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1. Vispārēja informācija par skolu 

• Valles vidusskola ir dibināta 1975. gadā, kad tika pabeigta skolas piebūve, 1.septembrī 

mācības uzsāk 9.klase un skola kļūst par Valles vidusskolu.  

• Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas 

 

1.tabula –   
Informācija par skolā 2016./2017.m. g. īstenotajām izglītības programmām (IP) 

 

 

Nr 

Informācija licencēs 

IP kods IP nosaukums Licences 

Nr. 
Licences 

datums 

(dd.mm.gggg. ) 

Licences 

derīguma 

termiņš līdz: 

(dd.mm.gggg.) 

1. 21011111 Pamatizglītības 

programma 
V-2234 26.05.2010 31.07.2018 

2. 21015811 Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

V-2762 23.08.2010 - 

3. 21015611 Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

V-2761 23.08.2010 - 

4. 31011011 vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

V-2235 26.05.2010 31.07.2018 

 

 

• Skolas interešu izglītības programmās darbojas 171 skolēns: 

o 4.-6. klašu tautiskās dejas; 

o 1.-3. Ritma spēles; 

o Teātra pulciņš 2.-6.klasei; 

o Vieglatlētika 2.-12.klasei; 

o Tautas bumba meitenēm 2.-5.klasei; 

o Tautas bumba zēniem 2.-5.klasei; 

o Volejbols 2.-3.klasei; 

o Volejbols 4.-6.klasei; 

o Volejbols 7.-9.klasei + interesenti ( Volejbolu organizē Vecumnieku novada Sporta 

skola) 

o Ansamblis 4.-6.kl. 

o Komerczinības 11.-12.klasei 

o „Esi līderis” projekts “Starts” no 7.klases no 2. semestra 2016./2017.m.g. 

 

1.-4. klašu izglītojamajiem nodrošināta iespēja mācīties un pavadīt laiku pagarinātās dienas grupā. 
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• 2016./2017. m.g. skolā mācās 121 skolēni. 

 

1. diagramma – Skolēnu skaits pēdējos četros mācību gados 

 
 

 

• 2016./2017.m.g. skolā mācās 121 skolēns. 

• Skolēnu skaits no citām Latvijas pašvaldībām 2. tabula 

 

Pašval-

dības 

Rīga Aizkraukle Neretas nov. 

Zalves pag.  

Neretas 

novads 

Mazzalves 

pag. 

Ķeguma 

nov.  

 

2016./ 

17.m.g. 

1 1 1 1 6  

 

 

3.tabula – Skolēnu skaita svārstības pēdējo 4 gadu laikā Valles vidusskolā pa klašu grupām 
 

1.-4.klase 5.-6.klase 7.-9.klase 10.-12.klase māc.gads 

55 31 35 24 2013./2014. 

44 34 35 22 2014./2015. 

41 26 40 24 2015./2016. 

35 20 48 18 2016./2017. 

 

 

4.tabula – Skolēnu skaita izmaiņas 1. klasē 
 

2014./2015. 10 2015./2016 8 2016./2017 7 
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5.tabula – Skolēnu skaita izmaiņas 10. klasē 
 

2014./2015. 8 2015./2016 9 2016./2017 0 

 

• 2016./2017.m.g. skolā strādā 22 pedagogi.  

 

 

2.diagramma – Pedagoģisko darbinieku skaits pēdējos trīs gados 

 

 
 

 

 

2. diagramma – Pedagoģisko darbinieku skaita sadalījums pēc vecumiem 2016./2017.m.g. 
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• Pedagogu skaits un profesionālā kvalifikācija Skolā strādājošo pedagogu kvalifikācija atbilst 
28.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
kārtību” izvirzītajām prasībām.22 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 pedagogam 

ir maģistra izglītība pedagoģijā.  

• Vidējais skolotāju vecums ir 51.3 gadi. 

•  Pedagogi 2016. gadā 899 stundas ir noklausījušies un praktiski darbojušies papildus mācoties 

dažāda veida pedagoģiskajos kursos. 

 

• Valles vidusskola ir mazākā vidusskola savā novadā. Taču jau šobrīd tā atšķiras no visām 

pārējām ar savu skolas statusu. Tā realizē valsts un pašvaldību politiku kultūras un sporta 

vērtību radīšanā, izplatīšanā un saglabāšanā. 

 

• Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta. Notiek  alternatīvu  finansēšanas avotu 

piesaiste. Skola saņem ziedojumus no uzņēmējiem, ar šiem līdzekļiem tiek uzlaboti skolas 

administrācijas kabineti, iegādātas jaunas mēbeles, projektori mācību kabinetos,  un 

vidusskolas  5 labākie audzēkņi saņem ikmēneša stipendiju 14.00 EUR, kas sastāda 630 EUR 

gadā. 

 

 

5.tabula – Valles vidusskolas budžets 

 
 

 2015.g.Eur 2016.g. Eur 2017.g.  uz 

31.05.Eur 

Kopējais finansējums  452492 469703 185999 

Finansējums no valsts budžeta  184583 183274 77486 

Finansējums no pašvaldības 

budžeta 

238791 266537 105966 

Citi ienākumi- Maksas pak.  29118 19892 2547 

Atalgojums  280643 276936 118497 

Mācību līdzekļi, materiāli  5996 3151 381 

 

 

 

• Skolai ir liela kapacitāte sporta kompleksa jomā. Moderna Sporta halle ar vieglatlētikas 

sacensību prasībām atbilstošu sporta stadionu, kurš novadā tāds ir vienīgais. 

 

• Skolai ir sadarbības ar kaimiņvalsts Lietuvas Biržu rajona  Papilys skolu, tiek veidoti kopīgi 1.-

4.klasei skolēnu un skolotāju apmācību projekti, pieredzes apmaiņa sporta un kultūras jomā. 

 

• Skolēnu mācību sasniegumu analīzei tiek izmantota elektroniskā datu bāze. Skola ir pilnībā 

pārgājusi uz elektronisko žurnālu “E-klase”. Jaunu resursu pielietojums ir veicinājis skolēnu 

ieinteresētību un motivāciju mācīties. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti Valles vidusskolā 2015./2016.m.g. 

Klase Darba veids Māc.pr-mets Vid.ba
lle 

eksām
enā 

Vid.
ball

e 
gad

ā 

Vid.% klaei Apguves 
koeficients 

3. DD matemātika   71,53 %  

3. DD latviešu valoda   76,11 %  

6. DD dabaszinības   49,50%  

6. DD latviešu valoda   50,39 %  

6. DD matemātika   50,58 %  

8. DD matemātika   54,80 %  

9. DD dabaszinības   55,36 %  

9. eksāmens angļu val. 7,8 6,63  0,78  

9. eksāmens matemātika 6,14 5,74  0,66 

9. eksāmens  vēsture 6,6 6,04  0,68 

9. eksāmens latviešu valoda 6,7 6,08  0,61 

10. DD fizika   49 %  

11. DD ķīmija   58,33 %  

/Tabulu sagatavoja G. Kupčiuna  DVIJ/ 
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Skolas pamatmērķi 

 

• Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

• Veicināt katra skolēna pašattīstīšanos, palīdzot viņam iepazīt labo, skaisto, patieso; 

• Sagatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību. 

 

 

Skolas galvenie uzdevumi 
• Īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un 

interešu izglītības programmas; 

• Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā 

personības vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt skolēnam kļūt par garīgi un 

fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku; 

• Nodrošināt skolēniem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā 

arī apgūt dzīvesdarbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes;  

• Sagatavot un motivēt skolēnus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un 

apzinātai profesijas apguvei;  

• Racionāli izmantot Skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

• Sadarboties ar skolēnu vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu (turpmāk 

tekstā – vecāki), lai nodrošinātu skolēniem pamatizglītības ieguvi un sekmētu 

vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

• Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām 

Skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 

• Sekmēt radošo un saimniecisko iniciatīvu, profesionālismu un māksliniecisko 

kvalitāti, apmierinot sabiedrības kultūras vajadzības; 

• Sekmēt kvalitatīvas sporta izglītības un vides veidošanu un uzturēšanu skolā, Valles 

pagastā un Vecumnieku novadā. 

 

 

Skolas darbības vīzija. 
 

 

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola, kurā pedagogiem un izglītojamajiem ir 

vienāda vērtību izpratne. 
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Valles vidusskolas darba pašvērtējums 

Skolas darbības pamatjomu vispārīgās vērtēšanas lapa 

 
Līmeņu skala:  

 
4 Ļoti labi Pārsvarā stiprās puses 

3 Labi Stiprās puses pārsvarā pār trūkumiem 

2 Viduvēji Daži būtiski trūkumi 

1 Nepietiekami Pārsvarā trūkumi 

0 Nav atbildes Netika sniegtas atbildes 

 

Informācija iegūta 2017.gada martā, pedagogiem izdalītas 19 anketas, saņemtas apstrādei 

– 19.  

Rezultāti procentu punktos: 

 
 

Rezultatīvie rādītāji 
Vērtējums % 

4 3 2 1 0 

1. MĀCĪBU SATURS  

1.1 Skolas izglītības programmas 47 53    

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

2.1 Mācīšanas procesa kvalitāte 16 84    
2.2 Mācīšanās procesa kvalitāte 5 63 32   

2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 37 63    

2.4 Sadarbība ar vecākiem 26 48 26   

3. SKOLĒNU SASNIEGUMI  

3.1 Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 5 58 37   

3.2 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos  5 63 32   

4. ATBALSTS SKOLĒNIEM  

4.1 Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā 

palīdzība 

16 47 37   

4.2 Atbalsts personības veidošanā 26 58 16   

4.3 Atbalsts karjeras izvēlē 53 42 5   

4.4 Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 53 47    

4.5 Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām 1 53 21 5 5 

5. SKOLAS VIDE  

5.1 Skolas mikroklimats 26 53 21   

5.2 Skolas fiziskā vide 47 53    

6. RESURSI  

6.1 Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un 

izmantošana 

4 47 11   

6.2 Skolas finansu resursu nodrošinājums un 

izmantošana 

47 53    

6.3 Personāla nodrošinājums 53 42 5   

6.4 Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte 53 42 5   

6.5 Personāla attīstība 42 58    

7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

7.1 Skolas darba vērtēšana 44 44    

7.2 Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana 66 33    



10 

 
7.3 Skolas vadības darba kvalitāte 66 33    

 

 

 

Skolas darbs kopumā vērtējams kā labi ( 3 ) 
 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācību saturs”    

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Skola īsteno 4 izglītības programmas, atkārtoti licenzēta vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma; 

• Katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina mācāmā priekšmeta nozīmi skolas     

izglītības programmas īstenošanā; 

• Mācību procesā skolotāji ievēro izglītojamo vecuma īpatnības, individuālās spējas un 

vajadzības; 

• Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību 

un formas; 

• Atbilstoši mācību priekšmetu standartiem ir izstrādāti tematiskie plāni, kā arī tiek 

izmantoti VISC piedāvātie mācību priekšmetu paraugplāni; 

• Tematiskajos plānos ietverts mācību apguves saturs, apguves laiks, pārbaudes darbi 

un vērtēšana; 

• Skolotāji metodiskajās komisijās sadarbojas tematisko plānu, pārbaudes darbu un to 

vērtēšanas sistēmas izstrādē un pilnveidē; 

• Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību 

priekšmetu programmu izvēlē;  

• Norisinās darbs pie karjeras prasmju attīstīšanas mācību priekšmetu saturā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Turpināt darbu pie mācību kabinetu pilnveidošanas un mācību resursu 

nodrošināšanas  atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām; 

• Izstrādāt tematiskos plānus atbilstoši jaunajiem vidējās izglītības un pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem; 

• Pilnveidot metodisko komisiju darbu starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā; 

• Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izvērtēt esošos un saplānot nepieciešamos 

mācību līdzekļus, mācību un metodisko literatūru mācību priekšmetu standartu 

apguvei; 

• Skolas vadībai efektīvi koordinēt jauno vispārējās vidējās izglītības un 

pamatizglītības standartu ieviešanu skolā. Turpināt vecāku informēšanu par 

apgūstamo mācību saturu, vērtēšanas kārtību. 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Skolotāji veicina dialogu starp visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm 

(skolotāji-skolēni-vecāki-sabiedrība-pašvaldība) 

• Skolotāju runas kultūra ir atbilstoša, literārajām normām pieņemama, skolēniem 

saprotama, skaidra, skolēnu vecumam piemērota; 

• Skolēnu viedokli skolotāji respektē, vienmēr uzklausa; 
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• Konsultāciju stundas individuālajam darbam mūsu skolā ir atvēlētas visos mācību 

priekšmetos; 

• Skolēni tiek iesaistīti konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, 

tiek atbalstīts skolēnu darbs viņu talantu izkopšanā; 

• Pedagogi ikdienas darbā ievēro atšķirīgās  skolēnu individuālās īpatnības un 

vajadzības; 

• Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 

• Tiek organizēts metodiskais darbs mācību un audzināšanas stundu vērošanā 

pieredzes gūšanas nolūkos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Pilnveidot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolēnu 

vecākiem, lai uzlabotu mācīšanās procesa kvalitāti; 

• Uzsākt vecāku izglītošanu par bērnu mācīšanās jautājumiem; 

• Pakāpeniski ieviest modernās informācijas tehnoloģijas visos mācību kabinetos, 

tādējādi modernizējot mācīšanās procesu un padarot to pieejamāku visām izglītības 

procesā iesaistītajām pusēm, tādējādi uzlabojot  skolēnu mācību sasniegumus un 

kavējumu uzskaiti;  

• Turpināt iesaistīt skolotājus darbā mazajās mācīšanās grupās par mācību stundas 

efektivitāti, uzlabojot skolēnu sekmes, veidojot pozitīvu attieksmi pret mācībām; 

• Novērst neattaisnotus skolēnu stundu kavējumus. 

 

 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolēnu sasniegumi” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Skolā tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās process, kas dod iespēju 

skolēniem gūt labus sasniegumus ikdienas darbā; 

• Skolotāji sniedz skolēniem konsultācijas visos mācību priekšmetos, skolēniem 

pieejamos laikos; 

• Skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus, rezultātu uzlabošanas 

iespējas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei latviešu valodā, 

literatūrā, krievu valodā un matemātikā, izvirzīt uzdevumus, kas ļautu uzlabot mācību 

rezultātus šajos mācību priekšmetos; 

• Visiem pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to 

pielietojot mācību procesa plānošanā. 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Atbalsts skolēniem” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Ir iekārtota atpūtas telpa, kas apvienota ar pagarinātās dienas grupas klasi; 
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• Visā skolā ir pieejams internets, skolēniem un to vecākiem ir pieejami datori skolas 

bibliotēkā; 

• Visos mācību priekšmetos skolēniem ir nodrošinātas individuālās konsultācijas; 

• Skolā strādā  speciālais pedagogs – logopēds, un psihologs; 

• Tiek piedāvāta daudzveidīga interešu izglītības programma. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Atbalsta personāla paplašināšana  - regulāras psihologa konsultācijas skolēniem, 

skolotājiem un vecākiem, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs,  skolas medmāsa. 

 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas vide” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Skolas darbinieki aktīvi ar savu tiešo darbu iesaistās skolas tēla veidošanā; 

• Skolai ir sava atribūtika, savas tradīcijas; 

• Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi; 

• Skolā ir izstrādāti noteikumi, kā notiek skolēnu darba kvalitātes novērtēšana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Skolā nepieciešams biežāk atspoguļot labos darbus fotogrāfijās, kā arī publicēt 

rakstus „Vecumnieku Novada Ziņās” u.c. presē; 

• Regulāri atjaunot informāciju skolas mājaslapā; 

• Skolēnos jāveido lielāka atbildība par savu rīcību, savstarpējo iecietību un cieņu; 

• Panākt skolas iekšējās kārtības noteikumu visu punktu piemērošanu; 

• Iekšējās kārtības noteikumi pēc nepieciešamības tiek papildināti, koriģēti. 

 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas resursi” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• Vidusskola ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētu un kompetentu pedagoģisko 

personālu; 

•  Pedagogi ir apmierināti ar savu darba slodzi; 

• Skolā ir amatu saraksts, darba laika uzskaites materiāli, darba apraksti. MK 

dokumentācija un pedagoģiskās padomes sanāksmju materiāli; 

• Personāla  mainība ir neliela un pamatota; 

• Personāla izglītības līmenis tiek paaugstināts izglītošanas un pašizglītošanās 

rezultātā. Pedagogi ir iesaistījušies ESF projektos; 

• Tiek piesaistīti lektori kursu organizēšanai skolā; 

• Notiek pieredzes apmaiņa par kursos gūtajām atziņām; 

• Skolotājiem ir iespēja kvalifikācijas celšanas nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes; 

• Skolā tiek plānota un organizēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošana; 



13 

 

• Skolotāji ir iesaistīti MK darbā, vada un apmeklē novada MA. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Skolas nodrošinājums ar atbalsta personālu daļējs. Nepieciešams piesaistīt sociālo 

pedagogu, IT speciālistu; 

• Pakāpeniska mācību kabinetu nodrošināšana ar modernajām IT, skolotāju palīgu; 

• Veikt remontu un labiekārtot zēnu mājturības, latviešu valodu, krievu valodas, 

ķīmijas  kabinetus; 

• Atbilstoši standartu prasībām modernizēt kabinetus. 

 

 

Skolas darba pašvērtējums pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana” 

 

Skolas darba stiprās puses: 

• MK noteikumiem atbilstoši sakārtota obligātā dokumentācija ; 

• Direktore G. Eriņa par prioritāti izvirzījusi saglabāt Vallē vidusskolu un veicināt 

skolas vizuālā tēla uzlabošanu; 

• Atzīstams metodisko komisiju darbs skolā; 

• Skolā ir izstrādāts nolikums par stipendiju piešķiršanu 5 labākajiem skolēniem; 

• Notiek darbs pie attīstības plāna izstrādes; 

• Skolā ir precīza skolas vadības struktūra; 

• Dažāda līmeņa vadītāji un darbinieki strādā profesionāli un ar atbildības sajūtu; 

• Direktore ir ieinteresēta skolas nākotnē, attīstībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• Modernizēt skolas mājaslapu; 

• Direktora vietnieks audzināšanas jomā; 

• Pēc nepieciešamības pilnveidot atsevišķus skolas dokumentus;  

• Aktivizēt skolēnu līdzpārvaldes lomu skolas darba organizēšanā; 

• Iesaistīšanās e-Twining programmā; 

• Jaunu sadarbības partneru meklēšana Latvijā un ārzemēs. 
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Skolas attīstības prioritātes 2017. - 2020. gadam 

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

Mācību saturs Kvalitatīva pamatizglītības 

standarta un vispārējās vidējās 

izglītības standarta prasību 

realizēšana mācību procesā. 

 

Kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešana 1., 4. 

klasei. 

Kompetencēs balstīta vispārējās 

izglītības satura ieviešana 2., 

5.klasei, 7.,10.klasei. 

Mācīšana un mācīšanās Radošu un inovatīvu mācību metožu 

izmantošana izglītojamo mācīšanās 

procesa aktivizēšanai. 

Jauno tehnoloģiju un jaunajam 

izglītības saturam atbilstošu mācību 

metožu izmantošana izglītības 

procesā. 

Jauno tehnoloģiju un jaunajam 

izglītības saturam atbilstošu mācību 

metožu izmantošana izglītības 

procesā. 

Skolēnu sasniegumi Individuāla atbalsta nodrošināšana 

talantīgajiem izglītojamajiem un 

motivācijas veicināšana dalībai 

olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās. 

Efektīva mājas darbu izmantošana 

skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanā 

Pašvērtējuma izmantošana skolēnu 

sasniegumu uzlabošanā un mācīšanās 

motivācijas veidošanā 

Atbalsts skolēniem Pilsoniskās līdzdalības un 

iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma 

veicināšana. 

Izglītojamo karjeras izglītības 

sistēmas pilnveidošana. 

Skolēnu drošības un veselības atbalsta 

pasākumi. 

Skolas vide Skolas bibliotēkas informācijas 

sistēmas SKOLU ALISE ieviešana 

Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski 

drošas vides nodrošināšana. 

Skolas publiskā tēla veidošana. 

Resursi Zēnu mājturības kabinetu 

labiekārtošana. 

Nodrošināt visus skolēnus ar 

nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem un dienasgrāmatām( 1.-

3.klasei)  

 

Divu latviešu valodas kabinetu 

labiekārtošana. 

Skolas materiāli tehniskā 

nodrošinājuma palielināšana. 

 

Skolas ķīmijas kabineta  

labiekārtošana, remonts. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

   Skolas Attīstības plāna izveide un 

saskaņošana. 

 

Vispusīga skolas darba izvērtēšana, 

gatavojoties akreditācijai. 

 

Metodisko komisiju darbības 

efektivitātes paaugstināšana. 

Skolas darbības izvērtēšana un 

turpmākā attīstības plāna 

demokrātiska izstrādāšana. 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācību saturs” 2017./2018.m.g. 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Kvalitatīva pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasību realizēšana 

mācību procesā. 

 

Mērķis  

Novērtēšanas kritēriji •    Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta un vispārējās izglītības standarta prasības 

mācību procesā. 

• Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām. 

• Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām. 

• Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par kompetencēs balstītu saturu. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Līdzdarboties MK, MA sanāksmēs un semināros, nodrošinot izpratni 

par izglītības satura novitātēm. 

Pedagogi septembris-

decembros 

Cilvēkresursi DVIJ 

Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem mācību 

satura jomā. 

MK vadītāji 

DVIJ  

septembris-

decembris 

Cilvēkresursi DVIJ 

Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes. 

Pedagogi Septembris-

maijs 

Interaktīvās 

tāfeles, stundu 

vērojumi 

DVIJ 

Iekļaut mācību stundu saturā audzināšanas programmas sadaļu 

“Patriotiskā audzināšana”. 

 

Pedagogi Septembris - 

maijs 

Cilvēkresursi, 

vadlīnijas 

DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācību saturs” 2018./2019.m.g. 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Kvalitatīva pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasību realizēšana 

mācību procesā. 

Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana.( 1. un 4.kl.) 

Mērķis Uzsākt jauno pamatizglītības standartu ieviešanu skolā, veicot izmaiņas mācību plānā.  

Novērtēšanas kritēriji •    Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta un vispārējās izglītības standarta prasības 

mācību procesā. 

• Skolā īstenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām. 

• Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par kompetencēs balstītu saturu. 

    

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Līdzdarboties MK, MA sanāksmēs un semināros, nodrošinot izpratni 

par izglītības satura novitātēm. 

Pedagogi septembris - 

maijs 

Cilvēkresursi DVIJ 

Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem mācību 

satura jomā. 

 

MK vadītāji 

DVIJ 

Septembris - 

decembris 

Cilvēkresursi DVIJ 

Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes. 

 

Pedagogi Septembris - 

maijs 

Interaktīvās 

tāfeles, stundu 

vērojumi 

DVIJ 

Izvērtēt fakultatīvo nodarbību efektivitāti pamatizglītības standarta  

īstenošanā. 

 

Pedagogi Janvāris - maijs Cilvēkresursi, 

vadlīnijas 

DVIJ 

Metodiskajās komisijās apspriest  jauno standartu un mācību 

priekšmetu izglītības programmu ieviešanas gaitu, iespējamās 

problēmas un risinājumus 

 

MK vadītāji aprīlis IT DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācību saturs” 2019./2020.m.g. 

 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Kompetencēs  balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana. ( 2.,5. kl. un 7.,10.kl.) 

 

Mērķis Uzsākt jauno pamatizglītības standartu ieviešanu skolā, veicot izmaiņas mācību plānā. Sekot 

novitātēm izglītības procesā un īstenot tās skolas mācību darbā. 

Novērtēšanas kritēriji  

• Visi pedagogi pārzina pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta 

prasības un kvalitatīvi īsteno tās mācību procesā. 

• Skolā īsenotās mācību priekšmetu programmas atbilst skolas licencētajām. 

• Pedagogi regulāri piedalās kursos un semināros par kompetencēs balstītu saturu. 

 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Līdzdarboties MK, MA sanāksmēs un semināros, nodrošinot izpratni 

par izglītības satura novitātēm. 

 

Pedagogi Septembris- 

maijs 

Cilvēkresursi DVIJ 

Regulāri iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem dokumentiem mācību 

satura jomā. 

 

MK vadītāji Septembris- 

maijs 

Cilvēkresursi DVIJ 

Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes. 

 

Pedagogi Septembris-

maijs 

Interaktīvās 

tāfeles, stundu 

vērojumi 

DVIJ 

Metodiskajās komisijās apspriest  jauno standartu un mācību 

priekšmetu izglītības programmu ieviešanas gaitu, iespējamās 

problēmas un risinājumus 

 

MK vadītāji Decembris-

aprīlis 

Cilvēkresursi,IT DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācīšana un mācīšanās ” 2017./2018.m.g. 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Jauni tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības 

procesā. 

Mērķis Veicināt pedagogus apgūt un pielietot izglītības satura izmaiņām atbilstošas mācīšanas un 

mācīšanās metodes. 

 

Novērtēšanas kritēriji • Skolotāji pilnveido savas zināšanas tālākizglītības kursos, semināros, kas veicina izpratni 

par jaunā izglītības satura ieviešanu un īstenošanu. 

• Skolotāji organizē pieredzes apmaiņas pasākumus. 

• Popularizēti labās prakses piemēri. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt individuālās konsultācijas jaunajiem skolotājiem pie 

pieredzes bagātajiem atbilstošajā izglītības priekšmetu jomā 

MK vadītāja visu māc. gadu 

vai pēc 

nepieciešamības 

cilvēkresursi DVIJ 

Zināšanu papildināšana tālākizglītības kursos, iegūto zināšanu 

nodošana citiem 

DVIJ augusts- 

novembris 

Budžets D 

Savstarpējās pieredzes apmaiņas organizēšana  

 

MK vadītāji visu māc. gadu cilvēkresursi DVIJ 

Nostiprināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes 

 

 

Mācību pr-metu 

skolotāji 

visu māc. gadu IT tehnoloģijas DVIJ 

Paaugstināt stundas efektivitāti, izmantojot pētnieciskās, 

komunikatīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas un 

starppriekšmetu saikni. 

Pedagogi Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi, 

stundu 

vērojumi 

DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācīšana un mācīšanās ” 2018./2019.m.g. 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības 

procesā. 

Mērķis Pilnveidot mācību darba metodes un metodiskos paņēmienus. 

Nodrošināst vienotu prasību īstenošanu pārbaudes darbu izveidē. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolotāji pilnveido savas zināšanas tālākizglītības kursos 

• Skolotāji organizē pieredzes apmaiņas pasākumus 

• Tiek rīkoti tālākizglītības kursi par radošo metožu izmantošanu stundās 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Zināšanu papildināšana mentoru kursos, iegūto zināšanu nodošana 

citiem 

DVIJ septembris- 

decembris 

budžets D 

Savstarpējās pieredzes apmaiņas organizēšana  

 

MK vadītāji visu māc. gadu cilvēkresursi DVIJ 

Attīstīt izglītojamo prasmi organizēt savu reālo darbu sekmīgai 

mācību satura apguvei. 

Mācību pr-metu 

skolotāji 

visu māc. gadu IT tehnoloģijas DVIJ 

Dalīties pieredzē , organizējot atklātās stundas, praktiskās 

nodarbības, seminārus. 

Pedagogi Visu māc. gadu Cilvēkresursi, 

stundu 

vērojumi 

DVIJ 

Padziļināt mācību procesa saikni ar reālo dzīvi. Pedagogi 

 

Septembris -

maijs 

Cilvēkresursi, 

stundu 

vērojumi 

DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Mācīšana un mācīšanās ” 2019./2020.m.g. 

 
Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Jauno tehnoloģiju un jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību metožu izmantošana izglītības 

procesā. 

Mērķis Veicināt skolotāju un vecāku savstarpēju sadarbību labāku mācību un audzināšanas rezultātu 

nodrošināšanai. 

Nodrošināt vienotu prasību īstenošanu izglītojamo mājas darbu noslogojumā. 

Novērtēšanas kritēriji  

• Pedagogi piedalās tālākizglītības kursos, semināros, kas veicina izpratni par jaunā izglītības 

satura ieviešanu un īstenošanu. 

• Pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus. 

• Pedagogi ievēro skolā noteiktās prasības pārbaudes darbu veidošanā. 

• Izglītojamo mājas darbu apjoms ir samērīgs un nerada viņu pārslodzi. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt vecāku anketēšanu par sadarbības formām ģimenei ar skolu un 

izveidot sadarbības modeli, kas apmierina abas puses 

klašu audzin. oktobris papīrs anketām DVIJ 

Attīstīt izglītojamo prasmi organizēt savu darbu sekmīgai mācību 

satura apguvei. 

pedagogi Septembris -

maijs 

Cilvēkresursi, 

stundu 

vērošana 

DVIJ 

Iepazīstināt vecākus ar mūsdienīgu mācību stundu specifiku.  priekšmetu 

skolotāji 

oktobris, 

februāris 

cilvēkresursi DVIJ 

Padziļināt mācību prasmi organizēt savu darbu sekmīgai mācību 

satura apguvei. 

pedagogi septembris-

maijs 

Cilvēkresursi, 

stundu 

vērošana 

DVIJ 

Tematisku apmācību organizēšana vecākiem, piesaistot mediķus, 

sociālos darbiniekus, psihologus u.c. speciālistus 

DVIJ 1x sem. budžets D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolēnu sasniegumi ” 2017./2018.m.g. 
 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Individuālā atbalsta nodrošināšana talantīgajiem izglītojamajiem un motivācijas veicināšana 

dalībai olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

Mērķis Nodrošināt mācību priekšmetu apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, palielinot to skolēnu skaitu, 

kuri mācību vielu apgūst optimālā un augstā līmenī. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolēni apzinās izglītības nozīmi dzīvē 

• Mācību darbs tiek sistemātiski vērtēts 

• Skolēni izrāda interesi par savu sekmju attīstības dinamiku 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības 

prasību izpildi. 

Pedagogi Visu māc. gadu Normatīvie 

akti, sistēma 

“E-klase”, 

cilvēkresursi 

DVIJ 

Analizēt skolēnu sasniegumus, konstatēt problēmas, plānot 

pasākumus to uzlabošanai 

 

MK Decembris, 

maijs 

Mācību darba 

analīzes 

materiāli, valsts 

pārbaudes 

darbu analīzes, 

cilvēkresursi 

DVIJ 

Veicināt skolēnu sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot izglītojamo 

pašizaugsmi un dalību novada, starpnovadu un valsts olimpiādēs un 

konkursos. 

 

Pedagogi Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi, 

mācību un 

audzināšanas 

darba analīzes 

materiāli 

D, DVIJ, DVAJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolēnu sasniegumi ” 2018./2019.m.g. 
 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Efektīva mājas darbu izmantošana skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā 

Mērķis Nodrošināt individuālu un diferencētu pieeju mācību satura apguvē 

Novērtēšanas kritēriji • Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi 

• Metodisko komisiju mācību sasniegumu izvērtēšanas materiāli 

• Vecāku un skolēnu aptaujas rezultāti 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Metodiskajām komisijām izanalizēt skolēnu ikdienas mācību 

sasniegumus, akcentējot mājas darbu nozīmi 

MK Septembris-

decembris 

Vispārējās 

pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

priekšmetu 

standarti, 

programmas 

DVIJ 

 

Organizēt vecāku un skolēnu aptauju par mājas darbu nozīmi  

Klašu audzinātāji novembris aptaujas D 

Organizēt metodisko semināru par mājas darbu efektivitāti 

 

DVIJ Decembris, 

maijs 

Aptauju 

rezultāti 

DVIJ  
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolēnu sasniegumi ” 2019./2020.m.g. 
 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Pašvērtējuma izmantošana skolēnu sasniegumu uzlabošanā un mācīšanās motivācijas veidošanā 

Mērķis Audzināt atbildīgu, uz panākumiem orientētu personību. 

Novērtēšanas kritēriji • Mācību darba dinamikas izpētes materiāli e-klasē 

• Skolēnu noslēguma un valsts pārbaudījuma rezultāti 

• Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi 

• Semestra un gada vērtējumi 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Klašu audzinātājiem, sadarbībā ar skolas psihologu, kopā ar 

skolēniem izstrādāt pašvērtējuma un pašanalīzes pamatprincipus. 

Klašu audzinātāji Septembris-

oktobris 

Anketas, 

pašvērtējuma 

kartes 

DVIJ 

Ik mēnesi sniegt informāciju vecākiem par audzēkņu mācību 

sasniegumiem 

Klašu audzinātāji Visu mācību 

gadu 

IT, sekmju 

izraksti 

DVIJ 

Regulāri pārbaudīt skolēnu ikdienas mācību sasniegumu vērtējuma 

atspoguļojumu e- klases žurnālā 

DVIJ Visu mācību 

gadu 

e-klase D 

Organizēt labāko skolēnu mācībās apbalvošanu D Decembris, 

janvāris, maijs 

Skolas vecāku 

padome, Skolas 

finanšu resursi 

D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Atbalsts skolēniem ” 2017./2018.m.g. 
 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana  

Mērķis Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību skolas, pagasta, novada, valsts dzīvē. 

Novērtēšanas kritēriji • Īstenot audzināšanas programmas sastāvdaļu “ Patriotiskā audzināšana”. 

• Izglītojamo audzināšanu pedagogi īsteno mācību stundās, klases audzinātāja stundās, 

ārpusstundu nodarbībās, starpbrīžos, interešu izglītības nodarbībās, dažādos organizētajos 

pasākumos ( izglītības iestādē un ārpus tās) , ikdienas sadzīves situācijās. 

• Ikvienam izglītojamajam nodrošinātas līdzdalības iespējas gatavojoties Latvijas simtgadei. 

• Sekmēts skolēnu patriotisms un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguve un 

pilsoniskā līdzdalība skolas,  pagasta, novada un valsts dzīvē. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadadienai 

veltītus pasākumus un līdzdarboties. 

Pedagogi Visu mācību 

gadu 

Latvijas valsts simtgades 

svinību programma, 

www.lv100.lv 

http://nacionaliedargumi.lv 

klases audzinātāja 

atskaites 

DVIJ 

Īstenot audzināšanas programmas sastāvdaļu “ Patriotiskā 

audzināšana”. 

Pedagogi Visu mācību 

gadu 

Audzināšanas programma DVIJ 

 

 

 

 

 

http://www.lv100.lv/
http://nacionaliedargumi.lv/
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Attīstības plāns pamatjomā „ Atbalsts skolēniem ” 2018./2019.m.g. 
 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Izglītojamo karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana 

Mērķis Izglītot un atbalstīt skolēnus turpmākās izglītības un karjeras izaugsmē, atbalstīt ikvienas skolēna 

individuālo izaugsmi. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolēnu sociālo nākotnes vajadzību izzināšana 

• Skolēnu piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, skatēs 

• Skolotāju ieguldījums talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanā un palīdzība tiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības 

• Mācību ekskursijas klasei ar 2-3 priekšmetos integrēto mācību saturu 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Īstenot karjeras izglītības programmu mācību priekšmetu stundu 

ietvaros atbilstoši vecumam 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

Septembris- 

maijs 

Metodiskie 

materiāli 

DVIJ 

Rosināt skolēnus piedalīties dažādas skatēs, konkursos, ēdu dienās un 

projektos 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

Visu mācību 

gadu 

Metodiskie 

materiāli 

DVIJ 

Sadarboties ar skolēnu vecākiem skolēnu nākotnes vēlmju izzināšanā Klases 

audzinātājas 

Visu mācību 

gadu 

Vecāku 

sapulces 

Klašu audzinātās, D 

Organizēt katrā klasē 1mācību ekskursiju  Klašu 

audzinātāji 

Visu mācību 

gadu 

transports D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Atbalsts skolēniem ” 2019./2020.m.g. 
 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Skolēnu drošības un veselības atbalsta pasākumi. 

Mērķis Veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām un atbildīgu attieksmi un rīcību 

ikdienas situācijās. 

Novērtēšanas kritēriji 
• Skolēnu veselības stāvokļa izvērtējums 

• Organizēti dažādi pasākumi ( lekcijas, klases audzinātāja stundas, tematisku pasākumu 

kopumi, u.c.) atkarību profilaksei un veselīga dzīvesveida popularizēšanai. 

• Veicināta skolēnu izpratne par drošību un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skolēnu veselības stāvokļa izvērtēšana Ģimenes ārsts oktobris cilvēkresursi D 

Veikt individuālo darbu ar vecākiem skolēnu veselības jautājumos 

 

Klases 

audzinātājs 

Oktobris-maijs cilvēkresursi D 

Pilnveidot drošības pasākumus, iemaņas rīcībai ekstremālās situācijās 

 

Klases 

audzinātājs 

Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D 

Organizēt dažādus pasākumus, veselīga dzīvesveida popularizēšanai 

 

D, klāsu 

audzinātāji 

Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D 

 

Veicināt skolotāju un vecāku pozitīvu domāšanu un komunikāciju 

skolēniem labvēlīgas vides nodrošināšanai 

Pedagogi, 

atbalsta 

personāls 

Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D, DVIJ 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas vide ” 2017./2018.m.g. 
 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU  ALISE ieviešana 

Mērķis Skolas bibliotēkas modernizācija 

Novērtēšanas kritēriji • Skola ir iesaistīta vienotā bibliotēku informācijas sistēmā 

• Ir uzlabots klientu apkalpošanas darbs 

• Ir notikusi darbinieka apmācība un iegādāti nepieciešamie resursi 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Bibliotēkas darbinieka apmācība darbā ar informācijas sistēmu 

SKOLU  ALISE 

Skolas 

bibliotekāre 

 budžets D 

Bibliotēkas fonda analīze, inventarizācija Skolas 

bibliotekāre 

decembris IT D 

Svītrkoda skenera iegāde DVSD septembris budžets D 

Bibliotēkas fonda marķēšana Skolas 

bibliotekāre 

No 2017. gada 

septembra 

IT D 

Uzsākt automatizētu literatūras izsniegšanu un saņemšanu Skolas 

bibliotekāre 

 IT D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas vide ” 2018./2019.m.g. 

 
Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Psiholoģiski labvēlīgas un fiziski drošas vides nodrošināšana.                  

Mērķis Veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību pozitīvas gaisotnes nodrošināšanai skolā. 

Pilnveidot skolas fizisko vidi. 

Novērtēšanas kritēriji • Skola sekmē labas attiecības starp pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem. 

• Skolā tiek koptas esošās tradīcijas, attīstītas un ieviestas jaunas. 

• Skolas mājas lapa tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu prasībām, informācija regulāri 

aktualizēta un papildināta. 

• Skolas fiziskā vide veicina izglītojamo attīstību. 

• Organizētas un atbalstītas labdarības akcijas, brīvprātīgais darbs. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un pilnveidošanu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem un skolas vajadzībām 

 

DVIJ Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D 

Pilnveidot sadarbības formas starp pedagogiem, vecākiem un 

izglītojamajiem 

 

Pedagogi, DVIJ Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D 

 

Publicēt rakstus plašsaziņas līdzekļos par skolā notiekošajām 

aktivitātēm un sasniegumiem 

Pedagogi Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D 

Iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos 

 

pedagogi Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D,DVIJ 

Audzināt piederības apziņu un lepnumu par skolu, novadu un valsti 

 

pedagogi Visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi D, DVAJ 

Labiekārtot skolas telpas un teritoriju DVSJ Visu mācību 

gadu 

Finanšu resursi D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas vide ” 2019./2020.m.g. 
 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas publiskā tēla veidošana 

Mērķis Veidot sadarbību ar medijiem, vecākiem un uzņēmējiem 

Novērtēšanas kritēriji • Skolas iekšējais mikroklimats 

• Skolas publiskais tēls 

• Skolas estētiskā vide 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

Uzlabot skolas mikroklimatu 

Visi pedagogi, 

visi skolas 

darbinieki 

Visu mācību 

gadu 

Pasākumi, 

sapulces, 

pieredzes 

apmaiņas 

braucieni 

D 

 

Veidot skolēnos apziņu par labām uzvedības normām un ievērot 

skolas iekšējās kārtības noteikumus 

Klašu audzinātāji Visu mācību 

gadu 

Skolas iekšējie 

noteikumi 

D 

Rīkot pasākumus skolas tēla popularizēšanai sabiedrībā, atspoguļot 

tos presē 

 

Direktore Visu mācību 

gadu 

Pasākumi, 

sanāksmes, 

akcijas, 

brīvprātīgais 

darbs, 

cilvēkresursi 

D 

Iesaistīt skolas 55 gadu jubilejas pasākuma rīkošanā sabiedrībā 

atpazīstamus un populārus Valles vidusskolas absolventus. 

DVIJ 
1. semestris 

Darba grupa D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Resursi ” 2017./2018.m.g. 

 
Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Zēnu mājturības kabineta remonts, un citu kab. materiālās bāzes pilnveidošana 

Mērķis Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana. 

Novērtēšanas kritēriji • Veikts kabinetu kosmētiskais remonts; 

• Kabineta iekārtojums atbilst specifikai; 

• Ir pilnveidotas mācību vajadzības; 

• Kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamajām informācijas tehnoloģijām; 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Remontdarbu tāmes sastādīšana, remontdarbi DVSJ oktobris-

novembris 

budžets,  D 

Sekot veikto darbu kvalitātei un iedalīto līdzekļu izlietojumam DVSJ jūnijs -  augusts budžets,  D 

Kabineta aprīkošana ar informācijas tehnoloģijām Informātikas 

skolotājs 

visu mācību 

gadu 

budžets,  D 

Papildināt materiāli tehnisko bāzi 

 

Kabineta vadītājs visu mācību 

gadu 

budžets D 

Absolventu iesaistīšana skolas materiālās bāzes papildināšanā DVIJ februāris budžets D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Resursi ” 2018./2019.m.g. 

 
Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Divu latviešu valodas kabinetu labiekārtošana. Skolas materiāli tehniskā nodrošinājuma 

palielināšana 

Mērķis Uzlabot skolas estētisko vidi 

Novērtēšanas kritēriji • Veikts kabinetu kosmētiskais remonts; 

• Kabinetu aprīkojums atbilst specifikai; 

• Ir pilnveidotas mācību vajadzības; 

• Kabineti ir aprīkoti ar atbilstošām informācijas tehnoloģijām. 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Remontdarbu tāmes sastādīšana, remontdarbi DVSJ marts-maijs budžets D 

Sekot veikto darbu kvalitātei un iedalīto līdzekļu izlietojumam. DVSJ jūnijs - augusts budžets D 

Kabinetu aprīkošana ar informācijas tehnoloģijām  DVSJ augusts budžets D 

Skolotāju izglītošana informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

jautājumos.  

DVSJ Pēc iespējass budžets D 

Papildināt kabineta materiāli tehnisko bāzi DVSJ visu mācību 

gadu 

budžets D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Resursi ” 2019./2020.m.g. 
 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Ķīmijas kabineta labiekārtošana. 

Mērķis Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana. 

Novērtēšanas kritēriji • Veikts kabineta kosmētiskais remonts; 

• Kabinetu iekārtojums atbilst specifikai; 

• Ir pilnveidotas mācību vajadzības; 

• Kabinets ir aprīkoti ar atbilstošām informācijas tehnoloģijām; 

 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Remontdarbu tāmes sastādīšana, remontdarbi DVSJ marts - maijs budžets,  D 

Sekot veikto darbu kvalitātei un iedalīto līdzekļu izlietojumam DVSJ maijs -jūlijs budžets D 

Kabinetu aprīkošana ar informācijas tehnoloģijām Informātikas 

skolotājs 

augusts budžets,  D 

Skolotāju izglītošana informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

jautājumos 

 

DVIJ pēc iespējām budžets D 

Papildināt kabinetu materiāli tehnisko bāzi 

 

DVSJ visu mācību 

gadu 

budžets D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ” 

2017./2018.m.g. 
 
Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas Attīstības plāna izveide un saskaņošana. 

Vispusīga skolas darba izvērtēšana, gatavojoties akreditācijai. 

 

Mērķis Veicināt skolas sadarbību un atpazīstamību 

Novērtēšanas kritēriji • Apstiprināts skolas Attīstības plāns trim gadiem 

• Ir pielietotas dažādas  sadarbības formas skolai ar citām institūcijām 

• Skolotājiem ir iespēja iepazīties ar dažādām mācīšanas metodēm, papildināt savas 

zināšanas tālākizglītības kursos 

•  Ar rezultātiem ir iepazīstinātas visas izglītības procesā iesaistītās puses 

• Ieviesta EDURIO sistēma 

 

 

  

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izveidot un apstiprināt skolas Attīstības plānu trim gadiem D maijs-

novembris 

IT, papīrs SP 

Noorganizēt tālākizglītības kursus  skolā par mācīšanās motivācijas 

paaugstināšanas iespējām  

DVIJ augusts Finanšu resursi D 

Aktualizēts skolas pašvērtējuma ziņojums. D Augusts - 

oktobris 

Cilvēkresursi D 

Ieviest EDURIO sistēmu skolā atgriezeniskās saites nodrošināšanai. DVIJ Septembris-

maijs 

Cilvēkresursi D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ” 

2018./2019.m.g. 

 
Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Metodisko komisiju darbības efektivitātes paaugstināšana. 

Mērķis Uzlabot metodisko komisiju darbības kvalitāti un efektivitāti 

Novērtēšanas kritēriji • Mācību priekšmetu programmu realizācija 

• Sistemātiski plānots metodiskais darbs 

• Mācību un metodiskā literatūra, nepieciešamie resursi mācību kvalitātes nodrošināšanai 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izvērtēt jaunākās metodiskās atziņas dokumentācijas sakārtošanā 

 

DVIJ Septembris-

novembris 

Metodiskā 

literatūra 

D 

Izvērtēt mācību priekšmetu tematisko plānu satura atbilstību mācību 

priekšmetu programmām 

 

MK septembris Normatīvie 

akti, mācību 

priekšmetu 

programmas 

DVIJ 

Izanalizēt skolēnu ikdienas sasniegumus un noteikt prioritārās 

vajadzības 

 

DVIJ Septembris-

decembris 

Klašu sekmju 

kopsavilkumi 

D 

Izvērtēt skolā pieejamās mācību literatūras atbilstību standarta 

prasībām 

 

Bibliotekāre maijs Cilvēkresursi DVIJ 

Papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar jaunāko mācību un 

metodisko literatūru 

 

Bibliotekāre Visu mācību 

gadu 

Bibliotēkas 

grāmatu fonds 

D 
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Attīstības plāns pamatjomā „ Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ” 

2019./2020.m.g. 
 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  Skolas darbības izvērtēšana un turpmākā attīstības plāna demokrātiska izstrādāšana. 

Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana. 

Mērķis Noteikt skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. 

Īstenot izglītības procesu skolā saskaņā ar jaunākajām atziņām un inovācijām izglītībā. 

Novērtēšanas kritēriji • Izstrādāts attīstības plāns turpmākiem trim gadiem ( 2020./2021., 2021./2022., 

2022./2023.) 

• Ir veikta skolas vispārējā un detalizētā vērtēšana 

• Skolas darba izvērtēšanai ir izmantotas demokrātiskas metodes un formas 

• Ar rezultātiem ir iepazīstinātas visas izglītības procesā iesaistītās puses 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skolas attīstības plāna izstrādāšana darba grupa decembris IT D 

Skolas attīstības plāna apspriešana, korekcijas ped.padome janvāris papīrs, kopētājs D 

Skolas attīstības plāna apstiprināšana D februāris papīrs, kopētājs Novada Dome 

Skolas darba vispārējā vērtēšana DVIJ septembris papīrs, kopētājs D 

Skolas darba detalizētā vērtēšana DVIJ septembris-

janvāris 

papīrs, kopētājs D 

Sabiedrības un skolēnu iepazīstināšana ar skolas darba vērtēšanas 

rezultātiem 

D marts IT Skolas padome 

Ir apkopoti darba grupu priekšlikumi pašvērtējuma ziņojumam D janvāris IT  

Organizēt skolas konferenci D marts IT Skolas padome 

 

Pieņemtie apzīmējumi: 

D- direktors;    DVIJ – direktora vietnieks izglītības jomā;   DVAD- direktora vietnieks audzināšanas jomā DVSJ – direktora vietnieks saimnieciskajā 

jomā;  

MK – metodiskās komisijas;   SL- skolēnu līdzpārvalde; SP- skolas padome 
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Skolas direktore                                                                                                            Gita Eriņa 

 

 

 

 SASKAŅOTS 

Vecumnieku novada DOMES 

2017.gada 28.jūnijā sēdē  

(protokols Nr. 9, 15.§) 
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