bāzi 

2. Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.  

+ 73% skolotāju apguvuši 24 stundu A kursa programmu par IKT izmantošanas iespējām mācību 

darbā.  

3. Organizēt pāru mācību stundas, integrējot standarta prasības  

+ Vadītas 5 pāru stundas, integrējot mācību priekšmetu standarta prasības 

4. Pilnveidot skolēnu rakstu darbu kultūru. 

+ 73% hospitētajās mācību stundās novērota augsta skolēnu rakstu darbu kultūra 

5. Izmantot e-klases iespējas skolēnu pozitīvās uzvedības novērtēšanai.  

+ Gada laikā veikti 7231 pozitīvi ieraksti skolēniem e-klasē.  

- Ne visi skolotāji izmanto iespēju veikt pozitīvus ierakstus e-klasē  

6. Pilnveidot vecāku sadarbību ar skolu, paaugstinot viņu atbildību par bērna mācību darba 

rezultātiem.  

- 14% vecāku ir tikušies ar skolotājiem 1.semestrī un 11% vecāku ir tikušies ar skolotājiem 2.sem  

+ Problēma apspriesta skolas padomes sēdē, vecāki izteikuši priekšlikumus, kas tiks realizēti 

2015./2016.m.g. 

7. Pilnveidot stundu vērošanas veidlapas atbilstoši stundas vērošanas mērķim  

+ Pilnveidotas adaptācijas perioda mācību stundu vērošanas veidlapas 
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Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte: Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, balstoties uz katra skolēna individuālo spēju 

izkopšanu. 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās spējas. 

1. Organizēt fakultatīvās nodarbības matemātikā un dabaszinībās dažāda līmeņa individuālo spēju 

attīstīšanā  

+ Tiek nodrošinātas dažāda līmeņa fakultatīvās nodarbības matemātikā 4.klašu grupā un 

dabaszinībās  2.un 4.klašu grupās 

2. Veicināt skolēnu piedalīšanos dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs 

+ 51% no izvirzītajiem skolēniem iegūst godalgotas vietas olimpiādēs un ZPD 

3. Analizēt skolēnu sasniegumus un standarta apguvi dabaszinībās 

+ 2015.gada maijā dabaszinību skolotāji analizēja skolēnu sasniegumus dabaszinībās, sasaistot to 

ar standarta apguves izvērtējumu. Izvērtējums turpināsies septembrī, sasaistot ar pēctecību.  

4. Analizēt skolēnu lasītprasmi 

+/- 2 skolotājas ir apmeklējušas skolēnu lasītprasmes veicināšanas kursus. Apgūtā metodika tiek 

pielietota mācību stundās, kā arī šajā mācību gadā tiks organizēta FK nodarbība lasītprasmes 

attīstīšanai 

5. Attīstīt skolēnu individuālās spējas, izmantojot IKT 

+/- 59% vērotajās mācību stundās tika izmantotas IKT, nav analīzes par IKT izmantošanas ietekmi 

uz skolēnu individuālo spēju attīstību. 

6. Sadarbībā ar LiepU mācībspēkiem, piedāvāt skolēniem fakultatīvās nodarbības programmēšanā  

+ Programmēšanas nodarbības tiek plānotas un nodrošinātas no valsts finansējuma 2 mācību 

stundas nedēļā, kuras vada informātikas skolotāja. Fakultatīvās nodarbības programmēšanā 

apmeklējuši 10 skolēni, sākotnēji pieteicās virs 30 skolēniem. 

7. Nodrošināt konsultācijas visos mācību priekšmetos, veicinot katra skolēna individuālo spēju 

pilnveidošanu.  

+ Tiek organizētas konsultācijas visos mācību priekšmetos, sniedzot atbalstu katra skolēna 

individuālo spēju pilnveidošanai 

 

Skolas vide 

3.prioritāte: Pozitīvas sadarbības vides nodrošināšana atbilstoši skolā izvirzītajām vērtībām. 

Mērķis: Ieviest skolas darbinieku izvirzītās vērtības ikdienas darbā un savstarpējā saskarsmē. 

1. Aktualizēt darbinieku vidū skolas pamatvērtības  

+ Ir izvirzītas un visi darbinieki zina skolas pamatvērtības – sadarbība, cieņa, atbildība. 

Informācija par skolas vērtībām ir vizualizēta mājas lapā, skolēnu dienasgrāmatās. 

- Izvietot vizuālu informāciju par skolas pamatvērtībām abu ēku vestibilos, vizualizēšanai skolas 

ēku vestibilos nepieciešami finansu līdzekļi 

2. Nodrošināt pieredzējušo pedagogu atbalstu jaunajiem skolotājiem 

+ Nav bijuši jauni skolotāji, skolotājiem, kuriem nepieciešams atbalsts, padoms, to sniedz kolēģi, 

administrācija. 

3. Paaugstināt skolēnu drošību uz ceļa un pagalmā pie skolas ēkas Toma ielā.  

-  Skolas teritorijā Toma ielā 19 netika atjaunoti vārti, finansējums virzīts sporta zāles remontam. 

Tiek nodrošinātas skolotāju dežūras pagalmā starpbrīžos. 

4. Veikt sporta zāles remontu Toma ielas ēkā.  

+/- Ieklāta jauna grīda sporta zālē 
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5. Labiekārtot dabaszinību kabinetu (28.kab) skolēnu pētniecisko prasmju pilnveidošanai, nodrošinot 

atbilstošu materiālo bāzi un vidi. 

+ Vienvietīgi galdi grupu darba nodrošināšanai, pētniecības, izziņas materiāli.  

- Nav izveidota laboratorijas zona 

6. Veikt remontdarbus skolas 2.stāva vestibilā Toma ielā 19.  

- Remonts nav veikts, trūkst finansējuma 

7. Veikt remontdarbus klašu telpās, skolotāju istabā Toma ielā 19.  

+ Veikts remonts divās klašu telpās (3.kab.un 15.kab.), ieklāts grīdas segums 25.kab.  

- Nav veikts plānotais remonts skolotāju istabā, bibliotēkā Toma ielā. 

8. Izveidot skolas radio Toma ielas ēkā 

+/- Ievilkti vadi, pasūtīta aparatūra. 

 

Resursi 

4.prioritāte: Domāšanas kā prasmes rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam metožu 

prasmīga izmantošana mācību stundās. 

Mērķis: Apzināt skolotāju, vecāku un skolēnu radošo potenciālu sadarbības pilnveidošanai. 

1. Pedagogiem apgūt radošās domāšanas prasmes.  

+ 76% skolotāji ir apmeklējuši kursus par radošās domāšanas metodēm 

2. Pielietot RD metodes mācību procesā, pilnveidojot skolēnu radošās spējas.  

+ Radoša, analītiska, pētnieciska rakstura darbības novērots 96% hospitētajās stundās 

3. Pilnveidot pedagogu prasmes efektīvi izmantot mācību procesā IKT skolēnu radošo spēju 

pilnveidei.  

+/- Mācību un audzināšanas stundās tiek izmantotas IKT. Novērots 59 % hospitētajās stundās 

4. Nodrošināt tehnoloģiju pieejamību lielākajā daļā klašu telpās.  

+ 91% klašu telpās ir pieejami projektori. Interaktīvās tāfeles ir uzstādītas četros kabinetos. 

5. Rosināt pedagogus piedalīties Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursos.  

+ Pieci skolotāji ir apmeklējuši Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursus 

par IKT pielietojumu mācību procesā un mācību satura un valodas integrāciju. 

6. Veicināt skolas darbinieku, skolēnu un vecāku iniciatīvu, iesaistoties skolas pašpārvaldes darbā. 

+ 80% apmeklē skolēnu domes sēdes un 80% vecāku apmeklē skolas padomes sēdes, izsaka 

priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai un piedalās priekšlikumu realizēšanā. 

2.3 2015./2016. mācību gada izvērtējums  

Mācīšana un mācīšanās  

1.prioritāte. Mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa organizācija dabaszinībās. 

Mērķis: Attīstīt skolēnu pētniecības darba prasmes. 

1. Analizēt dabaszinību mācību priekšmeta standarta apguves rezultātus 

+ Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015.gada 

30.septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots dabaszinību 

standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi kopā ar I. Biti. 

2. Analizēt skolēnu ikdienas sasniegumu dabaszinībās dinamiku 

+ Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015. gada 30. 

septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots dabaszinību 

standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi kopā ar I. Biti. 

3. Vadīt pāru mācību priekšmetu stundas, integrējot mācību saturu un pilnveidojot skolēnu 

pētnieciskā darba prasmes 



14 

 

+ Novadītas trīs pāru stundas: 

 I.Grišmanauska, S.Atiķe – latv.val.+soc.zin. 

K.Bārdule, I.Lipska - vēsture + angļu val. 

E.Gorbante, A. Pauliņa – mājt. + matem. 

4. Izveidot metodisko materiālu «Skolēnu pētnieciskās darbības pilnveide» 

- Nav izveidots, darbs tiek turpināts 

5. Izveidot skolotāju labās prakses materiālu datu bāzi 

- Nav izveidots, darbs tiek turpināts 

6. Mācību procesā izmantot informācijas avotus svešvalodā  

+ Skolotāji individuālās sarunās apliecina, ka izmanto atbilstoši tēmai un nepieciešamībai. 

7. Sekmēt skolēnu pētniecības prasmju un iemaņu attīstību. 

+ Sākumskola - Skolēnu pētnieciskās darbības organizēšana dabaszinībās / septembris – aprīlis/ 

1.klašu grupas tēma- ’’Piejūras parka koki ’ 

2.klašu grupas tēma- ’ No grauda līdz... ’’ 

3.klašu grupas tēma- ’Ūdens nozīme organismu dzīvē ’’ 

4.klašu grupas tēma- ’’Sīpola uzbūve un diedzēšana ’’; 

+ Darbs dabaszinību fakultatīvs 4.klase (Daina Kronberga) – 1. vieta pilsētā un novadā 

+ Dabaszinību fakultatīvs 2. klasēm (Inguna Lauva) – gatavošanai pilsētas dabaszinību konkursam 

+ Projektu vadītāju darbs ar 5.,6. klašu skolēniem projekta dienās, 6. klašu rezultāti pētniecisko 

darbu lasījumos pilsētā – divas 1.vietas, divas 3.vietas. 

8. Piedalīties Erasmus pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursos un darba vērošanā. 

+ 11 skolotāji apmeklējuši skolas ES valstīs, vērojuši darbu, iepazinuši skolas darba organizācijas 

metodes, darba metodes ar skolēniem. 6 skolotājas apmeklējušas angļu valodas kursus Maltā un 

Apvienotajā Karalistē. 

9. Plānot dabaszinību mācību kabineta izveidi un pedagogu resursus 2016./2017.m.g. 1-3..klašu 

skolēniem ēkā Uliha ielā 33 

- Netiks īstenots 1.-3.klasē, jo plānota integrētā mācību sistēma 

10. Nodrošināt pēctecību dabaszinībās sākumskolas-pamatskolas posmā, sadarbojoties abu posmu 

skolotājiem 

+ Sākumskolas un dabaszinību 5.,6. klasēm skolotāju metodiskajā sanāksmē 2015. gada 30. 

septembrī analizēta vidējo vērtējumu dabaszinībās dinamika 4.- 6. klasēs, apkopots dabaszinību 

standarta apguves izvērtējums 1.- 4. klasēs un izrunāti pēctecības jautājumi kopā ar I. Biti. 

+ Tagadējo 3. klašu dabaszinību skolotāju sadarbība ar nākošo dabaszinību skolotāju pētniecisko 

darbu vadīšanā 4. klasēs; stundu hospitācija 4.b klasē. 

 

Skolēnu sasniegumi 

2.prioritāte. Skolēnu sasniegumu paaugstināšana, balstoties uz katra skolēna individuālo spēju 

izkopšanu. 

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot skolēnu individuālās un radošās spējas. 

1. Analizēt skolēnu ikdienas mācību sasniegumus informātikā  

+ Analizēti ikdienas mācību sasniegumi informātikā S. Mežas mācību priekšmeta skolotāja 

atskaitē. 

2. Analizēt skolēnu lasītprasmi: 

+ Oktobrī – MP sanāksme “Lasītprasmes veicināšana katrā mācību priekšmetā” (kā attīstīt 

lasītprasmi jebkurā mācību stundā); 
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+ Janvārī – lasītprasmes testi 4. un 5. klasēs, rezultātu apkopojums un izvērtējums, turpmāko 

uzdevumu izvirzīšana (atbilstošas lasīšanas stratēģijas izmantošana, ģimenes iesaistīšana, dažādu 

ar lasīšanu saistītu aktivitāšu organizēšana, dažādu mācību priekšmetu skolotāju savstarpējā 

sadarbība); 

+ 3 sākumskolas skolotāji piedalījušies VIMALAS kursos, dalījušies pieredzē, izmanto iegūto 

pieredzi mācību stundās; 

+ Lasītprasmes attīstīšanas fakultatīvs 5.  klasēm (vada skolotāja, kura iepriekšējā gadā beigusi 

VIMALA kursus); 

+ 4.klases aprīlī piedalījās PIRLS pētījumā 

3. Organizēt dažāda līmeņa fakultatīvās nodarbības matemātikā un dabaszinībās. 

+ Organizētas fakultatīvās nodarbības matemātikā katrā klašu grupā, dabaszinībās 2. un 4. klašu 

grupā (ar mērķi gatavoties konkursam un pētnieciskajam darbam) 

4. Organizēt zinātnes pasākumu un eksperimentus dabaszinībās sadarbībā ar LiepU 

+ Atsevišķi 3. klašu skolēni 1. semestra laikā 4 reizes apmeklēja pētnieciskās darbības pasākumus, 

saistībā ar eksperimentu veikšanu LiepU; 

+ Zinātnes nakts pasākums – 5.,6. klašu skolēniem 11.03., ko vadījuši 8 skolas skolotājas. 

5. Sagatavot skolēnus dalībai dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. 

+ Skatīt: konkursu un olimpiāžu rezultātu tabulu 

6. Sniegt kvalitatīvu atbalstu skolēniem mācību priekšmetu konsultācijās, atbilstoši katra individuālo 

spēju līmenim. 

+ Vairumam skolotāju mācību priekšmetu konsultācijās izdalīts laiks darbam ar talantīgākajiem 

skolēniem (T) 

 

Atbalsts skolēniem 

3.prioritāte. Atbalsts skolēniem, nodrošinot veiksmīgu pāreju 4.klasē (mācības pie priekšmetu 

skolotājiem) 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu adaptācijas izpētes sistēmu, nodrošināt atbalstu 3.klašu skolēniem un 

viņu vecākiem. 

1. Pilnveidot klašu audzinātāju, skolotāju un vecāku sadarbību skolēnu spēju attīstīšanā 

+ Klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju individuālas sarunas ar vecākiem par skolēnu spēju 

attīstīšanu ikdienā (fiksētas e-klases žurnālā); 

+ Informācija vecāku sapulcēs par iespējām pilnveidot skolēnu individuālās spējas skolas 

piedāvātajos fakultatīvos 

2. Pilnveidot atbalsta sistēmu skolēniem mācību sasniegumu pozitīvas dinamikas nodrošināšanā 

+ Gada laikā organizētas administrācijas, atbalsta personāla un klašu audzinātāju tikšanās pa klašu 

grupām par darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi; 

+ Sanāksmes par atbalsta pasākumu piemērošanu 3. un 6. klašu skolēniem valsts d/darbos 

3. Izstrādāt atbalsta sistēmas plānu 4.klašu skolēniem 2016./2017.gadam 

+ augustā sanāksme 4.un 5.klasēs strādājošajiem skolotājiem par adaptācijas perioda uzdevumiem 

un atbalsta sistēmu 4. klašu skolēniem; 

+ Mentora nozīmēšana jaunajiem klašu audzinātājiem (Laura Zommerovska, Ilze Tumpele) 

4. Organizēt iepazīšanās pasākumu skolēniem un vecākiem ar nākamajiem klašu audzinātājiem un 

skolotājiem 

+ Iepazīšanās ar 4. klašu audzinātājiem vecāku kopsapulcē 9. 05.; 

+ Skolēnu iepazīšanās ar 4. un 5. klašu audzinātājiem un nākošajām klašu telpām maija pēdējā 

nedēļā. 
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5. Apzināt skolēnu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. 

+ Atbalsta personāla regulārs darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas, sociāla rakstura 

vai mācīšanās grūtības. Atbalsta sniegšana skolotājiem un vecākiem. 

6. Iespēju robežās nodrošināt skolēnu psiholoģisko un sociālpedagoģisko vajadzību apmierināšanu. 

+ Atbalsta personāla individuālas sarunas ar skolēniem, vecākiem 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.prioritāte. Pašvērtēšanas procesa organizēšana, apzinot skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus. 

Mērķis: Veikt visaptverošu skolas darba izvērtējumu un tālākās attīstības plānojumu.  

1. Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu – septembris 

+ Izstrādāts skolas darba izvērtēšanas plāns, sagatavotas darba lapas pedagogiem. 

2. Sadalīt pienākumus izvērtēšanas procesam – oktobris 

+ Pedagogu sapulcē pedagogi sadalījušies grupās, iepazīstināti ar veicamajiem uzdevumiem, 

sadalījuši pienākumus grupās (sapulces protokols) 

3. Analizēt skolas iekšējos normatīvos dokumentus  

+ Pedagogi analizē skolas normatīvos dokumentus atbilstoši grupā izstrādātajam plānam. 

4. Izstrādāt jautājumus anketām, veikt skolēnu, pedagogu vecāku aptaujas, analizēt tās 

+ Pedagogi sagatavo anketas skolēniem, vecākiem un kolēģiem atbilstoši grupā izstrādātajam 

plānam. Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem tiek noteiktas skolas stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības, sagatavots katras jomas izvērtējums. 

5. Apkopot priekšlikumus pašvērtējuma ziņojumam un tālākai skolas attīstības plānošanai  

+ Pedagogi darba grupās apkopojuši priekšlikumus, izvirzījuši prioritāti katrā izvērtējamajā jomā. 
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3 Skolas darba pašvērtējums 

3.1 Mācību saturs  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Visi skolotāji zina un izprot mācību 

priekšmetu standartā noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu.  

2. 2012.gadā izstrādāta matemātikas 

autorprogramma, kura pēc 

nepieciešamības tiek pārskatīta un 

pilnveidota.  

3. Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar 

metodisko komisiju darba plāniem un 

sanāksmju protokoliem; 

4. Skolas vadība atbalsta mācību 

priekšmetu metodisko apvienību plānu 

realizāciju; 

5. Skolotāji vienmēr savlaicīgi tiek 

informēti par izmaiņām mācību  stundu 

sarakstā, kas pozitīvi ietekmē mācību 

satura apguvi; 

6. skolā ir noteikta kārtība audzināšanas 

darba organizēšanā un darba plānu 

izstrādē, klašu audzinātāji zina 

audzināšanas darba aktualitātes; 

7. vismaz 2 reizes mācību gadā tiek veiktas 

žurnālu pārbaudes.  

8. Katru mācību gadu pedagogi dodas 

pieredzes apmaiņā uz citām Latvijas un 

kaimiņvalstu skolām. 

1. Realizēt kompetencēs balstīta mācību 

satura apguvi, sasaistot teorētiskās 

zināšanas ar praktisku iemaņu gūšanu, 

attīstot skolēnu radošās spējas un 

pētniecības iemaņas.  

2. Plānot un atzīmēt mācību priekšmetu 

pārbaudes darbu grafikā nobeiguma 

pārbaudes darbu laikus; 

3. Rast risinājumu mācību priekšmetu 

satura realizācijas (mācību stundas, 

pārbaudes darbi, priekšmetu olimpiādes) 

un audzināšanas darba aktivitāšu 

veiksmīgākai mijiedarbībai. 

3.2 Mācīšana un mācīšanās  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolā ir augsts izglītības kvalitātes līmenis, 

ko pierāda vecāku aptaujas rezultāti;  

2. Visiem pedagogiem regulāri tiek sniegta 

informācija par viņu darba kvalitāti, 

analizējot hospitētās mācību stundas, 

pārrunājot mācību gadā paveikto 

individuālās sarunās ar direktori; 

3. Pārsvarā visās mācību stundās ir skaidri 

formulēti mācību stundu mērķi un 

uzdevumi, jaunā viela tiek skaidrota 

metodiski pareizi, daudzpusīgi, ar precīzu 

terminu lietojumu, atbilstoši skolēnu 

vecuma īpatnībām; 

1. Integrēt mācību priekšmetu satura 

realizāciju ar audzināšanas darbu un 

mūsdienu aktualitātēm; 

2. Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, 

mācot skolēniem efektīvus mācīšanās 

paņēmienus, izmantojot pētniecības darba 

metodes mācību stundās;  

3. Motivēt skolēnus sadarboties, vērtēt, 

izteikties, strādājot grupu vai pāru darbus; 

4. Ikdienas mācību procesā ikvienā mācību 

priekšmetā veicināt skolēnu individuālo un 

radošo spēju attīstīšanu, izmantojot IKT 

iespējas; 
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4. Lielākā daļā mācību uzdevumos 

nodrošināta saikne ar reālo dzīvi, izmantoti 

daudzveidīgi mācību līdzekļi; 

5. Lielākā daļa skolotāju pielieto interaktīvas 

mācību metodes un skolā pieejamās 

tehnoloģijas, plānojot darbu, paredz mācību 

darba diferenciāciju skolēniem ar grūtībām 

mācībās un talantīgajiem skolēniem.  

6. Pārsvarā visās mācību stundās tiek 

izmantota pozitīva kritika, uzslavas un 

vērtējums no skolotāja puses; 

7. Visi skolotāji gatavo daudzveidīgas darba 

lapas ikdienas mācību procesa 

nodrošināšanai un pārbaudes darbus 

skolēniem; 

8. Skolēni rezultatīvi piedalās skolas un 

ārpusskolas organizētajos konkursos un 

olimpiādēs, skola 3 gadus ir saņēmusi 

kvalitātes balvu “Dzintara liepiņa” par 

skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs un ZPD 5.-9.klašu posmā;  

9. Katru gadu līdz oktobrim skolotāji iesniedz 

nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstu 

savā mācību priekšmetā, mācību līdzekļu 

iegāde tiek plānota, plānojot gada budžetu; 

10. Skolēni un pedagogi izmanto uzdevumi.lv, 

lielvārds.lv digitālos mācību līdzekļus, kā 

arī daudzveidīgas bezmaksas aplikācijas 

izglītībai; 

11. Skolēni darbojas YAL, 15./16.m.g. ir 

dibināti 2 mācību uzņēmumi; 

12. Klašu audzinātāji māca skolēniem 

nospraust mērķus (dienasgrāmatā paredzētā 

vietā), izvērtēt savu darbu (izstrādātās 

pašvērtējuma lapās); 

13. Tiek uzkrāta skolēnu individuālās 

izaugsmes dinamikas datubāze, kuru 

regulāri papildina un kontrolē; 

14. Katru gadu skolotāji izstrādā metodiskos 

materiālus par izvirzīto metodisko tēmu; 

15. Informācijas apmaiņai starp skolēniem, 

vecākiem, pedagogiem efektīvi tiek 

izmantota e-klase 

5. Plānojot mācību procesu, pievērst uzmanību 

starppriekšmetu saiknes nodrošinājumam; 

6. Mazināt mājas darbu apjomu, uzdodot 

jēgpilnus mājas darbus, sniedzot 

atgriezenisko saiti nākamajā mācību stundā; 

7. Mācību gada sākumā informēt vecākus un 

skolēnus par skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 
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3.3 Skolēnu sasniegumi  

3.3.1 Godalgotas vietas pilsētas olimpiādēs un ZPD 

 

 



2
0 

 

3.3.2 Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā  

4. – 6.klasēs (procentos) 

Mācību priekšmeti 

2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.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 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Latviešu valoda 0.0% 13.6% 76.0% 10.4% 0.0% 11.7% 73.6% 14.6% 0.0% 13.4% 68.4% 18.2% 0.0% 12.9% 66.2% 20.9% 

Angļu valoda 0.0% 18.3% 65.2% 16.5% 0.0% 18.4% 64.4% 17.2% 0.0% 17.4% 60.7% 21.9% 0.4% 14.7% 58.6% 26.3% 

Krievu valoda 0.0% 11.6% 69.5% 18.9% 0.0% 9.7% 66.7% 23.6% 0.0% 17.9% 58.9% 23.2% 0.0% 14.0% 66.0% 20.0% 

Vācu valoda 0.0% 5.0% 65.0% 30.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4% 0.0% 0.0% 54.2% 45.8% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4% 

Matemātika 0.0% 20.8% 63.1% 16.1% 0.0% 22.6% 58.2% 19.2% 0.0% 27.1% 55.1% 17.8% 0.4% 19.4% 64.7% 15.5% 

Informātika 0.0% 10.1% 73.7% 16.2% 0.0% 2.4% 72.1% 25.5% 0.0% 15.9% 69.4% 14.6% 0.0% 7.8% 64.5% 27.7% 

Dabaszinības 0.0% 18.6% 69.9% 11.5% 0.0% 15.1% 69.5% 15.5% 0.0% 10.1% 73.7% 16.2% 0.0% 7.2% 69,4% 23.4% 

Sociālās zinības 0.0% 1.8% 63.8% 34.4% 0.0% 5.4% 74.1% 20.5% 0.0% 2.8% 69.2% 27.9% 0.0% 0.7% 51.8% 47.5% 

Latvijas vēsture 0.0% 

0.0% 

9.6% 

10.4% 

87.0% 

84.3% 

3.4% 

5.2% 

0.0% 16.0% 81.5% 2.5% 0.0% 25.0% 71.3% 3.8% 0.0% 20.8% 68.8% 10.4% 

Pasaules vēsture 0.0% 6.2% 92.6% 1.2% 0.0% 20.0% 73.8% 6.3% 0.0% 15.6% 76.6% 7.8% 

Mājturība un tehnoloģijas 0.0% 2.2% 62.4% 35.5% 0.0% 0.4% 48.1% 51.5% 0.0% 0.4% 49.0% 50.6% 0.0% 0.7% 43.2% 56.1% 

Sports 0.0% 2.2% 66.5% 31.3% 0.0% 2.1% 62.9% 35.0% 0.0% 2.0% 60.3% 37.7% 0.0% 0.0% 55.8% 44.2% 

Mūzika 0.0% 6.1% 69.5% 24.4% 0.0% 6.3% 67.8% 25.9% 0.0% 6.5% 56.7% 36.8% 0.0% 1.8% 57.6% 40.6% 

Vizuālā māksla 0.0% 3.9% 63.1% 33.0% 0.0% 1.3% 61.4% 37.3% 0.0% 2.4% 47.0% 50.6% 0.0% 1.4% 52.5% 46.0% 

Literatūra 0.0% 10.4% 68.1% 21.5% 0.0% 6.3% 69.9% 23.8% 0.0% 4.0% 69.6% 26.3% 0.0% 2.5% 61.9% 35.6% 

Kopā 0.0% 9.8% 68.5% 21.6% 0.0% 8.3% 67.9% 23.8% 0.0% 11.0% 62.5% 26.5% 0.05% 7.95% 60.9% 31.1% 
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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 0.9 0.0 5.2 6.3 14.3 3.6 61.0 64.6 66.1 66.7 33.8 29.2 18.8 29.8 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 11.5 9.8 4.8 59.7 71.9 71.4 72.6 28.6 16.7 18.8 22.6 

 

6.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 0.0 19.1 11.1 23.8 9.1 78.3 80.2 68.8 72.1 2.6 8.6 7.5 18.8 

Matemātika 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7 23.5 33.8 28.6 56.5 59.3 46.3 55.8 14.8 17.3 20.0 15.6 

Dabaszinības 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 18.5 16.3 7.8 71.3 80.2 72.5 74.0 5.2 1.2 11.3 18.2 

3.3.3 Skolēnu sasniegumi valsts diagnostikas darbos 

 

 



22 

 

 

 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Palielinājies godalgoto vietu skaits pilsētas 

un valsts konkursos un olimpiādēs, iegūta 

Liepājas pilsētas kvalitātes balva 

2013./2014., 2014./2015. un 2015./2016. 

māc.gados). 

2. Pēdējo trīs mācību gadu laikā procentuāli 

samazinājies skolēnu skaits 4. – 6. klasēs, 

kuri ikdienā mācās uz 6 – 8 ballēm un 

palielinājies skolēnu skaits, kuri ikdienā 

mācās uz 9 – 10 ballēm. 

3. Rezultāti valsts diagnosticējošos darbos 3. 

un 6. klasēs ir stabili (standarta apguve virs 

60%), lielākai daļai skolēnu arī ikdienas 

1. Turpināt sniegt daudzveidīgu atbalstu 

spējīgiem un talantīgiem skolēniem, 

piedāvājot dažādas papildus iespējas skolā 

un pilsētā attīstīt savas individuālās spējas; 

2. Pilnveidot klašu audzinātāju un mācību 

priekšmetu skolotāju sadarbības formas ar 

skolas atbalsta personālu un skolēnu 

vecākiem, sniedzot laicīgu un kvalitatīvu 

atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās; 

3. Regulāri mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot 

skolēnu lasītprasmi visu mācību priekšmetu 

stundās, kā arī iesaistīties dažādās ar 

lasīšanu saistītās aktivitātēs, lasītprasmes 



23 

 

mācību sasniegumi ir optimālā līmenī (6-10 

balles). 

4. Visi skolēni iesaistās savu sasniegumu 

dinamikas analīzē un veic pašvērtējumu.  

5. Pedagogi regulāri fiksē un analizē skolēnu 

sasniegumu dinamiku, un rezultātus 

izmanto mācību procesa plānošanā. 

Pilnveidotas dinamikas kartes, tās aizpilda 

elektroniski. 

6. 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.  

7. Mācību gada beigās tiek organizēta svinīga 

pieņemšana pie skolas direktores, kuras 

laikā par augstiem mācību sasniegumiem 

tiek godināti 4. – 6. klašu skolēni. 

veicināšanā iesaistot arī skolēnu ģimenes 

loceķļus; 

4. Turpināt regulāri analizēt skolēnu ikdienas 

sasniegumus, to korelāciju ar valsts 

diagnosticējošo darbu rezultātiem, 

dinamiku.  

3.4 Atbalsts skolēniem  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolā darbojas un ir pieejami logopēds, 

psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas 

māsas, kas apzina izglītojamo vajadzības 

un sniedz nepieciešamo atbalstu un 

palīdzību. 

2. Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības 

noteikumi un to pielikumi, pēc 

nepieciešamības tie tiek pārskatīti. 

3. Pirmās palīdzības pulciņa dalībnieki 

sekmīgi startējuši pilsētas sacensībās 

(godalgotas vietas). 

4. Sākumskolas 1.klašu skolēniem ir iespēja 

darboties pagarinātajā grupā. 

5. Skola iesaistījusies projektos „Skolas 

auglis” un “Skolas piens”. 

6. Skolā tika veikta pedagogu apmācība 

pirmās medicīnas palīdzības sniegšanā. 

7. Skolā tiek nodrošinātas skolotāju dežūras 

starpbrīžos, skolā un tās teritorijā skolēnu 

drošībai ir izvietotas novērošanas kameras 

Toma ielas ēkā. 

8. Klases stundās tiek pārrunāti dažādi ar 

drošību saistīti jautājumi. 

9. Ir izstrādāta klases stundu programma 

1. Pilnveidot skolā organizēto ārpusstundu 

pasākumu kvalitāti izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, 

Eiropas piederības apziņas veicināšanā. 

2. Organizēt pasākumus 1.,4., 9.maijā, 

pilnveidojot patriotisko un valstisko apziņu, 

veicinot Eiropas piederības apziņu. 

3. Pilnveidot ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu, nodrošinot siltu, kvalitatīvu 

ēdienu, mācot pašapkalpošanās prasmes. 

4. Paaugstināt skolēnu zināšanas par drošību 

dažādās situācijās 

5. Veikt vecāku izglītošanas darbu, piedāvājot 

viņiem forumus, lekcijas par jautājumiem, 

kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko un 

garīgo veselību, drošību. 

6. Iegādāties vecuma posmiem atbilstošas 

spēles un žurnālus: galda spēles- Monopols, 

Kuģu kaujas, 3D Puzles, dambretes galdu, 

Skrabl, Memory, kārtis UNO, Alias, pasūtīt 

žurnālu “Ilustratīvā zinātne”, piedāvāt 

izglītojamiem krustvārdu mīklas, 

krāsojamās lapas.  
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skolēnu zināšanu, spēju un interešu 

attīstīšanai atbilstoši skolēnu vecumam. 

Klašu audzinātāju plāni ir veidoti, balstoties 

uz skolas izvirzītajiem uzdevumiem.  

10. Skolā atbilstoši izstrādātajam “Liepājas 

Centra sākumskolas skolēnu domes 

reglamentam” darbojas skolēnu dome. 

11. Skolēni ar pedagogu atbalstu veido  skolas 

avīzi “Centra Vārds”.  

12. Skola atbalsta un iesaista skolēnus 

labdarības pasākumos. 

13. Skolā strādā karjeras konsultants, skolas 

bibliotēkā ir pieejama informācija par 

izglītības iestādēm, profesiju apraksti u.c. 

informācija.  

14. Skola mērķtiecīgi plāno un organizē ar 

karjeras izglītību saistītus pasākumus visa 

mācību gada garumā, arī sadarbojoties ar 

izglītojamo vecākiem, organizējot 

izglītojošas tikšanās un ekskursijas uz 

uzņēmumiem.  

15. Klases audzinātāja darba plānā iekļautas 

tēmas par karjeras izglītību, ir pieejami 

nepieciešamie metodiskie materiāli karjeras 

izglītībā. 

16. Regulāri tiek organizētas fakultatīvās 

nodarbības talantīgo skolēnu spēju 

atbalstam un pilnveidei un konsultācijas 

skolēniem, kuriem mācības rada grūtības. 

17. Skolas vadība individuālās sarunās ar 

pedagogiem sniedz atbalstu darbā ar 

talantīgajiem skolēniem.  

18. Skola atbalsta un veicina talantīgo skolēnu 

piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, projektos, sporta 

sacensībās un citos pasākumos. 

19. Vecākiem pēc nepieciešamības, bet ne 

retāk kā reizi mēnesī tiek sniegta 

informācija par izglītojamā mācību darbu 

un citiem ar skolu saistītiem jautājumiem. 

20. Skolā tiek organizēti pasākumi vecākiem – 

klašu vecāku sapulces, koncerti, pasākumi 

klasēs, skolas padomes sapulces, forumi. 

21. Skola regulāri informē vecākus par skolas 

darbību, ievietojot aktualitātes skolas mājas 

lapā un elektroniskajā žurnālā. Klašu 
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audzinātāji vecākiem informāciju sniedz 

vecāku sapulcēs, skolēnu dienasgrāmatās, 

elektroniski. 

22. Vecāki var izteikt savus iebildumus un 

ierosinājumus personīgi, aptaujās un 

elektroniski. Vecāku izteiktie priekšlikumi 

tiek analizēti, un ierosinājumi izmantoti 

turpmākajā darbībā.  

23. Skolā atbilstoši izstrādātajam „Liepājas 

Centra sākumskolas skolēnu domes 

reglamentam” darbojas skolēnu dome. 

Skolēni plāno un vada pasākumus, analizē 

novadītos pasākumus, izsaka priekšlikumus 

skolēnu domes un skolas darba 

pilnveidošanai. 

3.5 Skolas vide  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolai ir savas tradīcijas, simboli - skolas 

karogs, logo, himna, dienasgrāmata, avīze, 

mājas lapa, ir noteiktas vērtības, balstoties 

uz kurām tiek organizēts skolas darbs, ir 

apkopoti materiāli par skolas tapšanas 

vēsturi. 

2. Sadarbībā ar skolēnu domi, pedagogiem un 

skolas padomi ir izstrādāti skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, kuros pēc 

nepieciešamības tiek veikti grozījumi. Tie 

veicina izglītojamo pašcieņu, pašdisciplīnu 

un atbildības sajūtu.  

3. Izglītojamie un personāls apzinās savu 

lomu skolas tēla un mikroklimata 

veidošanā, par skolu ir labas atsauksmes 

sabiedrībā. 

4. Jaunos pedagogus iepazīstina ar skolas 

darbu administrācija, viņiem atbalstu 

ikdienas darbā sniedz pieredzējis jomas 

pedagogs. 

5. Pedagogi un izglītojamie savstarpēji 

sadarbojas, attiecībās valda labvēlība un 

savstarpējā cieņa, tiek ievēroti vienlīdzīgas 

attieksmes principi.   

6. Skolēni, vecāki un darbinieki sadarbojas, 

izvērtējot skolas darbu un plānojot skolas 

tālāko attīstību.  

7. Tiek ievēroti skolas Iekšējā kārtībā ietvertie 

noteikumi skolas apmeklētājiem, attieksme 

pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

8. Skolas energoefektivitātes uzlabošanā ir 

nomainīts apgaismojums, skolas personāls 

1. Veicināt uz cieņu un sadarbību balstītu 

savstarpējās attiecību veidošanos starp skolas 

administratīvi saimniecisko personālu un 

skolēniem.  

2. Toma ielas ēku paplašināt ar piebūvi, 

plānojot mūsdienīgu, atbilstošu prasībām 

skolas vidi, sporta zāli, labiekārtot skolas 

apkārtni, veidot to drošu skolēniem  

3. Mērķtiecīgi plānot un radīt izglītojamiem 

labvēlīgu un drošu vidi jēgpilna brīvā laika 

pavadīšanai. 

4. Sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, turpināt 

skolas apkārtnes labiekārtošanu.  
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un izglītojamie ir informēti par resursu 

taupīgu izmantošanu un dabai draudzīgu 

rīcību. 

9. Katru gadu tiek plānots un veikts skolas 

klašu telpu remonts un labiekārtošana, ir 

veikts 1.stāva vestibila, aktu zāles remonts 

un daļējs sporta zāles remonts Toma ielas 

ēkā. 

10. kā arī skolas apkārtnes apzaļumošana, 

sporta laukuma labiekārtošana.  

11. Skolas telpas ir tīras un kārtīgas, estētiski 

noformētas, to noformēšanā piedalās 

skolēni. 

12. Sadarbībā ar skolas padomi skolas apkārtnē 

ceļu satiksme ir organizēta tā, lai skolēni 

varētu justies droši. 

3.6 Resursi  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolēniem, vecākiem un darbiniekiem, 

iesaistoties akcijās “Es savai skolai”, 

“Eņģeļu akcija” un projektos Erasmus+, 

izglītības projektu konkursā, sadarbojoties ar 

Liepājas Lauvu klubu, ir piesaistīts 

finansējums mācību procesa pilnveidei un 

mācību līdzekļu iegādei. 

2. Skolas bibliotēkās pieejama metodiskā 

literatūra, mācību literatūra, mācību 

metodiskie līdzekļi, daiļliteratūra, 

papildliteratūra, preses izdevumi un galda 

spēles, resursi regulāri tiek papildināti.  

3. Mācību kabineti aprīkoti ar modernajām 

tehnoloģijām, tādējādi nodrošinot 

mūsdienīgas mācību stundas. Mācību 

procesā tiek izmantoti projektori, interaktīvās 

tāfeles, datori,  planšetdatori, datu kameras, 

u,c.  

4. Kabinetos skolēniem nodrošināti 

ergonomiski galdi un krēsli. Gaiteņi ir 

aprīkoti ar krēsliem un dīvāniem skolēnu 

atpūtai starpbrīžos.  

5. Telpu izmantojums ir racionāls, atbilst 

mācību procesa prasībām, un kabineti iespēju 

robežās piemēroti atbilstoši mācāmajai 

jomai.  

6. Skolotāju istabā Toma ielā un kancelejā 

Uliha ielā ir pieejami grafiki telpu un 

materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 

1. Iekārtot mūsdienīgas mācību un atpūtas 

telpas atbilstoši skolēnu skaitam, veidot 

motivējošu skolas vidi. 

2. Turpināt papildināt metodisko un 

materiāltehnisko līdzekļu bāzi, nodrošināt 

datu kameru pieejamību lielākajā daļā klašu 

telpās. 

3. Paaugstināt pedagogu svešvalodas prasmes, 

organizējot kursus skolā un piedāvājot 

iespēju apmeklēt angļu valodas kursus 

Erasmus programmas ietvaros. 
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Skolas laborants rūpējas par tehnisko 

līdzekļu regulāru apkopi un bojāto iekārtu 

savlaicīgu salabošanu.  

7. Skolā ir iegādāti LEGO Mindstorms 

konstruktoru komplekti, programmēšanas 

prasmju apguvei 2.–6. klašu skolēniem.  

8. Visi skolas datori pieslēgti vienotam 

interneta tīklam, papildus tiek nodrošināta 

publiskā bezvadu WiFi interneta piekļuve un 

slēgtais skolas tīkls ar palielinātu datu 

apmaiņas  ātrumu. 

9. Skolā ir pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plāns, tas regulāri 

tiek aktualizēts, pedagoģiskais personāls ir 

kvalificēts ar atbilstošu izglītību un 

tālākizglītību. 

10. Pedagogi pilnveido savu kompetenci, 

piedaloties darba vērošanā (11 skolotājas) un 

profesionālās pilnveides kursos (6 skolotājas) 

Erasmus programmas ietvaros, kā arī 

piedāvātajos tālākizglītības kursos Latvijā.  

11. 2014.gadā 3 skolotājas un direktore 

piedalījās “Samsung skola nākotnei” 

organizētajā pedagogu digitālo prasmju 

pilnveidē. 

12. 2015.gadā 2 skolotājas apguva B programmu 

“Pamatizglītības datorikas skolotājs” un 

aprobē Datorikas programmu 1.-6.klasēs. 

13. Ar gūtajām zināšanām, prasmēm un atziņām 

pedagogi dalās skolā organizētajos 

semināros. 

14. Skolā ir izstrādāta 24 stundu A kursu 

programma “IKT izmantošanas iespējas 

mācību procesā”, kursus vadīja skolas 

skolotājas, tos apmeklēja 24 skolas pedagogi. 

15. 87% pedagogu ir apguvuši Radošuma pils 

organizēto kursu programmu radošās 

domāšanas pilnveides metožu apguvē.  

16. 20% skolotājas ir apguvušas kursus par 

koučinga metožu izmantošanu skolā. 

17. 2015./2016.m.g. Erasmus + projekta ietvaros 

savā pieredzē, vadot 43 atklātās stundas un 5 

ārpusstundu pasākumus ES valstu kolēģiem 

dalījās 25 skolotāji. 
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3.6.1 Tālākizglītības vajadzību apkopojums Liepājas Centra sākumskolā 2016.gada dati 

Nr. Skolot. vārds, uzvārds Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Agris Eglītis  mājturība  04.   

2. Aiga Vasiļjeva  sociālais pedagogs   03.  

3. Aija Alžāne  sākumskola   04.  

4. Aija Ostniece  sākumskola  04.   

5. Anita Krīgere  sākumskola    07. 

6. Anna Pauliņa  matemātika   04.  

7. Antra Berga  mūzika  04.   

8. Baiba Baltiņa  angļu val.   02.  

9. Baiba Saimniece soc.zin., bibliotekāre   02.  

10. Daina Kronberga  sākumsk., angļu val.   04.  

11. Dana Krētaine  latviešu valoda  04.   

12. Etija Gorbante  viz.m., mājt.   04.  

13. Ilona Grišmanauska  sākumskola  06.   

14. Ilona Lipska  angļu val.    08. 

15. Ilze Tumpele  matemātika LiepU    

16. Ilze Ziedkalne  angļu val.    10. 

17. Ilze Žimante  sākumskola, krist.m.    07. 

18. Ina Neulāne  sākumsk., logopēds   04.  

19. Indra Bite dabaszinības   04.  

20. Indra Sproģe   sākumskola, viz.m.   02.  

21. Inese Gūtmane  psihologs   06.  

22. Inese Stieģele  sports   04.  

23. Inguna Lauva  sākumskola   04.  

24. Inta Bunka  sākumskola   04.  

25. Inta Šablovska  matemātika  01.   

26. Iveta Ziedkalne  sākumskola   02.  

27. Juris Ločmelis  mūzika    04. 

28. Kristīne Bārdule  vēsture    07. 

29. Laura Zommerovska  latviešu valoda  03.   

30. Oļesja Adilova  krievu val.    07. 

31. Rita Berķe  sākumskola   04.  

32. Sandra Atiķe  sākumskola  06.   

33. Sandra Hermere  vācu valoda   02.  

34. Sanita Šēnfelde  sākumskola   04.  

35. Santa Novada  sākumskola   02.  

36. Silva Vainovska  latviešu val., sports   04.  

37. Solveiga Pētersone  bibliotekāre  04.   

38. Svetlana Meža  informātika   04.  

39. Vita Pētersone  kristīgā mācība  06.   

40. Zane Gulbe  latviešu val. 07.    
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3.7 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Skolas darba izvērtēšanā un prioritāšu 

noteikšanā tiek iesaistīti visi pedagogi un tā 

balstās uz katra pedagoga personīgo darba 

izvērtējumu, vecāku un skolēnu aptauju. 

2. Skolas administrācija (DVIJ par mācību 

darbu), direktore (par mērķiem, 

sasniegumiem, problēmām) 1 reizi mācību 

gadā organizē individuālas sarunas ar 

pedagogiem 

3. Vienu reizi mācību gadā pedagogi dodas 

pieredzes apmaiņas braucienā. 2013.gadā – 

Valmieras sākumskola, 2014.gadā Talsu 

pamatskola, 2015.gadā RVZ sākumskola, 

2016.gadā Liudviku Stulpino proģimnāzija 

Klaipēdā. 

4. 2014./2015.m.g. 5 skolotājas ir piedalījušās 

Erasmus + projekta profesionālās pilnveides 

kursos, 2015./2016.m.g. tika īstenotas 11 

darba vērošanas mobilitātes ES skolās.  

5. Apstiprināti projekti finansu resursu piesaistei 

gan skolas fiziskās vides, skolēnu drošības 

pilnveidošanai, gan skolēnu starptautiskās 

sadarbības organizēšanai.  

6. 2016.gadā ir apstiprināti 2 Erasmus+ projekti 

pedagogu profesionālās pilnveides kursu 

apmeklējums un skolu savstarpējā sadarbība. 

7. Skolas atbalsta biedrība 2016.gada aprīlī 

organizēja 4.-6.klašu skolēnu un viņu vecāku 

forumu. 

8. Divas reizes mācību gadā tiek organizēti 

kolektīva saliedēšanas pasākumi – Skolotāju 

dienā ekskursija, maijā Labo darbu svētkos 

izbraukums dabā. 

9. Aktuālās informācijas sniegšanai pedagogiem 

un skolēniem tiek izmantota e-klase, 

informācijas apkopošanai no pedagogiem tiek 

izmantoti Google diskā sagatavoti 

koplietošanas dokumenti, kas ievietoti e-

klasē. 

10. Skolā ir izvirzītas vērtības, to noteikšanā tika 

iesaistīti skolas darbinieki, skolēni un vecāki. 

1. Pārskatīt un pilnveidot skolas darbību 

reglamentējošos dokumentus. 

2. Pārskatīt un pilnveidot darbinieku amatu 

aprakstos noteiktos pienākumus un 

atbildības jomas. 

3. Regulāri plānot un dokumentēt skolas 

vadības sanāksmes, ar sapulču lēmumiem 

iepazīstināt visus pedagogus. 

4. Regulāri atjaunot informāciju skolas mājas 

lapā informācijas apmaiņai starp vecākiem 

un skolu. 

5. Iesaistīt vecākus aktīvākā skolas padomes 

un skolas atbalsta biedrības darbā. 

6. Estētiski noformēt informatīvos stendus 

skolā un vizualizēt izvirzītās vērtības. 
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4 Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas un prioritāšu noteikšanas metodes 

1. Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 2016.gada janvārī - martā veiktās pedagogu 

anketēšanas rezultāti (anketēti 78% pedagogu). 

2. Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti 2016.gada februārī, martā veiktās vecāku 

anketēšanas rezultāti. 

3. 2016.gada aprīlī organizētā vecāku un skolēnu forumā izteiktie ierosinājumi (45 dalībnieki). 

4. 2015./2016.m.g. no oktobra līdz martam pedagogu veiktā skolas darba pamatjomu detalizētā 

vērtējuma rezultāti.  

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

darba plāni, pedagogu sarunu ar administrāciju protokoli, 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. 

6. Mācību stundu, audzināšanas stundu, fakultatīvo nodarbību un pasākumu vērošana. 

7. Tiesību aktu, darba plānu, rīcības politiku analīze: 

a. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes darba plāns – rīcības 2016./2017. m.g., 2016.gada 

31.augusts; 

b. Liepājas pilsētas Izglītības nozares attīstības koncepcija 2015. – 2020.gadam, 2015.gads; 

c. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam, 2014.gada 22.maijs; 

d. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2010.gadam, 2012.gada 12.decembris; 

e. Galveno kompetenču pilnveide Eiropas skolās: rīcībpolitikas uzdevumi un iespējas, 

Eurydice ziņojums, 2012.gads; 

f. Entrepreneurship Education at School in Europe, Eurydice ziņojums, 2016.gads. 
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5 Attīstības prioritātes 2016./2017.m.g.- 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma 2016./2017.m.g 2017./2018.m.g 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Mācību saturs 
Mācību priekšmetu satura un 

audzināšanas pasākumu 

integrācija (+A) 

   

Mācīšana un mācīšanās 
 Skolēnu mācīšanās prasmju 

pilnveide, izmantojot IKT 

iespējas (+A) 

 Skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveide 

(+A) 

Skolēnu sasniegumi 

Skolēnu pētniecisko prasmju 

veicināšana 

Skolēnu lasītprasmes 

pilnveide mācību 

sasniegumu paaugstināšanai 

Kompetencēs balstīta mācību 

priekšmetu standarta prasību 

apguve (lasītprasmes 

pilnveide). 

Kompetenču pieejā balstīta 

mācību priekšmetu satura 

apguve  

Atbalsts skolēniem 

  Pašizziņas, pašiniciatīvas un 

uzņēmējdarbības 

kompetences pilnveide 

skolēniem (+A) 

 

Skolas vide 
Emocionālās un fiziskās 

skolas vides drošības 

pilnveide 

  Inovatīvas un drošas mācību 

vides izveide 

Resursi 
  Pedagogu pieredzes 

paplašināšana kompetenču 

pieejas realizācijai 

 

Skolas darba 

organizācija un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

 

Informācijas aprites 

pilnveide 

  

Audzināšana 

Mācību priekšmetu satura un 

audzināšanas pasākumu 

integrācija 

Izglītojošu mācību 

ekskursiju realizēšana 

mācību satura sasaistei ar 

reālo dzīvi 

Pašizziņas, pašiniciatīvas un 

uzņēmējdarbības 

kompetences pilnveide 

skolēniem 

Skolēnu pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveide 

 

(+A) – realizē sasaistē ar audzināšanas darba plānu 

Attiecināms uz audzināšanas darba plānu
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Prioritāšu īstenošanas plāns 

5.1 Prioritāšu īstenošanas plāns 2016./2017.m.g. 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Mācību priekšmetu satura un audzināšanas pasākumu integrācija 

Mērķis Veicināt mācību priekšmetos apgūto zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu reālās dzīves situācijās 

Novērtēšanas kritēriji 1. 95% pedagogi, kas māca mācību priekšmetus 4.-6.klasēs PD grafikā atzīmējuši nobeiguma pārbaudes darbu 

laikus 

75% vecāki un 100% skolēni ir informēti par kārtējo un nobeiguma pārbaudes darbu atšķirībām, informācija 

sniegta klases vecāku sapulcē mācību gada sākumā vecākiem un pirmajā mācību stundā skolēniem 

2. Izstrādāts audzināšanas pasākumu (ekskursiju) plāns katrai klašu grupai (integrēts ar mācību priekšmetu 

tēmām) 

3. Apstiprināta pilnveidotā audzināšanas darba programma (sastāvdaļas – klases stundu programma un 

audzināšanas pasākumu (ekskursiju) plāns)  

4. Iegādāti nepieciešamie mācību metodiskie līdzekļi 

5. Viena skolotāja apmeklējusi kursus par daudzveidīgām vērtēšanas metodēm. 

Skolotāja novadījusi semināru kolēģiem skolā 

Pilnveidota vērtēšanas sistēma, ietverot radošo darbu, starpkultūru un pilsonisko prasmju, sadarbības 

prasmju, digitālo prasmju novērtēšanu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Regulāri atjaunot un papildināt informāciju pārbaudes darbu 

grafikā 

DVIJ 30.05.2017. PD grafiks e-klasē MP, MK 

2. Izstrādāt audzināšanas pasākumu (ekskursiju) plānu, balstoties 

uz mācību priekšmetos apgūstamajām tēmām 

DVAJ 15.06.2017. Klašu audzinātāji PPS, PS 

3. Pilnveidot skolā izstrādāto audzināšanas darba programmu DVAJ 15.06.2017. Klašu audzinātāji PPS, PS 

4. Apzināt nepieciešamos mācību metodiskos līdzekļus  Direktore  20.10.2016. Finanšu līdzekļi MP 
5. Pilnveidot vērtēšanas sistēmu Direktore 08.2017. Projekta līdzekļi PPS 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu pētniecisko prasmju veicināšana 

Mērķis Pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba prasmes 

Novērtēšanas kritēriji 1. 80% mācību stundās vērojama skolēnu pētniecības prasmju pilnveide 

2. Apmeklēti kursi par apgrieztās klases metodes principiem, skolā organizētā seminārā ar šo metodi iepazīstināti 

skolotāji 

Vismaz 3 skolotāji izmanto apgrieztās klases metodi savās mācību stundās 

3. Analizēti apgrieztās klases metodes rezultāti, izvērtējot sagatavotos materiālus, skolēnu mācību rezultātus 

4. Konsultācijas un fakultatīvās nodarbības tiek nodrošinātas visos mācību priekšmetos. 

Vairāk kā puse izvirzīto skolēnu iegūst godalgotas vietas pilsētas, novada, valsts konkursos un olimpiādēs. 

5. Skolēnu zināšanu un prasmju pozitīva dinamika ikdienas darbā matemātikā. 

6. Pedagogu pieredze apkopota metodiskajā materiālā “Skolēnu pētniecisko prasmju pilnveide”, materiāls pieejams 

skolas mājas lapā 

7. Novadīts pasākums “Zinātnes nakts” 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Mācību stundās izmantot metodes, kas veicina pētniecības un 

sadarbības prasmju pilnveidi 

DVIJ Mācību gads Pedagogi,  mācību stundu 

hospitācijas, PPS 

2. Ieviest apgrieztās klases (flipped classroom) metodi jomas 

Cilvēks un sabiedrība mācību priekšmetos 

Direktore Mācību gads Pedagogi, kursi, 

seminārs 

mācību stundu 

hospitācijas, PS 

3. Analizēt apgrieztās klases metodes pielietošanas rezultātus Direktore 15.06.2017. Izveidotie materiāli, 

skolēnu rezultāti 

PPS augustā 

4. Sniegt individuālu atbalstu spējīgiem un talantīgiem 

skolēniem 

DVIJ Mācību gads Pedagogi fakultatīvos, 

konsultācijās 
individuālās sarunas ar 

skolotājiem, APV 

5. Analizēt skolēnu mācību sasniegumu dinamiku matemātikā DVIJ Decembris, 

maijs 
Pedagogi PPS 

6. Izstrādāt metodisko materiālu “Skolēnu pētniecisko prasmju 

pilnveide” 

DVIJ, 

direktore 

18.03.2017. Pedagogi PPS 

7. Organizēt zinātnes nakti skolā Direktore  2017.gada 

marts 

Pedagogi, kancelejas 

preces 

APV, PS 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Emocionālās un fiziskās skolas vides drošības pilnveide 

Mērķis Paaugstināt skolēnu drošību, pilnveidot savstarpējo attiecību kultūru, toleranci 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pieaicināti lektori novadījuši nodarbību darbiniekiem par pirmās palīdzības sniegšanu 

Skolēni ir parakstījušies instruktāžās par drošību saskaņā ar skolas Iekšējās kārtības noteikumu 11.pantu 

2. Skolēni pedagogu vadībā ir izveidojuši 3 īsfilmas par drošību, atskaņojuši 3 intervijas skolas radio par drošības tēmu  

3. Katrā klasē novadītas profilaktiskas nodarbības par drošību un savstarpējām attiecībām  

4. Iegādātas galda spēles Monopols, Kuģu kaujas, Skrabl, Memory, kārtis UNO, Alias, 3D Puzles, dambretes galds, pasūtīts žurnāls “Ilustratīvā 

zinātne”, piedāvātas krustvārdu mīklas, krāsojamās lapas 

5. Ieviesta pašapkalpošanās ēdamzālē, visu klašu skolēni apguvuši galda kultūru 

6. Katram pedagogam vienu stundu nedēļā ir paredzēts laiks individuālām sarunām ar vecākiem, vairāk kā puse vecāki ir izmantojuši šo iespēju 

Organizētas vecāku kopsapulces klašu grupām septembrī 

7. Organizēta lekcija vecākiem par skolēnu drošību, fizisko un garīgo veselību, toleranci. 

8. Skolā visām klašu grupām ir organizēti svinīgi pasākumi valsts svētkos (18.novembrī, 4.maijā) 

Skolēni ir piedalījušies pilsētā organizētajā lāpu gājienā 11.novembrī 

Skolā ir organizēti konkursi/izstādes barikāžu aizstāvju atceres dienā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienās, Eiropas dienā, Lāčplēša 

dienā 

Skolēnu tolerance veicināta, piedaloties starptautiskā projektā, septiņi skolēni ir piedalījušies mobilitātē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
1. Pilnveidot skolēnu un darbinieku izpratni par rīcību ekstremālās situācijās, 

pirmās palīdzības sniegšanā. 

DVAJ 31.05.2017. Audzinātāji, lektori, medicīnas māsa APV 

2. Iesaistīt vienaudžus izpratnes veicināšanā par emocionāli un fiziski drošu vidi Direktore 20.12.2016. Skolēni, DVAJ, radio, TV, VUGD, 

CSDD, jūras spēki 

PPS 

3. Organizēt nodarbības par skolēnu savstarpējām attiecībām DVAJ 31.05.2017. Atbalsta personāls, pašvaldības 

policists, nepilngadīgo lietu inspektors 

PS 

4. Iegādāties attīstošas un izglītojošas galda spēles jēgpilna brīvā laika pavadīšanai 

un sadarbības prasmju pilnveidei 

DVAJ 28.02.2017. Budžeta līdzekļi APV, PS 

5. Pilnveidot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, paaugstinot skolēnu sadarbības 

un pašapkalpošanās prasmes, toleranci 

Direktore 30.09.2016. Medicīnas māsa, ēdināšanas operators MK 

6. Nodrošināt vecākiem iespēju individuāli tikties ar pedagogiem reizi nedēļā DVIJ 05.2017 Pedagogi PPS 

7. Organizēt izglītojošu lekciju vecākiem par bērnu fizisko un garīgo veselību, 

drošību. 

DVAJ 30.05.2017. Administrācija, pieaicināts lektors, 

psihologs 

APV 

8. Veicināt skolēnu pilsonisko aktivitāti, patriotismu, toleranci DVAJ 05.2017. Pedagogi, IKT, projekta finansējums APV, PS 
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5.2 Prioritāšu īstenošanas plāns 2017./2018.m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide, izmantojot IKT iespējas 

Mērķis Veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju pilnveidi. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pilnveidotas audzināšanas pasākumu satura un norises analīzes veidlapas, tajās atspoguļota audzināšanas pasākumu sasaiste ar 

mācību priekšmetu standarta prasību apguvi. 

2. Digitālās kompetences apguve mācību priekšmetā Datorika. Trīs gadu rezultātu salīdzinājums un analīze. 

Viena skolotāja apmeklējusi kursus par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā, organizējusi semināru skolā kolēģiem 

Digitālā kompetence tiek integrēti apgūta lielākā daļā mācību priekšmetos 

3. Skolēni izveidojuši 10 mācību video par efektīviem mācīšanās paņēmieniem, tie pieejami skolas mājas lapā. 

4. 90% hospitētajās mācību stundās vērots jēgpilns grupu/pāru darbs, skolēni mācās mācīties sadarbojoties  
5. 90% hospitētajās mācību stundās vērota, IKT izmantošana, starppriekšmetu saikne un sasaiste ar reālo dzīvi 
6. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu uzskata, ka mājas darbi tiek savlaicīgi pārbaudīti, tie ir saprotami 

7. Skolotājiem sniegts atbalsts eTwinning projektu īstenošanai (finansējums, IKT prasmes, teorija) 

Pilnveidotas skolotāju un skolēnu svešvalodas un IKT prasmes 

Realizēti vismaz 2 eTwinning projekti 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Integrēt mācību priekšmetu satura realizāciju ar audzināšanas darbu 

un mūsdienu aktualitātēm 

DVAJ 20.12.2017. Pedagogi  PPS 

2. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, individuālo un radošo spēju 

attīstīšanu, izmantojot IKT iespējas 

DVIJ 30.05.2018. Pedagogi, kursi, 

seminārs 

PPS, PS 

3. Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, mācot skolēniem efektīvus 

mācīšanās paņēmienus, izmantojot pētniecības darba metodes mācību 

stundās 

Direktore 

DVIJ 

30.05.2018. Pedagogi, skolēni 

metodiskie materiāli, 

video kamera 

APV, MP 

4. Organizēt mācību stundās grupu vai pāru darbus, pilnveidojot 

skolēnu sadarbības, patstāvīgā darba un pētniecības prasmes 

DVIJ 30.05.2018. Pedagogi, mācību 

materiāli 

APV 

5. Plānot mācību stundas, lai tiktu nodrošināta starppriekšmetu saikne 

un sasaiste ar reālo dzīvi 

DVIJ  

DVAJ 

30.05.2018. Pedagogi, ekskursijas, 

stundas dabā 

APV 

6. Uzdot jēgpilnus mājas darbus, sniedzot atgriezenisko saiti nākamajā 

mācību stundā 

DVIJ 30.05.2018. Pedagogi APV, PS 

7. Veicināt skolotāju starptautisko sadarbību Direktore 30.05.2018. Pedagogi APV, PS 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu lasītprasmes pilnveide mācību sasniegumu paaugstināšanai 

Mērķis Pilnveidot skolēnu lasīšanas tehniku un izpratni par lasīto 

Novērtēšanas kritēriji 1. Organizēti 2 semināri, kuros skolotāji dalījušies pieredzē par VIMALA metodēm un Erasmus+ KA2 projekta kursos “Satura izpratne” 

apgūtajām metodēm 

Vairāk kā pusē hospitētajās mācību stundās novērota lasītprasmes pilnveides metožu izmantošana 

4.-6.klašu skolotāji gada darba analīzē norāda, ka 30% mācību stundās ir izmantota lasīšana tiešsaistē - e-pasta vēstules, ziņas, 

vārdnīcas, enciklopēdijas, informācija, diskusijas, tādējādi motivējot skolēnus lasīt daudzveidīgus tekstus 

2. Visu klašu skolēni ir iesaistīti projektā “Reading is fun” 

Pieejama plaša lasāmvielas izvēle skolēniem ar dažādām interesēm skolas bibliotēkā – daiļliteratūra, avīzes, žurnāli, enciklopēdijas 

Organizētas 3 lasīšanas pēcpusdienas, kurās aicināti 1.-3.klašu skolēnu tēvi ar mērķi motivēt lasīt zēnus  

3. Projektā “Reading is fun” izveidots metodiskais materiāls lasītprasmes pilnveidei 

4. Organizēts lasītprasmes pārbaudes darbs 4.-6.klasēs, salīdzināti un analizēti 3 gadu rezultāti 

5. Organizēta lekcija 1.-3.klašu skolēnu vecākiem par lasītprasmes nozīmi, tās attīstīšanas iespējām 

Izveidoti izglītojoši materiāli vecākiem par lasītprasmes pilnveides iespējām ikdienā, pieejami skolas mājas lapā 

6. Skolā ir apzināti visi skolēni ar grūtībām mācībās un uzvedības problēmām 

Atbalsta personāls sniedz nepieciešamo palīdzību skolēniem ar grūtībām mācībās 

Vismaz 3 skolotāji izmanto apgrieztās klases metodi savās mācību stundās  

7. Pedagogi apmeklē skolā organizētās angļu valodas nodarbības, piedalās starptautiskos projektos 

Divas skolotājas apmeklējušas CLIL kursus, skolā organizētā seminārā ar šo metodi iepazīstināti skolotāji 

Vismaz 4 skolotāji izmanto CLIL metodi mācību darbā 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Pilnveidot skolēnu lasītprasmi, pievēršot uzmanību specifiskiem 

valodas struktūras modeļiem visu mācību priekšmetu stundās 

DVIJ 30.05.2018. Pedagogi, mācību stundu 

hospitācijas lapas 

APV, MP, PPS 

2. Iesaistīties dažādās ar lasīšanu saistītās aktivitātēs DVAJ 30.05.2018. Pedagogi, vecāki APV, MK 

3. Izveidot metodisko materiālu skolēnu lasītprasmes pilnveidei Direktore 30.03.2018. Pedagogi PPS, MP, MK 

4. Analizēt 3 gados apkopoto skolēnu lasītprasmes dinamiku  DVIJ 20.12.2018. Valodu skolotāji PPS, MK 

5. Sniegt vecākiem informāciju par lasītprasmes nozīmi un pilnveidi DVAJ 20.12.2018. Lektors, DVIJ APV 

6. Sniegt laicīgu un kvalitatīvu atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās DVIJ 30.03.2018. Atbalsta personāls, 

audzinātāji 

APV 

7. Ieviest mācību priekšmeta satura un valodas integrētu apguvi dabas 

zinātņu un tehnoloģiju un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos 

Direktore 30.05.2018. Pedagogi, projekta līdzekļi MP, MK, PS 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Informācijas aprites pilnveide 

Mērķis Nodrošināt regulāru un savlaicīgu informācijas apmaiņu starp administrāciju, darbiniekiem, vecākiem un skolēniem 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pārskatīti skolas normatīvie dokumenti, pēc nepieciešamības veikti grozījumi 

2. Pārskatīti visu darbinieku amatu apraksti, pēc nepieciešamības pilnveidoti un papildināti 

3. Katras sapulces lēmumi tiek izsūtīti visiem pedagogiem e-pastā 

4. Līdz 15.septembrim ir atjaunota informācija, kas saistīta ar jauno mācību gadu, regulāri tiek ievietota aktuālā informācija  

5. Gandrīz visi klašu izvirzītie vecāki apmeklē skolas padomes sanāksmes un organizētos forumus 

Atbalsta biedrībā iesaistījušies 5 jauni biedri 

6. Abās skolas ēkās ir izvietoti jauni, estētiski noformēti informācijas stendi, vizualizētas skolas vērtības 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Pārskatīt un pilnveidot skolas darbību reglamentējošos dokumentus Direktore 2018.30.05. DVIJ, DVAJ APV 

2. Pārskatīt un pilnveidot darbinieku amatu aprakstos noteiktos 

pienākumus un atbildības jomas 

Direktore 2018.30.05. DVIJ, DVAJ, DVSJ, 

atbalsta personāls 

APV 

3. Regulāri ar sapulču lēmumiem iepazīstināt visus pedagogus DVIJ, DVAJ, 

direktore  

Mācību gads e-pasts APV, PS 

4. Regulāri atjaunot informāciju skolas mājas lapā DVIJ, DVAJ, 

direktore 

Mācību gads  DVIJ APV 

5. Palielināt vecāku ieinteresētību darboties skolas padomē un atbalsta 

biedrībā 

Direktore Mācību gads Pedagogi, vecāki PPS 

6. Estētiski noformēt informatīvos stendus skolā un vizualizēt izvirzītās 

vērtības 

Direktore 30.04.2018. Budžets APV 
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5.2.1 Prioritāšu īstenošanas plāns 2018./2019.m.g. 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta mācību priekšmetu satura apguve (lasītprasmes pilnveide) 

Mērķis Pilnveidot skolēnu individuālās spējas un talantus 

Novērtēšanas kritēriji 1. 75% hospitētajās matemātikas, dabaszinību, tehnoloģiju mācību stundās novērota pētniecības metožu izmantošana 

Skolēni veido mācību video par apgūstamajām tēmām matemātikā, dabaszinībās, tehnoloģijās 

60% skolēnu, kas piedalījušies pilsētas matemātikas olimpiādē, konkursos ieguvuši godalgotas vietas 

2. 5 skolotājas, kuras apmeklējušas CLIL metodikas kursus, dalās pieredzē ar kolēģiem 4.-6.klašu pedagogu sapulcē oktobrī  

Vadītas 10 atklātās mācību stundas kolēģiem, kurās izmantota CLIL metode 

3. Skolēnu anketēšanas rezultāti pierāda, ka visu mācību priekšmetu skolotāji lieto IKT kā instrumentu demonstrācijas nolūkiem 

Skolēni izmanto IKT konkrētu uzdevumu veikšanai 

4. 75% hospitētajās mācību stundās novērota skolēnu analītisko prasmju pilnveide  

Skolotāju gada darba analīzē ietverta informācija par skolēnu prasmes dinamiku iegūt datus, sagatavot, apstrādāt un izmanot tos, iegūt 

informāciju, sazināties un apmainīties ar informāciju 

5. Tiek veikta agrīna grūtību noteikšana skolēniem ar mācīšanās grūtībām  

Savlaicīgi sniegts atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām – konsultācijas, korekcijas grupas, konsultācijas vecākiem, sadarbīgais atbalsts, 

individuālais darbs ar skolēnu, skolotāju grupas darbs ar skolēnu 

Palielinājies skolēnu skaits, kuriem ir optimāli un augsti sasniegumi 

6. Aktualizētas zināšanas par daudzveidīgām vērtēšanas metodēm, skolā organizētā seminārā pedagogi dalījušies pieredzē 

Izstrādāti vērtēšanas kritēriji kompetenču novērtēšanai 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Izmantot pētniecības metodes mācību stundās, lai veicinātu interesi 

par matemātikas, dabaszinības un tehnoloģiju disciplīnām; 

DVIJ 30.05.2019. Mācību metodiskie 

līdzekļi, pedagogi 

APV, PS 

2. Pilnveidot skolēnu saziņas dažādās valodās kompetenci, izmantojot 

CLIL metodes dabaszinībās, vēsturē, sociālajās zinībās 

Direktore 30.05.2019. Projekta līdzekļi, 

pedagogi 

PS, APV, MP 

3. Pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, daudzveidīgi izmantojot 

IKT citu mācību priekšmetu apguves laikā 

DVIJ 30.05.2019. Finanšu līdzekļi, 

pedagogi 

APV, PPS, MP 

4. Pilnveidot skolēnu prasmi efektīvi izmantot daudzveidīgus 

informācijas avotus 

DVIJ 30.05.2019. Pedagogi APV, PS 

5. Pilnveidot klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju 

sadarbības formas ar skolas atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, 

sniedzot laicīgu atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās 

DVAJ, DVIJ 30.05.2019. Atbalsta personāls, 

pedagogi 

APV, PPS 

6. Analizēt un pilnveidot skolotāju izmantotās kompetenču vērtēšanas 

metodes 

Direktore, 

DVIJ 

30.03.2019. Pedagogi MP, MK 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetences pilnveide skolēniem 

Mērķis Pilnveidot uzņēmējdarbības kompetenci, stiprinot pilsonisko apziņu un integrējot karjeras izglītības tēmas mācību 

priekšmetu saturā 

Novērtēšanas kritēriji 1. Valsts svētku 1.,4.maijā un 18.novembrī plānošanā un organizēšanā iesaistīti skolēni 

Visi skolēni iesaistīti Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinēšanas pasākumos 

Visu klašu skolēni regulāri iesaistās skolā un pilsētā atbilstošam vecumposmam organizētajos pasākumos 

2. Skolā organizēti 3 labdarības pasākumi, kuros piedalījušies vismaz 30% skolēnu 

4.-6.klašu skolēni ir izveidojuši vismaz vienu sociālo uzņēmumu YAL programmas ietvaros 

5.-6.klašu skolēni iesaistīti brīvprātīgā darba veikšanā 

Pārskatīti vērtēšanas kritēriji, tajos ietverta skolēnu attieksmes vērtēšana par dalību labdarības pasākumos, darbību 

uzņēmumā 

Izsniegti diplomi par skolēnu dalību pasākumos (olimpiādes, konferences, sacensības), izziņas par piedalīšanos labdarības 

akcijās 

3. Skolā izveidots karjeras izglītības centrs 

Skolā izveidota vienota karjeras atbalsta sistēma 

Karjeras izglītības speciālists organizē vismaz vienu stundu mācību gada laikā katrā klasē par karjeras izglītības tēmu 

Organizēts karjeras izglītības pasākums skolēniem – profesiju iepazīšana (1.-3.klase), darba vērošana (4.-6.klase) 

4. Oktobrī organizēts seminārs pedagogiem par uzņēmējdarbības mācīšanas metodēm 

Īstenota pedagogu profesionālā pilnveide uzņēmējspēju un līderības jomās  

Izveidots metodiskais materiāls “Uzņēmējdarbības prasmju integrēšana mācību stundās” 

Skolēnu veidoto projekta darbu tēmas saistītas ar karjeras izglītību un uzņēmējdarbības plānošanu 

Dibināti trīs 4. – 6.klašu skolēnu mācību uzņēmumi, katrs piedalījies vismaz 2 skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu un patriotismu DVAJ 30.05.2019. Klašu audzinātāji, 

finanšu resursi 

MP, APV, PS 

2. Pilnveidot skolēnu sabiedriskās līdzdalības prasmes DVAJ 30.05.2019. Pedagogi, finanšu 

resursi 

APV, PS 

3. Pilnveidot karjeras izglītības atbalsta sistēmu skolā DVAJ 30.05.2019. Karjeras konsultants APV, MP 

4. Integrēt uzņēmējdarbības prasmes mācību saturā Direktore, 

DVAJ 

30.05.2019. Lektors, finanšu 

resursi, pedagogi 

PS, MP 

.  
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Pedagogu pieredzes paplašināšana kompetenču pieejas realizācijai  

Mērķis Pilnveidot pedagogu sadarbības, svešvalodu un IKT prasmes  

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji apmeklējuši kursus par kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā 

Skolā organizēti 2 semināri par darba plānošanu, lai realizētu kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā 

Projekta ietvaros 10 skolotāji apmeklējuši ES skolas, gūstot starptautisku pieredzi kompetenču pieejas realizēšanā 

2. Kompetenču apguves izvērtēšana balstīta uz starppriekšmetu materiālu, vērtētas lasīšanas, rakstīšanas, spriestspējas, 

informācijas izmantošanas prasmes, praktiskā zināšanu pielietošana 

3. Uzrakstīts projekts jauniešu brīvprātīgā darba veikšanai skolā 

Vismaz 2 jaunieši iesaistīti darbā skolā, tādējādi veicinot saziņas svešvalodā, kultūras izpratnes un izpausmes, 

sociālās un pilsoniskās kompetences pilnveidi 

4. 4.-6.klašu pedagogi plāno mācību darbu sadarbībā ar kolēģiem 

Novadītas 10 pāru mācību stundas (2 skolotāji vada mācību stundu) 

5. 15 skolotāji apmeklējuši skolā organizētās angļu valodas nodarbības 

Skolā organizēti A programmas kursi par IKT izmantošanu  

Realizēti 3 eTwinning projekti 

6. Novadītas 10 atklātās mācību stundas kolēģiem, kurās vērota skolēnu sadarbība, problēmu risināšana, IKT 

izmantošana 

Vērotajās mācību stundās skolēni apgūst zināšanas patstāvīgi darbojoties, sadarbībā ar klasesbiedriem 

Gandrīz puse skolotāju izmanto apgrieztās klases metodi, tādējādi pilnveidojot katra skolēna individuālās spējas 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolotāju izglītošana par kompetenču mācīšanas metodēm, 

vērtēšanu 

Direktore, 

DVIJ 

30.05.2019. Pedagogi, projekta līdzekļi PS 

2. Pilnveidot kompetenču vērtēšanas kritērijus DVIJ 20.13.2018. Pedagogi MP, MK, APV 

3. Piesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba veikšanai skolā Direktore 30.05.2019. Projekta līdzekļi PS 

4. Pilnveidot pedagogu sadarbības prasmes DVIJ 30.05.2019. Pedagogi MP, MK 

5. Veicināt pedagogu savstarpējo starptautisko sadarbību, 

pilnveidojot skolotāju svešvalodu un IKT prasmes 

Direktore 30.05.2019. Angļu valodas skolotāja, 

kursu vadītājs, pedagogi 

MP, PS 

6. Pilnveidot mācību procesa organizāciju DVIJ 30.05.2019. Pedagogi MP, MK, PPS 
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5.3 Prioritāšu īstenošanas plāns 2019./2020.m.g. 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveide 

Mērķis Pilnveidot skolēnu prasmi mācīties apzināti – plānot, analizēt un izvērtēt savu mācīšanās procesu 

Novērtēšanas kritēriji 1. Noteikti kritēriji katrai skolā izvirzītajai vērtībai  

Izveidots vērtību trijstūris, kas pieejams katrā klasē 

2. Skolotāji izmanto dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus mācību procesā skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju 

pilnveidei 

Skolotāji izmanto daudzveidīgus atgriezeniskās saites sniegšanas metodes mācību procesā skolēbnu pašvadītas 

mācīšanās prasmju pilnveidei 

Skolēniem mācību un klases stundās tiek mācītas kognitīvo procesu (mācīšanās) un metakognitīvo procesu 

(pašvadītas mācīšanās) stratēģijas 

1.un 4.klašu skolēni pašvadītas mācīšanās prasmes (prioritāšu noteikšana, sasniedzamā rezultāta izvirzīšana, 

plānošana, uzraudzīšana, izvērtēšana) apgūst integrētā veidā visos mācību priekšmetos  

75% klases stundās tiek pilnveidotas skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, balstoties uz  vērtību trijstūrī 

noteiktajiem kritērijiem 

Skolā organizētas 8 aptaujas skolēniem par vērtību trijstūrī izvirzīto kritēriju ievērošanu 

3. Organizēti 4 semināri pedagogu izpratnes veicināšanai par pašvadītu mācīšanos  

Organizētas 8 skolotāju sadarbības grupas sanāksmes skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei 

Izstrādāti vienoti kritēriji skolēnu prasmes novērtēšanai noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo rezultātu, plānot, 

uzraudzīt, novērtēt un reflektēt par savu mācīšanos 

4. 1.un 4.klasēs katram skolēnam klasē ir konkrēts pienākums 

5. 4.-6.klašu skolēni ir plānojuši, vadījuši un izvērtējuši vismaz vienu pasākumu semestrī 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Vienoties par skolas vērtību vienotu izpratni Direktore 30.08.2019. Finansu 

izdevumi 

MP 

2. Mācīt skolēniem noteikt prioritātes, formulēt sasniedzamo 

rezultātu, plānot, uzraudzīt, novērtēt un reflektēt par savu 

mācīšanos 

DVIJ, DVAJ 30.05.2020. Pedagogi MP, MK, PPS 

3. Realizēt pedagogu sadarbību skolēnu pašvadītas mācīšanās 

pilnveidei 

DVIJ 30.05.2020. Pedagogi  PPS, MK, MP 

4. Rosināt skolēnus plānot, vadīt un izvērtēt pasākumus  DVAJ 30.05.2020. Audzinātāji PPS, MK 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Kompetenču pieejā balstīta mācību priekšmetu satura apguve  

Mērķis Pilnveidot skolēnu individuālās spējas un talantus 

Novērtēšanas kritēriji 1. Talantīgie skolēni izmanto piedāvātās iespējas skolā un pilsētā attīstīt savas individuālās spējas  

Organizēta vasaras zinātnes nometne (svešvalodās) 

2. Vairāk kā pusei skolēnu ir kvalitatīvi pētnieciskie darbi, ar pamatotu pētījumu, datu analīzi, secinājumiem  

Vairāk kā puse skolēnu ieguvuši augstu vērtējumu pētniecisko darbu aizstāvēšanā 

Vismaz 10 % skolēnu pētnieciskajos darbos risinātas tuvākajā apkārtnē nozīmīgas problēmas 

3. Lielākā daļa skolotāji regulāri izmanto un rosina skolēniem pielietot digitālos mācību materiālus  

Skolotāju izveidotie digitālie mācību materiāli pieejami skolas mājas lapā  

4. Mācību gada sākumā organizēts praktisks seminārs par skolotāju sadarbību mācību procesa plānošanā 

30% mācību stundu plānošanā skolotāji savstarpēji sadarbojas  

5. Skolā organizēti 3 semināri, kuros skolotāji dalījušies pieredzē par inovatīvu IKT risinājumu izmantošanu, CLIL un 

apgrieztās klases metodes pielietošanu mācību procesā  

Skolotāju izveidotie materiāli apgrieztās klases metodes izmantošanai pieejami skolas mājas lapā 

CLIL metode tiek pielietota dabaszinātņu un tehnoloģiju un sociālo zinātņu jomās 

6. 4.-6.klašu skolēni piedalās starptautiskā projektā 

20% skolēnu iesaistīti eTwinning projektu realizēšanā, tādējādi pilnveidojot dažādas kompetences, mūsdienīgi 

apgūstot svešvalodu  

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

5. Turpināt sniegt daudzveidīgu atbalstu spējīgiem un talantīgiem 

skolēniem 

DVIJ 30.05.2020. Pedagogi MP, MK 

6. Paaugstināt skolēnu pētniecisko darbu kvalitāti un nozīmīgumu DVIJ 28.02.2020. Pedagogi APV, MP, MK, PPS 

7. Paplašināt digitālo mācību līdzekļu izmantošanu visos mācību 

priekšmetos 

DVIJ 30.05.2020. Pedagogi  APV, MK, MP 

8. Pilnveidot skolotāju sadarbības prasmes stundu plānošanā, lai 

tiktu sasniegti mācību rezultāti vairākās kompetencēs 

DVIJ 30.05.2020. Pedagogi  APV, MK, MP, PS 

9. Realizēt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu DVIJ 30.05.2020. Pedagogi  APV, PS, MK 

10. Realizēt integrētus mācību pasākumus, kas ļauj skolēniem 

sasniegt mācību rezultātus vismaz divās kompetencēs 

Direktore 30.05.2020. Pedagogi, 

projekta līdzekļi 

PS, APV 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Inovatīvas un drošas mācību vides izveide 

Mērķis Veidot izglītības satura nodrošināšanai atbilstošu mācību vidi 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izveidotas estētiskas, mobilas mācību un atpūtas telpas, kurās atrodas piemērotas, transformējamas mēbeles 

2. Dabaszinātņu kabineta iekārtojums un mācību līdzekļi ļauj skolēniem veikt daudzveidīgus pētījumus 

3. Visās mācību telpās ir projektors, datu kamera 

Skolā pieejami 300 planšetdatori digitālo mācību līdzekļu izmantošanai 

4. Iegādāts vecumposmam atbilstošs sporta inventārs 

5. Skolēni un darbinieki izmanto magnētiskās atslēgas, lai iekļūtu skolā 

Skolā ir izvietotas video kameras 

Mazinājies skolēnu konfliktu skaits 

6. Izveidota reklāma par skolu, tā ievietota sociālajos tīklos 

Izveidots informatīvs materiāls par skolu 

Mazinājies skolēnu izdarīto iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skaits 

75% skolēnu iegūst pozitīvus ierakstus e-klasē par mācību darbu 

Ieviešanas gaita 

Uzdevums Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Modernizēt mācību vidi Direktore 12.2019. Pašvaldības finanšu 

resursi 

PS, APV 

2. Iekārtot atbilstošu dabaszinātņu kabinetu Direktore 12.2019. Pašvaldības finanšu 

resursi 

PS, APV, MK 

3. Iegādāties materiāltehniskos līdzekļus Direktore 30.05.2020. Skolas budžeta 

līdzekļi 

MK, MP 

4. Paplašināt nepieciešamo sporta inventāra klāstu 

 

Direktore 30.05.2020. Skolas budžeta 

līdzekļi, sporta 

skolotāji 

MK, MP 

5. Paaugstināt skolēnu drošību skolā Direktore, DVAJ 20.12.2019. Pašvaldības finanšu 

resursi 

PS 

6. Veidot pozitīvu skolas publisko tēlu  DVIJ, DVAJ 20.12.2019. Skolas budžeta 

līdzekļi 

MP, APV 

 


