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 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Mālpils novada vidusskolas dibinātājs ir Mālpils novada dome. Skolas juridiskā adrese ir 

Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads. Skolas interneta mājas lapa www.malpilsvsk.lv. 

Īstenojot Mālpils novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesu, 2013.gada 1.augustā darbu uzsāka Mālpils novada vidusskola ar filiāli 

Sidgundas ciemā - Sidgundas pamatskola.  

Ar Mālpils novada domes 25.06.2015. lēmumu Nr.6/13 tika nolemts ar 31.08.2015. pārtraukt Sidgundas filiāles darbību. 

Mālpils novada vidusskolas ēka celta 1982.gadā. 2012.gadā novada dome realizēja projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē Mālpils vidusskola” 

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, izglītības iestādes nolikums un citi izglītības 

iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. 

 

2019./2020.mācību gada 1.septembrī izglītojamo skaits bija 356. Sadalījums pa izglītības posmiem: 

Izglītības programma 
KOPĀ 

1.-6.kl. 

KOPĀ 

7.-9.kl. 

KOPĀ 

10.-12.kl. 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestādē kopā 

Pamatizglītības programma (21011111) 

 

206 76 0 282 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (21015611) 

5 7 0 12 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (21015811) 

1 1 0 2 

Pamatizglītības otrā posma  

(7.- 9.klase) neklātienes programma (23011113) 

0 1 0 1 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (31011011) 

0 0 45 45 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

neklātienes programma (31011013) 

0 0 14 14 

 



No 2017. gada izglītības iestādē tiek realizēti sekojoši projekti:  

 projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001), tā ietvaros tiek nodrošināts pedagoga 

palīgu atbalsts matemātikas mācību stundās, 1.- 4.klases skolēni apgūst praktiskās matemātikas iemaņas (ar Montesori pedagoģijas elementiem), 

izglītojamajiem tiek organizētas mācību vizītes un praktiskās nodarbības, tehniskās dienas un citas aktivitātes talantīgo izglītojamo izaugsmei;  

 projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt 

izglītojamajiem karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu.  

No 2018./2019. mācību gada novembra tiks uzsākts darbs projektā “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001) ar mērķi sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuri ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupā.  

Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts un Mālpils novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti iestādes vajadzībām 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to aprite un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

 

PĀRSKATS PAR REALIZĒTAJĀM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM 

 

2020./2021.m.g. mācības uzsāka 335 skolēni, skolā tiek realizētas sekojošas programmas: 

 Pamatizglītības programma (kods 21011111). 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011 un 31016011). 

 Pamatizglītības otrā posma 7. - 9. kl. neklātienes izglītības programma (kods 23011113). 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (31011013). 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). 

 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(kods 21015911) 

 

 

 

 



Sadalījums pa izglītības posmiem: 

Izglītības programma 
KOPĀ 

1.-6.kl. 

KOPĀ 

7.-9.kl. 

KOPĀ 

10.-12.kl. 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestādē kopā 

Pamatizglītības programma (21011111) 

 

184 89 0 273 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 

1 6 0 7 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) 

0 4 0 4 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamie ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

(21015911) 

1 0 0 1 

Pamatizglītības otrā posma  

(7.- 9.klase) neklātienes programma (23011113) 

0 3 0 3 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011 un 31016011) 

0 0 32 32 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes 

programma (31011013) 

0 0 15 15 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PERSONĀLS 

 

Iestādes vadību nodrošina izglītības iestādes direktore, direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā, direktores vietniece izglītības 

jomā audzināšanas darbā un direktores vietniece saimnieciskajā jomā.  

2019./2020. mācību gadā izglītības iestādē strādāja 51 pedagogs. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. No visiem pedagogiem augstākā pedagoģiskā izglītība ir 42 jeb 82 % darbinieku, 5 pedagogiem jeb 10% pedagogu ir cita augstākā 

izglītība, maģistra grāds ir 2 pedagogiem, viens pedagogs studē. Lielākā daļa pedagogu ir ar pieredzi pedagoģiskajā darbā.  

Pedagogu kadru mainība nav liela.  



Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību. Tālākizglītība izglītības iestādē tiek plānota, lai nodrošinātu personālam 

nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādes attīstības prioritātēm.  

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, medmāsa, pedagogs karjeras konsultants, bibliotekārs, 

pedagoga palīgi.  

Izglītības iestādē strādā 13 tehniskie darbinieki. 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.  

 

Skolas darbības mērķi: 

1. veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu, nodrošināt izglītības programmās noteikto mērķu 

un uzdevumu sasniegšanu; 

2. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi, atbilstoši Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartiem; 

3. orientēt izglītojamos patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai; 

4. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām. 

 

Skolas uzdevumi: 

1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; 

3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, 

kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot 

mūžizglītībai; 

4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 



5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, 

etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem 

cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;  

6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi; 

7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

Mālpils novada vidusskolas vīzija:  

Mālpils novada vidusskola ir tehnoloģiski moderns, novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu sniegšanas līmeni, kas 

attīsta katra indivīda vēlmi mācīties dažādos vecuma posmos. 

 

Mālpils novada vidusskolas misija:  

Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei. 

 

Mālpils novada vidusskolas vērtības:  

1. Atbildība 

2. Savaldība 

3. Cieņa pret sevi un citiem 

 

 

 

 

 

 



IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANĀ SNIEGTO REKOMENDĀCIJU IZPILDE 

 

Joma/ 

Kritērijs 

Ieteikumi Ieteikuma īstenošanas rezultāti 

1. Papildināt obligātās literatūras 

sarakstu Speciālās pamatizglītības 

programmas izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem  

2019./2020.m.g. pavasarī tika apstiprināts obligātās literatūras saraksts 2020./21. – 

2022./23.m.g. Sarakstā ir iekļauta obligātā literatūra visām skolā realizētajām 

programmām. 

2.3. Speciālās izglītības programmu 

izglītojamo Individuālajos izglītības 

plānos noteikt vecāku līdzatbildību, 

to apliecinot ar parakstu 

Speciālās izglītības programmu izglītojamo vecāki mācību gada sākumā tiek 

iepazīstināti ar izstrādāto IIP un apliecina to ar savu parakstu. Divas reizes mācību gada 

laikā plāns tiek izvērtēts un, nepieciešamības gadījumā papildināts. 

2.3. Aktualizēt izglītojamo zināšanu 

vērtēšanas nolikumu, pievēršot 

lielāku vērību to izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanai, kuri mācās 

speciālās izglītības programmās 

Skolā ir aktualizēta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ir organizētas pedagogu 

nodarbības par speciālās izglītības programmu izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu.  

4.1. Rast iespēju pieņemt darbā sociālo 

pedagogu 

No 2019.gada 6.janvāra skolā strādā sociālais pedagogs (1 likme). Likme tiek finansēta 

no pašvaldības budžeta. 

4.1. Izstrādāt rīcības plānu, ja izglītības 

iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka 

izglītojamie lieto, glabā vai izplata 

atkarību izraisošas vielas, ieročus un 

drošības instrukciju peldēšanas 

nodarbībām. 

2019./2020.m.g. laikā tika aktualizēti skolas Iekšējās kārtības noteikumi. Ir iestrādāta 

kārtība, kā rīkoties, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, 

glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. 

2020./21.m.g. sākumā tika aktualizēti drošības noteikumi un instrukcijas. Drošības 

instrukcija peldēšanas nodarbībām ir aktualizēta, atbilstoši prasībām.  



4.3. Nodrošināt izglītojamos ar 

kvalitatīvu, daudzveidīgu, lietderīgu 

un aktuālu informāciju par vispārējās 

vidējās, profesionālās un augstākās 

izglītības programmu izvēles 

iespējām. 

Skolā ir pieejams karjeras konsultants. Regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi un 

nodarbības karjeras jomā, skolā ir informatīvs stends, kur tiek atspoguļotas aktualitātes 

karjeras jomā. 9.-12.klases skolēni katru gadu apmeklē izstādi Skola un Skills Latvia. 

Notiek regulāra sadarbība ar Jauniešu Akadēmiju „Pacelt Pasauli”, skolas absolventiem 

un dažādiem uzņēmumiem.  

Regulāri tiek organizētas Karjeras nedēļas, skolēni piedalās Ēnu dienās.  

4.5. Izstrādāt sistēmu atbalsta personāla, 

pedagogu un vecāku sadarbībai 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

spēju maksimālai attīstīšanai. 

Ir atjaunota Atbalsta komandas darbība, izveidota sadarbības sistēma, ir noteikti katra 

speciālista pienākumi un sadarbības formas.  

4.5. Pedagogiem iegūt nepieciešamo 

izglītību darbam ar izglītojamajiem 

ar speciālām vajadzībām 

Reizi trijos gados skolā visiem skolotājiem tiek organizēti kursi par speciālās izglītības 

jautājumiem. 2019.gada oktobrī skolotāji apguva  12 stundu izglītības programmu 

“Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kur mācās 

izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām “ 

5.2. Plānveidīgi veikt mācību kabinetu 

remontu skolas ēkā Mālpilī. 

 Nekavējoties sakārtot tualešu telpas 

skolas ēkā Sidgundā. 

No 2016.gada skolā plānveidīgi notiek remontdarbi. Ir veikts remonts visos skolas 

gaiteņos, ir izremontētas mācību telpas, ir veikts remonts mācību virtuvē. Skolas telpu 

dizaina izstrādei ir piesaistīti speciālisti, kas palīdzēja izveidot skolas telpu koptēlu. 

Šobrīd remonts nav veikts skolas zālē, skolas ēdamtelpā un virtuvē, kā arī atsevišķās 

klasēs. 

Tualešu telpu remonts skolas ēkā Sidgundā nav aktuāls (skolas filiāle no 2015. gada 

nepilda skolas telpu funkcijas) 

7.1 Veidojot attīstības plānu sabalansēt 

prioritātes pa gadiem un jomām, 

2020.gada vasarā ir uzsākts darbs pie skolas Attīstības dokumenta 2020. – 2023.gadam. 

Tiek ņemti vērā ieteikumi, sabalansējot prioritātes pa gadiem. 



nosakot rezultātu novērtēšanas 

kritērijus. 

7.2 Noteikt vadības organizatorisko 

struktūru, kura  aptver visas izglītības 

iestādes darbības jomas. 

Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, katra komandas dalībnieka 

pienākumi ir atrunāti amata aprakstā.  

7.2 Precizēt iekšējos normatīvos aktus, 

ievērojot to savstarpējo saistību,   

atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām  un reālajai situācijai. 

Iekšējo normatīvo dokumentu pārskatīšana un aktualizēšana notiek pēc nepieciešamības, 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām  un reālajai situācijai. 

 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ ”MĀCĪBU SATURS” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā realizētās 7 izglītības programmas ir 

licencētas, un mācību process tiek īstenots atbilstoši 

licencētajām izglītības programmām; 

Skolā esošie resursi un mācību kabinetu iekārtojums 

nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un 

mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā; 

Skolā ir vienotas prasības mācību vielas apguves 

tematiskajai plānošanai; 

Metodisko dienu un pieredzes apmaiņas 

organizēšana, skolotāju tālākizglītības 

   Izveidot štata vienību – metodiskā darba vadītājs  

 Aktualizēt mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību 

programmu un tematisko plānu saskaņošanā,  

 Pilnveidot izglītības programmu mācību saturu sasaistei ar reālo 

dzīvi. 

 Aktivizēt  sadarbību ar citām izglītības iestādēm  metodiskā darba 

jautājumos. 

 Organizēt plānveidīgu un sistemātisku darbu ar talantīgiem 

izglītojamiem; 

 



nodrošināšana; 

Nodarbību saraksts un izmaiņas stundu sarakstā ir 

pieejams skolas interneta mājas lapā; 

 Mācību procesā skolotāji ievēro izglītojamo vecuma 

īpatnības un darba diferencēšanu; 

 Visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir pieejamas 

individuālās nodarbības; 

 Ir izveidota vienota izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ ” MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogi savā darbā atbildīgi izvēlas pieejamos 

mācību līdzekļus, metodisko bāzi un skolas 

tehniskos risinājumus 

 75% pedagogu ir piedalījušies kopīgās 

nodarbībās, kur apguvuši efektīvas stundas 

pamatprincipus; 

  Skolā ir izstrādāts mācību stundu kvalitātes 

vērošanas  un analīzes materiāls. 

 Attālinātās mācīšanas procesā apgūtas jaunas 

informācijas tehnoloģiju iespējas un skolotāju 

savstarpējās sadarbības iespējas. 

 Pedagogi ir daļēji sagatavojušies jaunā satura 

ieviešanai. 

 Pedagogi izprot efektīvas stundas nosacījumus . 

 Pedagogu vienotās izpratnes par mācīšanas un mācīšanās procesiem 

pilnveide. 

 Pedagogu profesionālās kompetences diferencēta, individualizēta 

un personalizēta mācību procesa īstenošanā. 

 Mācību un audzināšanas programmas īstenošana katrā mācību 

priekšmetā. 

 Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā. 

 Attīstīt skolēnu prasmes uzstāties un prezentēt savus darbus. 

 Pilnveidot darbu izglītojamo pašvadīta mācīšanās procesa 

attīstīšanā. 

  Uzlabot vecāku un skolas mērķtiecīgas sadarbības kvalitāti. 

 Skolā izveidot vienotu vērtēšanas kārtību skolēnu radošajiem 

darbiem, grupu darbam, diskusijām, pētnieciskajiem darbiem, utt..  



 Pedagogi regulāri un pārdomāti veic ierakstus 

E-klasē. 

 Pedagogi cenšas kopā ar izglītojamiem izvirzīt 

stundā sasniedzamo rezultātu. 

 Veicot formatīvo vērtēšanu, pedagogi 

lielākoties sniedz atgriezenisko saiti skolēniem, 

  Skolēni labprāt iesaistās grupu, pāru darbā. 

  Skolēniem labi attīstītas sadarbības prasmes. 

 Lielākā daļa vidusskolēnu prot strādāt, 

izmantojot dažādas mācīšanās metodes. 

  Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību 

procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, ir 

motivēti mācīties, ir ieinteresēti savu 

sasniegumu uzlabošanā, bez attaisnojoša 

iemesla nekavē mācību stundas. 

 Attālinātās mācīšanās procesā skolēni diezgan 

veiksmīgi apguvuši jaunas informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas, apguvuši 

pašvadītas mācīšanās un laika plānošanas 

prasmes. 

 Semestra un gada beigās izglītojamie par labām 

un ļoti labām sekmēm saņem Atzinības rakstu. 

 Izglītojamie ar panākumiem piedalās novada, 

novadu apvienības un valsts organizētos un ar 

mācību procesu saistītos pasākumos – 

  Veicināt izglītojamo motivāciju mācību darbā atbilstīgi viņu 

spējām, tiecoties uz augstākiem sasniegumiem;  

 Pilnveidot vērtēšanas sistēmu izglītības iestādē atbilstoši vērtēšanas 

pieejai kompetencēs balstītajā mācību saturā. 

 



olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos, 

sacensībās. 

 Ir uzlabojusies emocionālā vide skolotāja un 

izglītojamā sadarbībā (aptauju rezultāti). 

 Skolēni prot pielietot dažādas mācīšanās 

metodes. 

 izglītojamajiem ir plašas iespējas mācību 

procesā izmantot izglītības iestādē esošos 

daudzveidīgos resursus. 

 izglītojamiem labi attīstītas sadarbības prasmes. 

 Pedagogi cenšas izmantot jaunākās tendences 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā ar 

mērķi tos uzlabot. 

 Dažādu formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās 

saites paņēmienu pielietojums mācību stundās. 

 Skolēnu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes 

darbos pārsvarā sakrīt ar iegūto vērtējumu 

ikvienas darbā, tas liecina, ka vērtēšanas sistēma 

skolā ir atbilstoša. 

 

 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamiem ir iespēja saņemt konsultācijas 

visos mācību priekšmetos; 

 Visu klašu vidējie vērtējumi ir virs 6,4; 

 Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem; 



 Skolvadības sistēmas VIIS, E –klase iespēju 

izmantošana; 

 Papildnodarbību organizēšana izglītojamiem, 

kuriem zināšanu un prasmju  līmenis neatbilst 

standarta prasībām; 

 Vidējais vērtējums visos 3., 6., un 9.klašu 

valsts pārbaudes darbos (izņemot vēsturi) ir augstāks 

nekā Latvijas skolu vidējais vērtējums; 

 CE rezultāti obligātajos priekšmetos ir virs 

vidējā līmeņa valstī, 

 Atbalsta personāla darbība veicina mācību 

sasniegumu paaugstināšanos. 

 Konsultācijas un fakultatīvās nodarbības 

eksāmenu mācību priekšmetos 9. un 12. klases 

skolēniem. 

 PuMPuRs konsultācijas 9. un 12.klašu 

skolēniem eksāmenu priekšmetos. 

 

 

Uzlabot ikdienas sasniegumus svešvalodās un VPD Latvijas un pasaules 

vēsturē. 

Pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanas un mācīšanās līmeņa analīzei 

dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā, izvirzīt uzdevumus un paredzēt 

metodes turpmākajam darbam, kas ļautu uzlabot mācību darba rezultātus 

šajos mācību priekšmetos; 

Sniegt visaptverošu atbalstu skolēniem 

ar nepietiekamiem vērtējumiem. 

Visiem pedagogiem turpināt darbu 

skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to pielietojot mācību 

procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē darbā ar 

skolēniem. 

Pilnveidot formatīvās vērtēšanas izmantošanas principus. 

 Turpināt klases audzinātāju sadarbību ar 

priekšmeta pedagogiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un 

pārraudzītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācībās 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Iestāde piedāvā individuāli pielāgotus atbalsta 

pasākumus ikdienas mācību darbā un pārbaudes 

darbu veikšanā. 

 Aktualizēt skolēnu drošības un sociālās palīdzības jautājumus skolā 

un vietējā sabiedrībā. 

 Dažādot metodes drošības jautājumu apguvē. 



 Skolēnu drošības ievērošanai skolā ir  izstrādāti 

atbilstoši normatīvie akti, drošības instrukcijas 

un to veikšanas regularitāte.  

 Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju 

organizēšanā, sporta sacensību un skolas 

pasākumu organizēšanai. Skolā ir noteikta arī 

kārtība, kādā nepiederošas personas drīkst 

uzturēties skolā. 

 Skolā nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana 

mācību un ārpusstundu nodarbību laikā.  

 Dalība Latvijas un starptautiska mēroga 

projektos. 

 Daudzveidīgi, kvalitatīvi ārpusstundu 

pasākumi. 

 Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 

organizāciju “Pacelt pasauli”, skolēniem tiek 

organizētas mērķu plānošanas un karjeras 

virzības testu nodarbības 

 Karjeras konsultants mērķtiecīgi piedalās 

mācību ekskursiju plānošanā un pasākumu 

organizēšanā skolā. 

 Tika organizēta Starptautiskās izglītības diena 

 Atbalsta personāla komandas darbs. 

 Mērķtiecīgi organizēts darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās traucējumi. 

 Attīstīt skolēnu uzstāšanās prasmes klases, skolas pasākumos, 

projektos, konkursos. 

 Aktualizēt Skolēnu pašpārvaldi, 

 Veicināt skolēnu priekšlikumu izteikšanu un iesaisti ideju 

realizēšanā,  

 Darba ar talantīgajiem skolēniem  pilnveidošana. 

 Skolēnu, skolotāju un vecāku iesaiste izglītojošos un karjeru 

izzinošos pasākumos. 

 Aicināt 9.-12.klašu skolēnus aktīvāk izmantot Ēnu dienas iespējas. 

 Organizēt karjera konsultanta  individuālas konsultācijas par 

skolēna pašizpēti un tālākizglītības  iespējām. 

 Dažādot mācību metožu pielietojumu mācību stundās, lai sekmētu 

katra skolēna individuālo izaugsmi. 

 Pilnveidot vienā klasē strādājošo skolotāju sadarbību, nodrošinot 

skolēnu individuālās mācīšanās vajadzības. 

 Pilnveidot darbu ar apdāvinātajiem un talantīgajiem skolēniem 

 Organizēt mērķtiecīgs vecāku izglītošanas darbu dažāda vecuma 

bērnu personības attīstības jautājumos,  

 Pilnveidot mācību priekšmeta pedagogu un speciālo pedagogu 

sadarbību atbalsta materiālu sagatavošanā un izmantošanā mācību 

stundās. 

 Aktualizēt individuālu sarunu organizēšanu (skolotājs, vecāki) 

visos vecuma posmos. 

 Aktivizēt Vecāku padomes regulāru darbu. 

 Turpināt organizēt vecākiem vairāk izglītojošas lekcijas un 

pasākumus par aktuālām tēmām. 



 Skolas pedagoģiskā procesa atbalsta grupas un 

atbalsta personāla darbs, speciālās izglītības 

programmas skolotāju sadarbība, individuālo 

nodarbību nodrošinājums. 

 Speciālās izglītības skolēni ir veiksmīgi iekļauti 

klases un skolas darbā, 

 Speciālās izglītības programmas skolēni tiek 

iesaistīti dažādās ārpusstundu nodarbībās, 

projektos. 

 Regulāra, konstruktīva sadarbība ar vecākiem, 

atsevišķos vecumposmos kopīgi pasākumi. 

 Vecāku dienas - individuālas sarunas ar 

priekšmetu skolotājiem, izglītojošas nodarbības 

 

 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “IESTĀDES VIDE” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas veido un attīsta savas tradīcijas; 

 Skolā ir pozitīva sadarbības vide; 

 Skola plāno un organizē pasākumus, kas uzlabo 

savstarpējo sadarbības kultūru; 

 Lielākā daļa izglītojamo zina un ievēro skolas 

iekšējās kārtības noteikumus; 

 Skolai ir izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo 

kārtību un drošību; 

 Plānot pasākumus un darbības, kas izglītojamiem un darbiniekiem 

radītu piederības sajūtu un lepnumu par skolu, popularizēt skolas tēlu; 

 Skolēnu uzvedības un disciplīnas 

uzlabošana, kuras pamatā ir apzināta 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošana 

 iestādes teritorijā ierīkot “Zaļo klasi” mācību nodarbību 

organizēšanai brīvā dabā.  

 



 Skolā tiek kontrolēti izglītojamo kavējumi un 

pārkāpumi un par tiem tiek informēti vecāki; 

 Pastāvīgi tiek papildināta kabinetu materiāli 

tehniskā bāze; 

 Sasniegumus skolas vides uzlabošanā apliecina 

Zaļais karogs; 

 

 

 

 

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “IESTĀDES RESURSI” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa 

nodrošināšanai; 

 Laba sadarbība ar pašvaldību, kura sniedz finansiālu 

atbalstu skolas darbības nodrošināšanai; 

 izglītības iestāde ir nodrošināta ar informācijas 

tehnoloģijām, skolotāji tās veiksmīgi pielieto 

ikdienas mācību procesā 

 Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un 

tehniskais personāls; 

 Skolotāji izmanto iespējas apmeklēt dažādus 

tālākizglītības pasākumus; 

 Lielākā daļa skolotāju piedalās Metodiskajās dienās 

un dalās pieredzē ar kursu atziņām un pielieto tās 

mācību procesā; 

 Skolas vadība organizē kursus skolā, ņemot vērā 

skolas darba prioritātes. 

 

 Turpināt plānotos remontus; 

 Turpināt finanšu piesaisti, piedaloties dažādos projektos; 

 nodrošināt pedagoģisko personālu ar kompetencēs balstīta mācību 

satura ieviešanai nepieciešamajiem mācību un metodiskajiem 

līdzekļiem 

 Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, atbalstīt 

nepieciešamās pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātes, organizēt 

profesionālās pilnveides pasākumus izglītības iestādē  

 Palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā; 

 Paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību esošo resursu efektīvākai 

izmantošanai; 

 Motivēt skolotājus piedalīties metodisko darbu izstrādē 

 



SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ ”IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA” 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Gandrīz visi skolotāji regulāri veic sava darba 

pašvērtējumu; 

 Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 

novada iestādēm; 

 Skolas darba plānošanā tiek izmantotas IT 

iespējas (koplietošanas dokumenti, stundu sarakstu 

programma); 

 Skolas dokumenti pieejami skolas mājas lapā; 

 Skolā ir izveidotas metodiskās komisijas un 

Metodiskā padome; 

 Skolā ir visa skolas darbību reglamentējošā 

dokumentācija; 

 Noteikti vadītāju, skolotāju un visu darbinieku 

darba 

 pienākumi, tiesības un atbildības jomas 

 Direktore deleģē pienākumus, konsultējas ar 

vadības komandu un skolotājiem pirms lēmuma 

pieņemšanas; 

 Skola ir pilnībā nodrošināta ar palīgpersonālu - 

strādā skolas māsa, sociālais pedagogs, psihologs, 

logopēds, speciālais pedagogs, asistents izglītojamajai 

personai ar invaliditāti, pedagoga palīgi. 

 

 Izstrādāt skolas stratēģiskās attīstības plānu 2021.-2024.g.; 

 Uzlabot darba plāna izpildes pārraudzības procesu; 

 Direktorei regulāri kontrolēt un uzraudzīt padotībā esošo darbinieku 

darba efektivitāti; 

 Skolas iekšējas pārraudzības un kontroles sistēmas nodrošināšana; 

 Turpināt uzlabot vadības komandas darbu; 

 Uzturēt pozitīvu izglītības iestādes tēlu, popularizējot izglītības iestādes 

pieredzi un sasniegumus sabiedrībā 

 

 



Mālpils novada vidusskolas attīstības prioritātes 2020./2021. – 2022./2023.mācību gadam 

Pamatjoma  2020./2021. m. g. – 2022./2023.m.g. 

Mācību saturs Izpratnes veidošana par pārmaiņu mācību saturā būtību un nepieciešamību 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija  

 

Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas un mācīšanās process balstīts uz kompetenču pieeju  

Attīstīt izglītojamo sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmes 

Vienotu vērtēšanas kritēriju izstrāde izglītojamo  patstāvīgajiem darbiem 

Lasītprasme un darbs ar tekstu visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās 

 

Izglītojamo sasniegumi Izglītības kvalitāte - augsti un optimāli mācību sasniegumi izglītojamo ikdienas darbā un atbilstoši 

rezultāti valsts pārbaudes darbos  

Veicināt atbildīgu attieksmi pret ikdienas mācību darbu 

 

Atbalsts izglītojamiem Regulāri izvērtēt atbalsta nepieciešamību izglītojamiem 

Daudzveidīgas iespējas izglītojamo pašizpausmei un personības izaugsmei  

 

Skolas vide 5.1. Mikroklimats 

Atbalsts pozitīvai uzvedībai 

Sociāli emocionālās audzināšanas programmas realizēšana skolā 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība. 

Fiziskās vides attīstīšana un pilnveidošana atbilstoši jaunā mācību satura prasībām 

 

Resursi  Mācību satura realizācijai nepieciešamās materiāltehniskās bāzes nodrošinājums un mērķtiecīga 

inovāciju ieviešana 

Materiāltehnisko resursu iegāde un pilnveidošana 

 



Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

 

Vidusskolas statusa saglabāšana, akcentējot skolas mērķi – izglītības kvalitāte  

7.1.Skolas darba pašvērtēšana un darba plānošana.  

Darba plānošana kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanai.  

Gatavošanās skolas salidojumam.  

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla vadība  

Pilnveidot skolas vadības prasmes pārraudzīt darba procesu  

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Veicināt skolas pedagogu izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS GAITA 

 

Pamatjoma  MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte  Izpratnes veidošana par pārmaiņu mācību saturā būtību un nepieciešamību 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija  

 

Mērķis  Apgūt mācību procesa vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

Mācīties plānot jaunā mācību satura apguvi  

 

Novērtēšanas kritēriji Organizētas skolotāju sanāksmes par noteiktām tēmām.  

Klašu audzinātāju darba plānos ir pasākumi un tēmas par tikumisku rīcību. 

Pedagogi ir iepazinušies un izprot pamatizglītības saturu un tajā ietvertās caurviju prasmes  

Notiek pedagogu sadarbība daudzpusīga mācību satura organizēšanā, caurviju prasmju īstenošanā  

Tiek uzsākta jaunā pamatizglītības satura īstenošana 1.kl., 4.kl., 7.kl., 10.kl. 

 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Pedagogiem apmeklēt kompetenču izglītībā balstīta 

mācību procesa tālākizglītības programmas 

Pedagogi  2020./2021.m.g. Tālākizglītības 

programmas 

Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Organizēt metodiskās dienas – kompetenču pieeja 

mācību saturā 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā, MK 

jomu vadītāji 

2020./2021.m.g. Pamatizglītības 

standarts, 

metodiskie materiāli 

Direktors  

Veidot pedagogu sadarbības grupas daudzpusīgai 

mācību satura realizēšanai 

MK jomu vadītāji 2020./2021.m.g. Metodiskie 

materiāli 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 



Pedagogu savstarpēja pieredzes apmaiņa-labās 

prakses piemēri caurviju prasmju īstenošanā 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā, MK 

jomu vadītāji 

2020./2021.m.g. Pamatizglītības 

standarts, 

metodiskie materiāli 

Direktors  

Īstenot jaunā pamatizglītības saturu 1.kl, 4.kl., 7., 

10.kl. 

Pedagogi  

MK jomu vadītāji 

2021./2022.m.g Pamatizglītības 

standarts, 

metodiskie materiāli 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Mācību saturā mācību priekšmetu stundās īstenot 

caurviju prasmes 

Pedagogi  

MK jomu vadītāji 

2021./2022.m.g Pamatizglītības 

standarts, 

metodiskie materiāli 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte  Mācīšanas un mācīšanās process balstīts uz kompetenču pieeju  

Attīstīt skolēnu sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmes 

Vienotu kritēriju izstrāde izglītojamo  patstāvīgajiem darbiem 

Lasītprasme un darbs ar tekstu visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās 

 

Mērķis  Pedagoģiskajā procesā veicināt izglītojamā mērķtiecīgu, pašvadītu mācīšanos, atbildību par saviem 

sasniegumiem, pilnveidot viņa caurviju prasmes 

Uzlabot izglītojamo lasīšanas tehniku sākumskolas izglītības posmā 

 

Novērtēšanas kritēriji Mācību stundās izglītojamie tiek iepazīstināti ar sasniedzamo rezultātu, veicinot viņu atbildību par 

mācīšanos  

Izglītojamie mācību procesā aktīvi darbojas-plāno, izvērtē, pilnveido savas prasmes  

 Izglītojamie mācību procesā prot patstāvīgi izvēlēties mācīšanās stratēģijas 

Ir izstrādāti vienoti kritēriji izglītojamo patstāvīgo darbu vērtēšanai un tos pielieto visos mācību 

priekšmetos 

Izglītojamie pārzina dažādas stratēģijas darbam ar tekstu 



IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Mācību priekšmetu stundās izvēlēties pedagoģiskās 

stratēģijas atbilstoši kompetenču pieejai mācību 

saturā, veidojot mūsdienīgu mācību procesu 

Pedagogi  2021./2022.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Mācību stundu sākumā skaidri definēt 

izglītojamajiem sasniedzamo rezultātu, veicinot viņu 

atbildību par stundā paveikto un sasniegto 

 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2020./2021.m.g. Mācību stundu 

plānojumi, stundu 

vērošana 

Direktors  

Katrā mācību priekšmeta satura apguvē paredzēt 

izglītojamo lasītprasmju (tekstpratības) attīstošus 

uzdevumus 

 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

MK jomu vadītāji 

2021./2022.m.g. Metodiskie 

materiāli 

Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Turpināt attīstīt izglītojamo kompetences praktisku ar 

reālo dzīvi saistītu uzdevumu veikšanai 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2021./2022.m.g. Pamatizglītības 

standarts, 

metodiskie materiāli 

Direktors  

Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju skaidri 

apzināties savu sasniedzamo rezultātu, attīstot 

atbildības un sava mācīšanās plāna veidošanas 

kompetences 

 

Pedagogi  

 

2022./2023.m.g Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Izvēlēties pedagoģiskās stratēģijas, kuras vērstas uz 

izglītojamo mērķtiecīgas aktivitātes veicināšanu  

Pedagogi  

 

2021./2022.m.g Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 



Attīstīt skolēnos izpratni par savu mācīšanos, veicinot 

viņu mācīšanās autonomiju 

Pedagogi  

 

2022./2023.m.g Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte  Izglītības kvalitāte - augsti un optimāli mācību sasniegumi izglītojamo ikdienas darbā un atbilstoši 

rezultāti valsts pārbaudes darbos  

Veicināt atbildīgu attieksmi pret ikdienas mācību darbu 

 

Mērķis  Paaugstināt izglītojamo līdzatbildību par saviem mācību sasniegumiem 

 

Novērtēšanas kritēriji Izglītojamie prot izvērtēt savus sasniegumus, plānot turpmākos uzdevumus 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir virs valsts vidējā rādītāja 

Izglītojamie izprot savas personīgās mācīšanās stratēģijas, prot tās pielietot, veicinot savus personīgos 

sasniegumus 

 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītojamo iepazīstināšana ar apgūstamo mācību 

saturu ilgākā laika termiņā(semestra robežās), 

veicinot izglītojamo pašvērtēšanu un plānošanas 

prasmes 

Pedagogi  2021./2022.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 



Katra mēneša mācību sasniegumu analīzes 

organizēšana, katram izglītojamajam nosakot savus 

turpmākos uzdevumus 

Pedagogi  

 

2021./2022.m.g. Mācību stundu 

plānojumi, stundu 

vērošana 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Dot izglītojamajiem iespēju izprast un izvēlēties sev 

piemērotākās mācīšanās stratēģijas 

Pedagogi  

 

2022./2023.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes, mācību 

stundu vērošana 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Mācību procesā radīt situācijas, kurās izglītojamais 

reflektē par savu mācīšanos un sasniegumiem 

Pedagogi  

 

2021./2022.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Aktualizēt pedagogu pašu izvirzītos uzdevumus 

turpmākā darba uzlabošanai, prasīt to izpildi. 

Pedagogi  

MK jomu vadītāji 

 

2020./2021.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes, mācību 

stundu vērošana 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Pedagogiem mācīties un pilnveidot ikdienā atzinīgu 

vārdu lietošanu par labu uzvedību, darbu stundās 

u.tml. (profesionālās pilnveides kursi, savstarpējā 

mācīšanās u. c) 

Pedagogi  

MK jomu vadītāji 

 

2022./2023.m.g. Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes, mācību 

stundu vērošana 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma  ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte  Regulāri izvērtēt atbalsta nepieciešamību izglītojamiem 

Daudzveidīgas iespējas skolēna pašizpausmei un personības izaugsmei  

 



Mērķis  Integrēt karjeras izglītības aktivitātes mācību procesā.  

Pilnveidot atbalsta sistēmu skolā izglītojamo sasniegumu kvalitātes uzlabošanai. 

Sagatavot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā 

sabiedrībā un spējai uzņemties atbildību par savas dzīves kvalitātes nodrošināšanu. 

Panākt vecāku ciešāku un regulāru sadarbību ar skolu izglītojamo disciplinēšanas jomā. 

 

Novērtēšanas kritēriji Ir pilnveidota atbalsta sistēma skolā.   

Klašu audzinātāji ir kompetenti karjeras izglītības programmas īstenotāji.  

Izglītojamo spēju un talantu realizēšana mācību procesā.  

Sistemātiska un argumentēta klašu audzinātāju darbības pašnovērtēšana.  

Tiek praktizētas daudzveidīgas mācību metodes un sekmētas izglītojamo sadarbības un līdzdalības, 

domāšanas un radošuma, pašizziņas un pašvadības, un digitālo spēju attīstīšana. 

Neattaisnoti kavējumi ir samazinājušies. 

Notikušas lekcijas, nodarbības vecākiem un pedagogiem. 

Klašu audzinātāji stundās iekļāvuši tēmas par sociāli emocionālo audzināšanu. 

Organizēti pedagogu personīgās izaugsmes treniņi. 

 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Klašu audzinātājiem sadarboties ar sociālo pedagogu 

neattaisnotu kavējumu novēršanai. 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Atbalsta sistēma 

skolā. 

Direktors  

 



Veidot skolēnu izpratni par sasniedzamiem 

rezultātiem mācību un audzināšanas procesā, plānojot 

un organizējot daudzveidīgus atbalsta pasākumus. 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Mācību stundu 

plānojumi, stundu 

vērošana 

Direktors  

 

Mērķtiecīgi pielietot skolēnu pašvadības prasmes 

sasniegumu vērtēšanā visās jomās. 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Pašvērtējuma 

anketas 

Direktors  

 

Veicināt pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību 

kvalitatīvam mācību un audzināšanas darbam, 

organizēt izglītojošas nodarbības vecākiem. 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Izglītojošu 

nodarbību plāns 

Direktors  

 

Pilnveidot klases stundu programmas un 

audzināšanas darba plānus. 

Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

MK jomu vadītāji 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Klases stundu 

programmas un 

audzināšanas darba 

plāni. 

Direktors  

 

Klašu audzinātāju un mācību priekšmetu stundās 

iekļaut tēmas par sociāli emocionālo audzināšanu. 

Pedagogi  

Klašu audzinātāji 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Mācību stundās 

pielietotās 

pedagoģiskās 

metodes, mācību 

stundu vērošana 

Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  



Klašu audzinātājiem regulāri sniegt informāciju 

atbalsta personālam par skolēniem ar zemiem mācību 

rezultātiem 

Klašu audzinātāji 2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

E-klase 

Metodiskie 

materiāli, 

Atbalsta komanda 

Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  

Veikt regulāras sarunas ar skolēnu vecākiem, ja 

bērniem ir zemi mācību rezultāti, pēc vajadzības 

pieaicinot atbalsta speciālistus. 

Klašu audzinātāji 2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

E-klase 

Metodiskie 

materiāli, 

Atbalsta komanda 

Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  

Mudināt vecākus aktīvāk apmeklēt e-klasi, izmantot 

tās sniegtās informācijas un saziņas iespējas. 

Klašu audzinātāji 

Sociālais pedagogs 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

E-klase Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  

Pilnveidot audzināšanas procesa norisi visās mācību 

stundās, panākt vienotu pedagoģisku pieeju. 

Pedagogi  

MK jomu vadītāji 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Metodiskie 

materiāli, 

kursi, Mazās 

ped. 

sanāksmes 

 

Informēt vecākus par izglītības iestādes darbību, 

izmantojot informatīvo izdevumu  

 2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors  

 

 

Pamatjoma  SKOLAS VIDE 

Prioritāte  5.1. Mikroklimats 

Atbalsts pozitīvai uzvedībai 

Sociāli emocionālās audzināšanas programmas realizēšana skolā 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība. 

Fiziskās vides attīstīšana un pilnveidošana atbilstoši jaunā mācību satura prasībām 



 

Mērķis  Veidot labvēlīgu uz savstarpēju cieņu balstītu sadarbības vidi izglītojamajiem, pedagogiem, darbiniekiem 

un vecākiem 

Saskaņota pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība pozitīvas uzvedības veicināšanā. 

 

Novērtēšanas kritēriji Uzlabota skolas iekšējā kultūra, ikviens skolas darbinieks un izglītojamais jūtas piederīgs savai skolai un 

lepojas ar to.  

,,Uzvedība.lv” plakāti skolas gaiteņos. 

Izveidots algoritms informācijas un atgriezeniskās saites sniegšanai. 

Rakstiski sniegta informācija no institūcijām par konkrētiem gadījumiem. 

Organizētas supervīzijas 

Organizēti pedagogu pasākumi 

Sakārtota Skolas un tās apkārtnes fiziskā vide jaunā mācību satura prasībām 

 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Klašu kolektīvos organizēt pasākumus, kas veicina 

pozitīvas uzvedības ievērošanu. 

Pedagogi  

Klašu audzinātāji 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Atbalsta sistēma 

skolā. 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  

Organizēt supervīzijas problēmsituāciju novēršanai 

klašu kolektīvos 

Skolas psihologs, 

sociālais pedagogs 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Mācību stundu 

plānojumi, stundu 

vērošana 

Direktors  

 

Saskaņota pedagoģiskā rīcība problēmu risināšanā Pedagogi  

Atbalsta komanda 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 



Pilnveidot pedagogu sadarbību ar skolēnu vecākiem, 

dalīties pieredzē par pozitīviem risinājumiem. 

Pedagogi  

Atbalsta komanda 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors 

 

Izvietot vizuālu informāciju – plakātus par konfliktu 

risināšanu un vardarbību skolas gaiteņos. 

Sociālais pedagogs  2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Ieviest algoritmu ,,Informācijas un atgriezeniskās 

saites sniegšana par gadījumu risinājumiem”. 

Sociālais pedagogs 2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Uzlabot sadarbību ar institūcijām par atgriezeniskās 

saites savlaicīgu saņemšanu ar izglītojamiem saistītu 

konfliktsituāciju risināšanā. 

Sociālais pedagogs  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors 

Organizēt profesionālās pilnveides kursus skolā par 

skolas prioritātēm atbilstošām tēmām 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors 

Rosināt un atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi 

mācību stundu satura un kvalitātes paaugstināšanai. 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktors  

Turpināt pilnveidot Skolas mājas lapu. Pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Pašvērtējuma 

anketas 

Direktors  

 



Veidot skolas tematiskos noformējumus vienotā stilā 

arī klašu telpās. 

Pedagogi  

 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Izglītojošu 

nodarbību plāns 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

 

 

 

Pamatjoma  RESURSI 

Prioritāte  Mācību satura realizācijai nepieciešamās materiāltehniskās bāzes nodrošinājums un mērķtiecīga 

inovāciju ieviešana 

Materiāltehnisko resursu iegāde un pilnveidošana 

 

Mērķis  Sagatavoties jaunā pamatizglītības standarta- kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai 

pakāpeniskai ieviešanai. 

 

Novērtēšanas kritēriji Pedagogi ir apguvuši tālākizglītības programmas, gūtās atziņas izmanto praksē.  

Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns.  

Skolā ir nodrošināts viss pedagoģiskais personāls.   

Skolas bibliotēka darbojas atbilstoši mūsdienu prasībām.  

Papildināta un atjaunota Skolas materiāli tehniskā bāze. 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt profesionālās pilnveides kursus skolā par 

skolas prioritātēm atbilstošām tēmām 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

MK jomu vadītāji  

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Tālākizglītības 

programmas, 

pieredzes apmaiņas 

materiāli 

Direktors 



Plānot un izstrādāt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plāns 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā  

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Tālākizglītības 

programmas 

Direktors  

Papildināts bibliotēkas fonds, iegādāta jaunākā 

metodiskā literatūra 

Bibliotekārs  

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Tālākizglītības 

programmas, valsts 

un pašvaldības 

finansējums 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

90% skolotāju izmanto digitālo krājumu iespējas 

(uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.lv) 

Pedagogi  2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Pašvaldības 

finansējums 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

80% klašu telpu aprīkoti ar interaktīvo ekrānu Direktora vietniece 

saimnieciskajā jomā  

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

 

Pamatjoma  SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Prioritāte  Vidusskolas statusa saglabāšana, akcentējot skolas mērķi – izglītības kvalitāte  

Darba plānošana kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanai.  

Gatavošanās skolas salidojumam.  

Pilnveidot skolas vadības prasmes pārraudzīt darba procesu  

Veicināt skolas pedagogu izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu 

 

Mērķis  Veicināt skolas atpazīstamību, pēctecības nozīmi. 

Pedagogi apzinās kopīgas plānošanas nozīmi jaunā mācību satura realizēšanā. 

Nodrošināt skolas attīstības plāna īstenošanu, piedaloties visām ar skolas darbību saistītajām pusēm. 

 

Novērtēšanas kritēriji Katru gadu tiek veikta skolas darba izvērtēšana prioritārajās jomās.  

Katru gadu tiek izvērtēti izglītojamo mācību sasniegumi.  

Tiek veiktas korekcijas skolas attīstības plānā, ja nepieciešams.  



Apkopota un uzkrāta informācija, fakti, apzinātas skolas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības.  

Veikts skolas pašnovērtējums.  

Notiek sadarbība ar ārpusskolas institūcijām, pedagoģiskajām augstskolām. 

 

 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

Veicināt izglītojamo pašpārvaldes un Skolas padomes 

aktīvu līdzdalību skolas darbā. 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Izglītojamo 

pašpārvlade  

Skolas padome 

Direktors 

Turpināt uzkrāt informāciju un datus par paveikto 

visās jomās. 

Direktora vietnieks 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

MK jomu vadītāji 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Datu bāzes, anketas, 

aptaujas, intervijas 

Direktors  

Turpināt regulāri apkopot aktuālas ziņas par skolu un 

procesiem tajā skolas mājas lapā. 

Pedagogi 

Datorikas  pedagogi 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

IT  

Cilvēkresursi  

Direktors  

Novērtēt skolas rīcībā esošos pierādījumus. Skolas 

administrācija 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Skolas darba 

pašvērtējums 

Direktors  

Uzlabot skolas vadības prasmes pārraudzīt uzticēto 

pienākumu izpildes kvalitāti – apmeklēt atbilstošus 

kursus. 

Direktore  2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Pašvaldības 

finansējums 

 

Turpināt regulāri veikt iekšējo auditu skolas 

dokumentācijā, nepieciešamības gadījumos veikt 

korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem 

Direktores vietniece 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Iekšējie un ārējie 

normatīvie akti 

Direktors  



Turpināt pilnveidot skolas iekšējās pārraudzības 

sistēmu. 

Skolas 

administrācija 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

Skolas iekšējās 

pārraudzības 

dokumenti 

Direktors 

Iesaistīt skolas pedagogus attīstības plāna īstenošanā 

un pilnveidošanā savas kompetences līmenī. 

Direktore  2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

  

Rast iespēju piedalīties starptautiskos projektos, 

sadarboties ar citām institūcijām. 

Skolas 

administrācija 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

2022./2023.m.g. 

 Direktores vietniece 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Organizēt skolas absolventu salidojumu. Darba grupa  2022./2023.m.g. 

 

 Direktors 
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