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1.IESTĀDES VISPĀRĪGS 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. 

Skolas ēka celta 1982.gadā, bet 2009.gadā blakus tiek piebūvēts Sporta komplekss. 

Skola realizē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, tādējādi nodrošinot skolēniem 

iespēju iegūt izglītību savā novadā, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.  

Neklātienē tiek nodrošināta izglītības pieejamība arī tiem jauniešiem un pieaugušajiem, 

kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības skolā, neiegūstot pamatizglītību vai vidējo izglītību. 

Atbalstot vecāku vēlmes, kā arī apzinot nepieciešamību integrēt mācīšanās procesā bērnus ar 

īpašām vajadzībām, skola pamatizglītības programmā integrē skolēnus ar mācīšanās grūtībām, 

kā arī skolēnus ar garīgās attīstības traucējumiem, lai arī viņi varētu sekmīgi iegūt izglītību 

savā novadā.  

9. un 12.klašu absolventiem ar ļoti labām un teicamām sekmēm tiek piešķirts Mālpils 

novada domes finansiāls atbalsts. Kopš 2013./2014. mācību gada, skolā norisinās konkurss 

„Labākā klase”, kā arī 2014./2015.m.g. tika uzsākta ikmēneša stipendiju izmaksa 10.-12.klašu 

izglītojamiem par labām un teicamām sekmēm. Stipendiju saņem izglītojamie, kuru semestra vai 

gada vidējais vērtējums ir virs 7,5 ballēm un vērtējumi semestrī vai gadā nav zemāki par 6 

ballēm.  

Mākslinieciski radošie izglītojamie var iegūt profesionālās ievirzes izglītību mākslā un 

mūzikā – to nodrošina Mālpils mūzikas un mākslas skola, bet 9.klašu absolventiem ir iespēja 

turpināt izglītību arī Mālpils profesionālajā vidusskolā. 

 Katru mācību gadu skola piedāvā izglītojamiem fakultatīvās nodarbības datorzinībās 

4.klasē, angļu valodā no 2.klases, krievu valodā no 5.klases, peldēšanu visām klasēm, kā arī 

fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, piemēram, latviešu valodā, 

matemātikā sākumskolā. 

Skolā darbojas arī interešu izglītības programmu pulciņi, nodrošinot sizglītojamiem 

iespējas pilnveidot savas prasmes, kopt tautas tradīcijas, saturīgi pavadīt brīvo laiku un īstenot 

savas vēlmes tautisko deju kolektīvos, sporta nodarbībās, floristikā, teātra mākslā, sarīkojumu 

dejās, kokamatniecības nodarbībās, žurnālistikā un literārās jaunrades pulciņā, ir iespēja pētīt 

novada un skolas vēsturi novadpētniecības nodarbībās, jau otro gadu skolā veiksmīgi darbojas 

2.-5.klašu koris, šogad piedāvājam arī papīra plastikas un datorzinību nodarbības skolas 

mazākajiem skolēniem. Skolā ar panākumiem darbojas tūrisma pulciņš. Jau piekto gadu pēc 
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kārtas skolai tiek piešķirts Zaļais karogs, kura iegūšanā savu ieguldījumu ir devuši vides izpētes 

un izzināšanas pulciņa dalībnieki, kā arī visu klašu izglītojamie, viņu vecāki un skolas 

darbinieki. 

Interešu izglītības pulciņu skolēni regulāri piedalās Pierīgas novadu, republikas un 

starptautiskos konkursos, skatēs, skolas un novada pasākumos, uzrādot labus rezultātus un 

popularizējot skolas vārdu. 2011./2012. mācību gadā vienpadsmit Pierīgas novadu interešu 

izglītības konkursu kopsavilkumā skola ieguva 1.vietu nominācijā „Labākie sasniegumi interešu 

izglītības skatēs”. 

 

Skolas tradīcijas. 

Vidusskolai jau gadiem ilgi ir savas tradīcijas kopīgu svētku svinēšanai un pasākumu 

organizēšanai, kas vieno skolas kolektīvu. Skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā aktīvi 

iesaistās Skolēnu parlaments.  

 Lai saliedētu reorganizēto iestāžu darbinieku kolektīvus un skolēnus, lai radītu skolēniem 

piederības sajūtu kuplai Mālpils novada vidusskolas saimei, tiek rīkoti kopīgi pasākumi, bet tajā 

pašā laikā, tiek ievērotas tradīcijas, kas ļauj saglabāt un rīkot katrai vēsturiskai ēkai raksturīgus 

savus tradicionālos pasākumus. 

Vispopulārākie pasākumi, kuri notiek regulāri ir: 

Laiks  Pasākums  

Septembris  Zinību diena  

Rudens pārgājienu dienas  

Ziedu un dārzeņu kompozīciju izstāde  

Miķeļdienas tirdziņš 

Oktobris  10. klašu iesvētības 

Skolotāju diena  

Dzejas pēcpusdiena 

Novembris  Mārtiņdiena  

Valsts svētku diena  

Ekoskolu rīcības diena  

12.klases organizētie erudītu konkursi veltīti Valsts svētkiem 

Decembris  Keramikas studijas darbu izstāde 

Labdarības koncerts Sociālā aprūpes namā 

Ziemassvētku koncerts  

Ziemassvētku balle 

Janvāris  Daiļrunāšanas konkurss 

Draudzīgā aicinājuma diena 

Mācību priekšmetu nedēļas 

Ābeces svētki 

Februāris  Projektu nedēļa 
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Angļu valodas vakars  

Valentīndiena un Sirsnīgais pasts 

Žetonvakars 12. klasei 

Marts  Krāsainā nedēļa  

Tautisko deju kolektīvu skate 

Aprīlis  Putnu dienas  

Mālpils nedēļa 

Lieldienas 

Maijs  Mātes dienas koncerts  

Ievziedu zvans  

Sporta, tūrisma diena  

Saules svētki  

Pateicības vakars 

Jūnijs  Izlaidumi  

 

Visa mācību gada laikā skolēni, kopā ar vecākiem aktīvi iesaistās makulatūras, PET 

pudeļu un izlietoto bateriju vākšanas akcijās. Par sportiskākās klases titulu skolēni sacenšas 

dažādu sporta veidu sacensības visās klašu grupās, regulāri notiek interešu izglītības kolektīvu 

koncerti, sadraudzības pasākumi, klašu vakari un ārpusskolas pasākumi.  

Aktīvi sadarbojamies ar augstskolām un aicinām studentus, arī mūsu bijušos absolventus, 

vadīt lekcijas un diskusijas 9.-12.klašu skolēniem karjeras izvēles jautājumos. 

 Skola ir iesaistījusies Ekoskolu kustībā, kā arī atjaunojām darbību Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas kustībā „Draudzīga skola”.  

Šajā mācību gadā, ar Mālpils novada domes finansiālu atbalstu, esam uzsākuši dalību projektā 

„Esi Līderis!”, rosinot vidusskolas izglītojamos apgūt uzņēmējdarbības pamatus. 

 

Skolēnu skaits. 

2014./2015.mācību gadu uzsāk 347 skolēni, no tiem 20 mācās neklātienes grupās. 

Atvērti klašu komplekti: 

Klašu komplekti Mālpils novada vidusskola Sidgundas pamatskola  

1.- 4.klašu skaits 6 4 

5.-9.klašu skaits 9 4 

10.-12.klašu skaits 3 0 

neklātienes klašu grupas 5 0 

 

Skolēnu skaita izmaiņas dinamika. 

Skolēnu skaits ar katru gadu samazinās. Pēdējos divos gados skolēnu skaits gandrīz 

nemainīgs pamatizglītības posmā. 2011./2012.mācību gadā strauji samazinājās neklātienes 

skolēnu skaits, jo valsts līmenī tika pieņemti ārējie normatīvie dokumenti, kas 
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noteica, ka vidējās izglītības posmā nevar pārcelt uz nākamo klasi ar nepietiekamiem 

vērtējumiem, kā arī daudzi izbrauc uz ārzemēm, pat nepaziņojot skolai.  

Katru gadu ir ģimenes, kuras izbrauc uz ārzemēm un skolēni turpina mācības citu valstu 

skolās. Pēc dzimstības datiem novadā, turpmākos divus gadus tiek prognozēts pirmklasnieku 

skaita palielinājums. Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 44 izglītojamie. 
 

Skolēnu skaits no pašvaldībām. 

Lielākā daļa izglītojamo (apm. 90%) ir no Mālpils novada, jo visi apkārtējie novadi 

pamatizglītības un vidējās izglītības apguvi nodrošina savos novados.  

Uz 2014./2015.mācību gada sākumu 18 izglītojami ir no citām pašvaldībām, pārsvarā tie 

ir neklātienes grupas skolēni un skolēni, kuru vecāki nav mainījuši dzīvesvietas deklarēšanos. 

 

Skolas darbinieki 

Pedagoģiskā procesa organizēšanā skolā ir iesaistīti 57 pedagogi, kuri nodrošina 

vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības programmu realizāciju. 35 

pedagogi strādā pamatdarbā. Pedagogu skaitā ir bibliotekāre, bibliotēkas informācijas centra 

bibliotekāre, divi logopēdi, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas 

skolotājs, psihologs un 5 interešu izglītības skolotāji. 

Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības jomā (0,8 likmes), 

direktores vietniece audzināšanas darbā (0,6 likmes), filiāles darbu pārrauga divas vietnieces – 

struktūrvienības vadītājas ( 0,5 likmes katra). Skolā ir pieejami arī skolas māsas pakalpojumi. 

Skolā strādā 15 tehniskie darbinieki, kurus koordinē direktores vietniece saimnieciskajā 

darbā. 

 

Pedagogu kvalifikācija 

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 4 

pedagogi 2013.gadā pabeidz mācības, lai saņemtu savai specialitātei atbilstošu izglītību. 

Aptuveni piektajai daļai pedagogu ir tiesības mācīt divus un vairāk priekšmetus. 12 pedagogi 

ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā vai atbilstoši savai specialitātei. 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši iegūtajai izglītībai 

 

Augstākā izglītība 16 28,1% 

Akadēmiskais maģistrs 4 7,0% 

Profesionālais maģistrs 8 14,0% 

Akadēmiskais bakalaurs 5 8,8% 

Profesionālais bakalaurs 14 24,6% 

2līmeņa augstākā profesionālā izglītība 2 3,5% 

1 līmeņa augstākā profesionālā izglītība 6 10,5% 

Iegūst augstāko izglītību 2 3,5% 

 

Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību. Atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem, visi pedagogi pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši tālākizglītības kursus mācību 

priekšmetu metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, audzināšanas jautājumos, speciālās izglītības 

nodrošināšanas jautājumos.  

Lai kvalitatīvi nodrošinātu speciālo programmu realizāciju, 2012.gada vasarā skolā 

tika organizēti speciālās izglītības kursi, kurus apmeklēja gandrīz visi pedagogi. Ziemas 

brīvdienās skolas darbiniekiem tiek plānotas nodarbības par atkarību izraisošo vielu ietekmi, 

darbu ar jauniešiem.  

Mālpils novada vidusskolas pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas projektā un ieguvuši 1., 2., 3. vai 4. kvalitātes pakāpi. 
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Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši iegūtajai pedagoga profesionālās darbība 

kvalitātes pakāpei 

 

1.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 1  1,8% 

2.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 7  12,3% 

3.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 30 52,6% 

4.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 3 5,3% 

Nav iegūta pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe  16 28,1% 

 

Papildus pedagoģiskajai tālākizglītībai liela daļa pedagogu 2012./2013.mācību gadā 

Mālpils novada ESF projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” apgūst dažādus 

kursus: „ES fondu projektu iespējas un izvēle”, „Iepirkums”, „Sekmīga komunikācija ES 

fondu projektos”, „sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana” 

„Lietišķā etiķete”, „ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”. 

Mālpils novada vidusskola ir biedrības „Mālpils tautskola” biedri. Skolas pedagogi 

tautskolā organizē nodarbības, kā arī paši mācās dažādos kursos un nodarbībās. 

 

Skolas finansējums 

Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Valsts mērķdotācijas nodrošina 

izglītības programmu un interešu izglītības programmu pedagogu daļēju atalgojumu.  

Visus mācību programmu apguvei nepieciešamos līdzekļus - mācību literatūru, darba 

burtnīcas un mācību materiālus vispārējās izglītības programmām nodrošina par Mālpils novada 

Domes un valsts budžeta līdzekļiem. Skola ir nodrošināta ar mācību satura īstenošanai 

nepieciešamajiem materiāliem, kuru klāsts katru gadu tiek papildināts un atjaunots. 

Mālpils novada pašvaldība nodrošina skolas uzturēšanu. Katru gadu finansējums atkal 

nedaudz tiek palielināts, līdz ar to ir iespēja pakāpeniski modernizēt skolotāju darbavietas un 

izglītojamo mācību vidi.  

2012.gadā novada dome realizēja projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē Mālpils 

vidusskola” 368380 LVL apjomā. Papildus skolas siltināšanas darbiem, tika veikts garderobju 

kapitālais remonts un iegādāti skapīši katram izglītojamam, kā arī labiekārtots skolas apkārtnes 

bruģis. 2013., 2014.gadā tika veikts kapitālais remonts sanitārajos mezglos, nomainīti grīdas 

segumi vairākos kabinetos, veikts kapitālais remonts datorklasē, pagarinātās dienas grupas telpā.  

 

Pašnovērtējuma informācijas iegūšanas metodes 

Lai veiktu skolas pašvērtējumu, tika iesaistītas visas ieinteresētās puses. Pašvērtējumā 

izmantotās informācijas iegūšanas metodes: 

Anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti 2013./14.m.g. 120 izglītojamo, 144 vecāku un 30 

skolotāju aptaujas anketu rezultāti; 

Pedagogu 2010.-2014. gada pašvērtējumi; 

Skolas dokumentu un materiālu analīze – darba plāni un to izpilde, mācību programmas, 

tematiskie plāni, klašu žurnāli, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts 

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

protokoli, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati. 

Skolēnu mācību sasniegumu un valsts pārbaudes darbu analīze no 2010.gada. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana; 

Intervijas un sarunas ar skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem, klašu audzinātājiem; 

Vecāku dienās izteiktie vecāku priekšlikumi 
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2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 

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. Skola ir garants izglītības pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās 

kvalitātei, skolas, ģimenes un sabiedrības sadarbības efektivitātei. 

 

Mālpils novada vidusskolas pamatmērķi atbilstoši Mālpils novada vidusskolas Nolikumam ir: 

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu, 

nodrošināt izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu; 

Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi atbilstoši Valstī 

noteiktajiem standartiem; 

Orientēt izglītojamos patstāvīgam mācību darbam un pašizglītībai; 

Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 

augstākajām morāles vērtībām. 

 

Mālpils novada vidusskolas galvenie uzdevumi atbilstoši Mālpils novada vidusskolas 

Nolikumam ir: 

 Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās 

vidējā izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un absolventu spēju konkurēt izglītības 

un darba tirgū; 

 Īstenot licencētās izglītības programmas; 

 Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

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

pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas 

mērķu sasniegšanā; 

 Īstenot interešu izglītības programmas. 

 

Mālpils novada vidusskolas galvenās prioritātes 2014./2015.mācību gadā: 



Mācību saturs Aktualizēt mācību priekšmetu standartu, programmu un stundu plānu 

pēctecību 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāzes sistēmas izveidošana 

Mācīšanas metodikas pilnveidošana, izmantojot dzīvesdarbības prasmju 

attīstošas mācību metodes  

( eksperimenti, modelēšana, lomu spēles, praktiskās nodarbības, utt.) 

Lasītprasmes un rakstītprasmes izkopšana visu vecumposmu 

izglītojamajiem visos mācību priekšmetos 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo mācīšanās pamatprasmju apguve un mācību sasniegumi 

sākumskolā 

 Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšana tehnoloģiju un 

dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos un svešvalodās, kas balstīti 

praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā 

 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsts interešu izglītībai, gatavojoties XI Jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem 
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Interešu izglītības nodarbību pilnveidošana, sekmējot ikviena izglītojamā 

iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs 

Klases stundu satura pilnveidošana 

Atbalsta sistēmas talantīgiem izglītojamajiem izveidošana 

 

Iestādes vide Labvēlīgas un drošas psiholoģiskās vides nodrošināšana, aktualizējot 

iekšējās kārtības noteikumus, Ētikas kodeksu 

Turpināt skolas fiziskās un estētiskās vides uzlabošanu 

 

Resursi  Turpināt mācību priekšmetu apguvei laikmetam atbilstošas materiāli 

tehniskās bāzes un mācību materiālu nodrošināšanu 

 Izveidot un ieviest motivējošu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

vērtēšanas sistēmu 

 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Izglītības iestādes un realizējamo izglītības programmu akreditācija 

Izglītības kvalitātes pārraudzības procesa organizēšana 

 2015. – 2018. gada Skolas attīstības plāns 

 

 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 

Iepriekšējā skolas darbības kvalitātes vērtēšana un akreditācija notika 2008.gadā. Tika 

izteiktas sekojošas rekomendācijas skolas darba uzlabošanai: 

 

Ieteikums  Ieteikumu izpilde  

Pārstrādāt un licencēt 

programmu skolēniem ar 

speciālām vajadzībām 

 

Saskaņojot ar novada domi, 2011.gada vasarā licencēšanai tika 

iesniegtas programmas: 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. (2014./2015.m.g. 

mācās 3 skolēni) 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811. 

(2014./15.m.g. mācās 8 skolēni). 

 

Abas programmas tiek realizētas no 2011./12.mācību gada. 

 

Izstrādāt un licencēt 

pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmu 

 

Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma netiek izstrādāta. 

Izvērtējot skolā esošo mācību un audzināšanas darbības situāciju, 

un ņemot vērā skolēnu skaitu un kontingentu, uzskatam, ka 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, tiek 

sniegts nepieciešamais atbalsts. Tiek organizēta sadarbība ar 

izglītojamo ģimenēm un skolas atbalsta personālu: audzinātājiem, 

skolas psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, pedagoga palīgu, 

medicīnas māsu un mācību priekšmetu pedagogiem. 

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar novada domes sociālā 

dienesta darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem. Ikdienas darbā 

sadarbojamies ar novada pašvaldības policiju. Regulāri tiek 

organizētas metodiskās pēcpusdienas, kur tiek aktualizēti jautājumi 

darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas, pedagogi 
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šajā jomā regulāri pilnveido zināšanas, apmeklējot tālākizglītības 

nodarbības. Ir organizēta lekcija vecākiem par mācīšanās 

motivāciju un iedvesmošanu. 

 

Pārdomāt tematisko plānu 

funkcionalitāti un 

pilnveidot ar sadali 

„Metodes” 

 

2009./2010. mācību gadā skolas metodiskās komisijas ir vienojušās 

par tematiskajos plānos obligāti iekļaujamajām sadaļām: tēmas 

apguvei paredzētais laiks, mācību līdzekļi, metodes, 

starppriekšmetu saikne, vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni. Gandrīz visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura 

apguves secību. 

No 2011./2012.mācību gada tematiskajos plānos tiek ietverta 

informācija par mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. 

No 2012./2013.mācību gada ārējie normatīvie dokumenti nenosaka 

obligātu tematisko plānu veidošanu, tomēr skolā esam vienojušies 

par vienotām prasībām tematisko plānu izstrādē  un izmantošanā. 

Tematiskajos plānos obligāti jāietver sekojošas sadaļas: Laiks, 

tēma, apgūstamās prasmes un pārbaudes darbi. Skolēniem ar 

speciālām vajadzībām, kā arī skolēniem ar nepietiekamiem 

vērtējumiem tiek sastādīti individuāli izglītības plāni. Sadaļu 

„Metodes” pedagogi papildina mācību gada laikā. 

 

Mācīšanas procesā 

izmantot daudzveidīgākas 

metodes. Mācību stundās 

akcentēt mācību tehnisko 

līdzekļu izmantošanu. 

Skolotāji stundās izmanto daudzveidīgas mācību metodes, 

akcentējot interaktīvo tehnoloģiju pielietojumu.  

Jau trīs gadus katru semestri tiek rīkotas Metodiskās dienas, kurās 

skolotāji dalās pieredzē par dažādu metodisko paņēmienu ieviešanu 

praksē. Pedagogi apgūst jaunākās tehnoloģijas un ievieš mācību 

procesā. Lielākā daļa skolotāju mācību procesā izmanto 

datortehnoloģijas. Metodiskajās dienās apgūtās metodes un 

paņēmieni tiek izmēģināti, ieviesti praksē un rādīti atklātajās 

stundās. 

2009.gadā ar datoru un videoprojektoru aprīkoti dabaszinātņu 

kabineti: fizika, ķīmija, bioloģija un matemātika.  

2010.gadā videoprojektori iegādāti un tiek izmantoti vēsturē un 

otrajā matemātikas kabinetā. 

2011.gadā pedagogi (bioloģija, ģeogrāfija) sāk izmantot datu 

kameru. Skolas metodiskajās dienās skolotāji apguvuši interaktīvo 

tāfeļu programmatūras un balsošanas pultis.  

2012./2013.mācību gadā visi skolas kabineti aprīkoti ar datoru un 

videoprojektoru. Skolotājiem pieejams datorkabinets ar 16 jauniem 

datoriem un kabinets, kurš aprīkots ar interaktīvo tāfeli un 32 

balsošanas pultīm.  

2013./2014. m. g. tika iepirktas divas interaktīvās tāfeles 

svešvalodu kabinetiem, tika atjaunoti datorkomplekti mācību 

kabinetos. 

 

Pārdomāt mācību metodes 

un paņēmienus neklātienes 

skolēnu apmācībai un 

lielākai apmeklētībai. 

 

Konsultāciju laikā skolotāji strādā ar katru skolēnu individuāli 

atbilstoši katra skolēna individuālajām zināšanām un spējām. Lai 

regulētu neklātienes skolēnu ierašanos skolā, ieviestas konkrētas 

nedēļas, kad tiek kārtotas ieskaites. Ieskaišu nedēļu datumi tiek 

paziņoti mācību gada sākumā, tas ļauj neklātienes skolēniem 

saskaņot darbu ar mācībām. Notiek skolēnu un skolotāju 

elektroniska saziņa un konsultācijas. Elektroniskai saziņai tiek 
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izmantota e-klase. 

Ja skolēns regulāri nav apmeklējis konsultācijas un nenokārto 

ieskaites, viņš tiek atskaitīts no skolēnu skaita. Biežākie iemesli ir 

darbs un atrašanās ārzemēs.  

2012./2013.mācību gadā skola gatavojās tālmācības programmas 

licences iegūšanai. Tika plānots izveidot tālmācības sistēmas 

platformu, bet šobrīd darbs pie tās izveides ir apstājies. 

 

 

Pilnveidot pārbaudes 

darbu veidošanas un 

vērtēšanas kārtību. 

Nodrošināt visu skolotāju 

prasmi vērtēt skolēnu 

sasniegumus atbilstoši 

valstī un skolā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

Metodiskajās komisijās 

aktualizēt jautājumu par 

skolēnu saņemtā gada 

vērtējuma tuvināšanu 

iegūtajam vērtējumam 

valsts pārbaudes darbos. 

Pilnveidot darbu pie 

skolēnu pašvērtējuma. 

 

2010./11.mācību gadā skolas metodiskā darba tēma „ Vērtēšana un 

pašvērtējums mācību un audzināšanas darbā”. Izstrādāta un 

apstiprināta jauna izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izveidoti skolēnu portfolio – sasniegumu dinamika -ietverot 

pašvērtejumu.  

Skolā ir pārstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti, kas saistīti ar 

mācību sasniegumu vērtēšanu. 2012.gadā gadā metodiskajās 

komisijās diskutēts par NV vērtējuma nozīmi.  

Ņemot vērā Valsts pārbaudes darbu analīzi, tiek vērtēts un uzlabots 

mācību darbs konkrētos mācību priekšmetos. Skolas vadība 

organizē individuālas sarunas ar pedagogiem un sniedz atbalstu 

vērtēšanas procesam. Izmantojot e-klases piedāvātās iespējas, 

skolotāji veic pārbaudes darbu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. 

Nodrošināt izglītības 

iestādi ar psihologu, 

sociālo darbinieku, sociālo 

pedagogu un izglītības 

iestādes vadītāja vietnieku 

audzināšanas darbā 

(ārpusstundas darba 

organizatoru). 

Skolā uz pilnu slodzi strādā psihologs, logopēds, ar 0,5 slodzi 

skolotāja palīgs. Šogad darbu skolā uzsāka speciālais pedagogs. 

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar novada domes sociālā 

dienesta darbiniekiem. Dienestā strādā speciāliste darbam ar 

ģimenēm un bērniem. Ir izveidota atbalsta komandas sistēma. 

2014./2015.m.g. direktora vietnieks audzināšanas jomā strādā 0.6 

lielu likmi un aptver ārpusklases darba un interešu izglītības 

organizēšanas  darba funkcijas, veidojot sadarbību ar klašu 

audzinātājiem, metodisko komisiju vadītājiem. 

 

Rast iespēju atbalstīt 

skolēnus, kuriem mācības 

sagādā grūtības, ar 

speciālā pedagoga 

palīdzību. 

 

Skolēni, kuriem konstatēti mācīšanās traucējumi, mācās speciālajās 

programmās. Lai sniegtu atbalstu visiem skolēniem, darbā uz pilnu 

slodzi pieņemts logopēds, speciālais pedagogs, psihologs un uz 0,5 

slodzi skolotāja palīgs. Visi skolotāji apguvuši tālākizglītības 

kursus speciālajā izglītībā. Visiem skolēniem tiek nodrošinātas 

konsultācijas pie visiem pedagogiem. Skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami vērtējumi, tiek izstrādāti individuāli plāni, lai sniegtu 

atbalstu konkrētos mācību priekšmetos. Mācīšanās procesā skolotāji 

aktīvi izmanto atbalsta pasākumus arī tiem skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un grūtības, bet nav komisijas atzinums. 

Organizējot mācīšanas un mācīšanās procesu, vēra tiek ņemti 

psihologa, logopēda ieteikumi. Skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem tiek organizētas individuālas nodarbības ar skolotāja 

palīgu vai speciālo pedagogu. 

 

Popularizēt skolas un Skolā ieviestas metodiskās dienas, kurās skolotāji savstarpēji 
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skolotāju pieredzi. apmainās ar pieredzi. Uzsākta sadarbība ar citām novada skolām. 

No 2012.gada tuvāko novadu skolas esam apvienojušās, lai 

organizētu kopējas Pieredzes apmaiņas dienas mācību priekšmetu 

metodiskajām komisijām. Mācību priekšmetu skolotāji metodisko 

komisiju sanāksmēs popularizē savu pieredzi un apspriež 

aktuālākos jautājumus izglītības jomā.  

Katru gadu skolas pedagogi dodas pieredzes apmaiņas pasākumos. 

2013.gada rudenī tika organizēts brauciens uz Rēzeknē 

jaunizveidoto Jaunrades centru ,,Zīmulis”. 2014.gada sākumā bijām 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Gaismas internātpamatskolu, lai 

diskutētu par speciālās izglītības bērnu mācīšanās un mācīšanas 

procesa pilnveidošanu. 

Skolas darbs vides izglītībā tiek popularizēts semināros, izstādēs un 

ārzemju skolās. 

Regulāri publicējamies novada laikrakstā „Mālpils vēstis”, skolai ir 

mājas lapa, kurā tiek atspoguļots skolas darbs visās jomās. 

 

Turpināt logu nomaiņu. 

Nepieciešams garderobes 

telpu, fasādes un 

koplietošanas telpu 

remonts, vienots iekštelpu 

estētiskais noformējums. 

Likvidēt plaisu sienā visu 

stāvu garumā. 

 

2011./12.mācību gada laikā realizēta skolas ēkas renovācija 

atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes 

paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” 

ietvaros. 

Papildus siltināšanai, tika veikts kapitālais remonts garderobes 

telpās un katram skolēnam nodrošināts personīgais skapītis. 

Plānveidīgi tiek remontēti klašu kabineti. 2013.gada vasarā veikta 8 

sanitāro mezglu renovācija, atbilstoši visaugstākajām prasībām. 

2014.gada vasarā kapitālais remonts ir veikts trīs mācību kabinetos, 

pagarinātās dienas grupas telpā, divos kabinetos nomainīts grīdas 

segums, ir iegādātas jaunas mēbeles pagarinātās dienas grupas 

kabinetam, atsevišķos kabinetos ir izvietotas jaunas mēbeles. Ir 

veikts remonts 2., 3.stāva sanitārajos mezglos, kā arī pagrabstāvā.  

Ir ievirzītas sarunas ar Mālpils profesionālās vidusskolas dizaina 

nodaļas pasniedzējiem un audzēkņiem par skolas gaiteņu dizaina 

koncepcijas izstrādi. 

 

Materiālās bāzes 

papildināšana 

dabaszinātņu, matemātikas 

un tehnoloģiju priekšmetu 

mācību satura 

kvalitatīvākai ieviešanai. 

2009.gadā visi dabaszinātņu kabineti aprīkoti ar datoriem un 

videoprojektoriem, ir iegādāti mikroskopi, elektroniskie svari. 

2011.gadā bioloģijā sāk izmantot datu kameru, fizikā un ķīmijā 

demonstrējumos - elektroniskos sensorus. 

Tiek plānots finansējums, lai katra skolēna laboratorijas darbavietu 

nodrošinātu ar elektroniskiem sensoriem un jaunākajiem 

laboratorijas darbu piederumiem. 2013./2014. gadā veikta fizikas 

un ķīmijas kabinetu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana kopumā 

par EUR 6403.  

Skolā ir četras interaktīvās tāfeles, balsošanas pultis, kuras izmanto 

arī citu mācību priekšmetu skolotāji. 

 

Izmantot visas valsts 

piedāvātās projektu 

iespējas skolas darba un 

vides, finanšu uzlabošanai. 

2008.-2010. Comenius projekts”Dari to savā labā”, veltīts veselīga 

dzīvesveida un sporta aktivitāšu popularizēšanai. 

2010.-2012. Comenius projekts „Klase dabā, daba klasē” veicināja 

jau esošās pieredzes radošu izmantošanu, apmaiņu ar partneriem un 
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 jaunu, mūsdienīgu mācību palīgmateriālu izveidi. 

2010.-2012. ESF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”. 

Datorklase aprīkota ar 16 jauniem datoriem, visos kabinetos ir 

datori un projektori. 

2010. Nīderlandes fonda KNHM projekti iedzīvotāju iniciatīvu 

īstenošanai – skolā izveidota atpūtas telpa skolēniem. 

2011.gads projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 

energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības 

izglītības iestādē”. Veikta skolas siltināšana, garderobes kapitālais 

remonts un skolas apkārtnes bruģa sakārtošana. 

2012.gadā realizēts Vides fonda projekts „Vide un inovācijas”, kurā 

skolā uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri un daļēji iegūts 

finansējums balsošanas pults komplektu iegādei. 

2011.-2013.gadā realizēts Comenius Regio projekts „Lasīšanas 

veicināšana lauku novados”.  

2014.gada vasaras nogalē noslēdzās projekts „Leģendas mūs 

vieno”, kurā divu gadu laikā notika vairāk kā 300 mobilitātes 

pasākumi, kuros piedalījās Sidgundas pamatskolas skolēni un 

skolotāji. 

 

Budžetā katru gadu plānot 

dubultā apjomā mācību 

vides modernizēšanai 

Skolas budžets no 2009.gadā bija būtiski samazināts, izdevumi 

sedza skolas uzturēšanu, līdz ar to izdevumi IKT jomai bija 

samazināti. No 2011.gada katru gadu plānojam nelielus mācību 

vides uzlabojumus. Ar projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” 

un novada domes finansējumu 2012.gadā visi kabineti ir aprīkoti ar 

datoru un projektoru. 

2013.gadā skolas budžets ir palielināts un līdz gada beigām tika 

iegādāti 8 jauni datorkomplekti mācību kabinetiem. 

2014.gadā skola iegādājās divas interaktīvās tāfeles, kā arī regulāri 

apzinām mācību kabinetu nepieciešamo nodrošinājumu un iespēju 

robežās papildinām to. Gandrīz visas mācību telpas ir aprīkotas ar 

projektoru, ekrānu, skolotājiem ir iespēja izmantot datu kameru 

(skola ir iegādājusies trīs kameras).  

 

Veicināt skolas padomes 

atjaunināšanu, iekļaujot 

tajā arī pārstāvjus no 

pašvaldības ievelētajiem 

deputātiem. 

2013./2014.gadā skolā darbu atsāka Skolas Padome. Tika 

apstiprināts Skolas Padomes reglaments, kurā tika paredzēts, ka 

ievēlētā Padome darbosies trīs mācību gadus. 2014./2015.m.g. 

sākumā notika pirmā sanāksme, kuras laikā tika apspriesti un 

saskaņoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, tika nolemts par 

Mālpils novada izglītības iestāžu vecāku biedrības dibināšanu. 

 

Veicināt skolēnu 

līdzpārvaldes darba 

attīstību, deleģejot 

konkrētas funkcijas un 

pienākumus. 

 

Skolā ir izveidots Skolēnu Parlaments, kurā ir vairākas ministrijas. 

Katrai ministrijai ir savi pienākumi. Ministrijās darbojas 7.-12.klašu 

pārstāvji, kuriem ir savi pienākumi. Skolēnu parlaments aktīvi 

iesaistās skolas darba un pasākumu organizēšanā. 

Izvērtēt direktoru 

vietnieku funkciju sadali, 

ņemot vērā nodarbinātības 

efektivitāti, funkciju 

paplašināšanas un 

Direktoru vietnieku funkcijas sadalītas – izglītības joma (0.8 

likmes), informātikas joma (0,5 likme), audzināšanas joma (0.6 

likmes). Struktūrvienības Sidgundas pamatskola darbu vadītāja 

pienākumi ir sadalīti diviem cilvēkiem, kas nodrošina 

struktūrvienības nepārtrauktu darbu. Visiem vietniekiem atbilstoši 
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deleģēšanas iespējas. tiek sadalīti pienākumi un funkcijas, kas aptver visus skolas 

darbības jomas. 

 

Pilnveidot un modernizēt 

skolas bibliotēkas darbu. 

Izveidot mūsdienu 

prasībām atbilstošas darba 

vietas lasītājiem. 

(Struktūrvienība 

,,Sidgundas pamatskola”) 

Skolas bibliotēkā izglītojamiem ir pieejams dators, ir iespēja 

izprintēt nepieciešamos materiālus. Pagaidām trūkst finansējums 

lasītavas izveidei, bet izglītojamiem ir iespēja izmantot skolas lielās 

bibliotēkas iespējas. Skolēni izvēlētās grāmatas un žurnālus ņem 

līdzi uz mājām vai lasa savās klasēs. 

Vienu dienu nedēļā skolā strādā bibliotekāre, kas nodrošina 

bibliotēkas fondu pieejamību bērniem. Šobrīd tiek veikta 

inventarizācija un uzsākta grāmatu elektroniska uzskaite. 

 

Izremontēt sanitāros 

mezglus atbilstoši 

sanitārtehniskajām 

normām. 

(struktūrvienība 

,,Sidgundas pamatskola”) 

 

Finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ rekomendācija izpildīta daļēji. 

Ir nomainīta santehnika, uzstādīti roku žāvētāji. 

Nodrošināt informācijas 

tehnoloģiju pielietošanu 

mācību procesā. 

(Struktūrvienība 

,,Sidgundas pamatskola”) 

 

Informācijas tehnoloģijas tiek pielietotas darbaszinību un 

matemātikas cikla mācību priekšmetu apguvei.  

Divas dienas nedēļā 8. un 9.klases izglītojamiem mācības notiek 

Mālpils novada vidusskolas telpās Mālpilī, līdz ar to, izglītojamiem 

ir iespēja izmantot datorklases iespējas, interaktīvās tāfeles 

piedāvātās iespējas svešvalodu apguvei, kā arī strādāt ar iegādāto 

aprīkojumu fizikas, ķīmijas stundās. 

 

Plānot skolotāju 

tālākizglītību atbilstoši 

attīstības plāna 

noteiktajām prioritātēm. 

(Struktūrvienība 

,,Sidgundas pamatskola”) 

 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota gan visam kolektīvam skolā, 

pieaicinot lektorus, gan arī katrs pedagogs pats meklē iespējas 

pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas. 
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4.IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 
 

 

4.1.MĀCĪBU SATURS 

 

Mālpils novada vidusskolā skolēni mācās pēc akreditētām un licencētām 6 izglītības 

programmām: 

 

Izglītības programmas nosaukums  Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums  

Licence  Izglītojamo 

skaits 

2014./2015.

m.g. 

Pamatizglītības programma  21011111 01.08.2013. V-6610 288 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 18.07.2014. V-7321 3 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 18.07.2014. V-7322 8 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

programma 

23011113 01.08.2013. V-6611 3 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojoša virziena izglītības 

programma  

31011011 01.08.2013. V-6631 32 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojoša virziena izglītības 

programma  

31011013 01.08.2013. V-6615 13 

 

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības 

programmu paraugiem un Valsts standartam. Skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajiem programmu 

paraugiem, katra mācību priekšmeta programma atbilst licenzētajai programmai. 

Pavasarī, kopīgajā sanāksmē skolotāji izvērtē variatīvo stundu izmantošanas 

nepieciešamību konkrētajiem mācību priekšmetiem, šī izvēle tiek atspoguļota mācību priekšmetu 

stundu plānā. Katra mācību semestra sākumā tiek apstiprināti mācību priekšmetu stundu saraksti 

un interešu izglītības nodarbību saraksti, fakultatīvo nodarbību saraksti, skolotāju individuālā 

darba ar izglītojamiem grafiks un atbalsta personāla nodarbību saraksti. 

Metodiskajās komisijās skolotāji apspriež mācību priekšmetu programmas, salīdzina un 

izvēlas darbam atbilstošākās. 

Visi skolotāji pārzina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, 

šī informācija tiek aktualizēta katra mācību gada sākumā un regulāri pēc vajadzības. Pedagogi, 

kuri uzsāk darbu, tiek iepazīstināti ar izglītības programmu, priekšmeta standartu un programmu, 

skolas iekšējo dokumentāciju. 

Tā kā katrā mācību priekšmetā ir diezgan plašs programmas apguves tematisko 

plānojumu piedāvājums, skolotājs ir brīvs izvēlēties mācāmai klasei atbilstošāko un papildināt tā 

saturu ar skolā noteiktajām tematiskā plānojuma sadaļām. 

Tematiskie plānojumi satur informāciju par izmantoto mācību priekšmeta programmu, 

stundu tēmām, paredzamo rezultātu (prasmes un iemaņas), resursiem, mācību metodēm un 

metodiskiem paņēmieniem, apguves laiku, pārbaudes darbiem un vērtēšanu. Mācību satura 

apguves izvēlētais tematiskais plānojums darba procesā tiek koriģēts un papildināts.  
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Plānojot darbu, gandrīz visi skolotāji ņem vērā klases sekmju līmeni, katra skolēna 

izaugsmes iespējas, paredzot individuālu darbību talantīgajiem skolēniem, kā arī tiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. Skolotāji plāno individuālās nodarbības un konsultācijas, kas tiek saskaņotas 

semestra sākumā un nodarbību grafiks ir pieejams gan elektroniski - mājas lapā, gan arī skolas 

informācijas stendā, gan arī klases telpās. 

Mācību satura īstenošanai paredzētais laika sadalījums ir pietiekams, lai skolēniem būtu 

iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus un augšupejošu dinamiku. Tematu apguvei 

paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem klases žurnālos, nepieciešamības gadījumā 

skolotājs spēj pamatot plānojumā veiktās izmaiņas. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo 

un nepieciešamo mācību un metodisko literatūru, kā arī citiem mācību līdzekļiem.  

Skolā ir izstrādāta audzināšanas programma, iekļaujot audzināšanas darbā galvenās 

tēmas: pilsoniskā izpratne un attieksmes, vide un veselīgs dzīvesveids, saskarsme un pašizpratne, 

satiksmes noteikumi un drošība, karjeras izvēle. Audzināšanas programmā tiek ievērota 

pēctecība.  

 Sekojot līdzi aktualitātēm, 2014./2015.m.g. sākumā audzināšanas programma tika 

pilnveidota, papildinot to ar aktuāliem jautājumiem tematā „Veselība un vide”. 

Atbilstoši skolas licencētajām programmām ar datorprogrammas palīdzību tiek veidoti 

stundu saraksti, tie saskan ar mācību stundu plānu un atbilst licencētai izglītības programmai. 

Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktas prasības. Mācību stundu 

saraksts un informācija par izmaiņām stundu sarakstā ir pieejama izglītojamiem, vecākiem un 

pedagogiem pie ziņojumu dēļa 1.stāva vestibilā, skolotāju istabā, e-dienasgrāmatā un skolas 

interneta mājas lapā. 

Lai nodrošinātu pedagogiem nepieciešamo atbalstu, skolā darbojas klašu audzinātāju 

metodiskā komisija un mācību priekšmetu metodiskas komisijas: Cilvēks un sabiedrība MK; 

Valodu un mākslu MK; Sākumskolas MK; Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK. 

Metodisko komisiju vadītāji kopā strādā skolas Metodiskajā padomē, kuru vada direktora 

vietniece izglītības jomā. Metodiskajā padomē piedalās arī direktora vietnieki audzināšanas un 

informatizācijas jomā, skolas bibliotekāres. Metodiskā padome vada skolas metodisko darbu. 

Pedagogiem ir pieejama informācija par mācību priekšmetu standartiem un programmu 

paraugiem, Pierīgas novadu apvienības metodisko darbību un Valsts izglītības satura centra 

aktualitātēm. 

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu priekšmetu 

tematisko plānu, mācību līdzekļu nodrošinājumu standarta prasību izpildes realizācijai. 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā realizētās 6 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 

nodrošināšana; 

Nodarbību saraksts un izmaiņas stundu 

sarakstā ir pieejams skolas interneta mājas 

lapā; 

 Licencēt profesionālās ievirzes programmu 

(sports, komerczinības); 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu skolotāju 

sadarbību, motivējot organizēt starpdisciplināru 

mācīšanās procesu; 

 Organizēt plānveidīgu un sistemātisku darbu 

ar talantīgiem izglītojamiem; 

 Analizēt izglītības programmu izpildi 
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 Mācību procesā skolotāji ievēro 

izglītojamo vecuma īpatnības un darba 

diferencēšanu 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 
4.2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
 

Mācīšanas kvalitāte 

Gandrīz visi skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas 

mācīšanas metodes, atbilstoši izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikācijai un 

saturam. Lielākā daļa skolotāju pievērš uzmanību kritiskai domāšanai, kas ļauj analizēt, izteikt 

savu viedokli. Liela daļa skolotāju izmanto mācību metodes, kas saistās ar tehnoloģijām – 

internets, prezentācijas, filmas, datu kameras, balsošanas pultis, interaktīvās tāfeles iespējas. 

Skolotāji regulāri dalās pieredzē Metodiskajās dienās un tiek rosināti savās stundās 

aprobēt aktīvā darba metodes, dalīties pieredzē, diskutēt par tām un izvērtēt to pielietojamību. 

Skolā ir izstrādāta mācību stundu vērošanas shēma – veidlapa, ar kuras saturu tiek iepazīstināti 

visi pedagogi, kā arī izmanto to savstarpējā stundu vērošanā. 

Vērojot mācību stundas, ir novērots, ka lielākajā daļā mācību stundu plānojums ir 

pietiekami loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi lielākoties ir skaidri formulēti, sasniedzami un 

izglītojamiem saprotami. Gandrīz visi pedagogi informē skolēnus un vecākus par mācību 

priekšmetā apgūstamajām prasmēm un sasniedzamo rezultātu, pirms katra temata informāciju 

ielīmē kladēs vai arī darbu mapēs. 

MK analizē ikdienas un valsts pārbaudes darbu rezultātus, lai noteiktu piemērotākās 

mācīšanas metodes, un veidotu atbilstošus pārbaudes darbus, testus, ieskaites u. c. Mācību 

rezultātu izvērtējums palīdz pedagogam izvēlēties mācību metodes, kas ir daudzveidīgas, atbilst 

izglītojamo spējām, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. 

MK regulāri dalās pieredzē par izmantojamajiem metodiskajiem mācību līdzekļiem. 

Skolotāji dalās pieredzē par metodēm darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Aizvien 

biežāk mācīšanas procesā skolēni iesaistās sava darba vērtēšanā. 

Metodiskajās komisijās jāvienojas par vienotu mājas un patstāvīgo darbu sistēmu, kas 

nosaka izglītojamo mājas darbu veidus, biežumu, apjomu un vērtēšanu. Skolēni izprot mājas 

darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā.  

Gandrīz visi skolotāji savā priekšmetā ir iepazīstinājuši ar skolā un konkrētajā mācību 

priekšmetā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Arī skolēnu vecāki ir informēti par šo sistēmu un 

vērtēšanas kārtību. Gandrīz vienmēr skolotāji savlaicīgi labo mājas darbus, analizē izpildi un 

refleksē rezultātus skolēniem. Ir skolotāji, kas regulāri izlabo visus uzdotos mājas darbus, kas ir 

ļoti svarīgi – tā ir praktiska darbība, panākot teorijas un prakses sasaisti, kā arī pamatiemaņu un 

prasmju nostiprināšanu. Liela daļa mājas darbu ir mērķtiecīgi, optimāli. Tomēr ne visi skolēni 

regulāri veic mājas darbus. Skolotājiem būtu jāstrādā pie jēgpilnu mājas darbu uzdošanas 

metodikas, kas rosinātu izglītojamo uzņemties atbildību par izdarīto darbu un ļautu izprast tā 

izpildes nozīmi turpmākajā satura apguvē. 

Mācību priekšmetu programmas paredz tēmu saikni ar reālo dzīvi. Izglītojamie, mācoties 

skolā, iesaistās daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā skolotāji mācību saturu īsteno 

atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas – mācību ekskursijas uz 

ražošanas uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, muzejiem, izstādēm, āra nodarbības. Skolā 

ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai, izstrādātas pieteikuma veidlapas. 

Pamatskolas skolēni izstrādā dažādus pētnieciskus, radošus un organizatoriskus projektus vides 

jomās. Projektu nedēļas laikā darbi tiek prezentēti. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu 

nedēļas, kurās mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi un praktisku darbošanos. 
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2013./2014. mācību gadā visbiežāk tika vērotas eksakto mācību priekšmetu stundas, 

valodu stundas. Vērojot stundas, tika secināts, ka skolotāju skaidrojums visbiežāk ir atbilstošs 

mācāmajai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Dažreiz skolotāji nepietiekami 

komunicē par stundas mērķi un skolēniem sasniedzamu izmērāmu rezultātu, kā arī netiek 

aktualizētas iepriekš apgūtās zināšanas. 

Vērotajās stundās tika konstatēts, ka lielākoties skolēniem ir iespēja vingrināties lietot 

jaunās zināšanas un prasmes un saņemt atgriezenisko saikni, kas palīdz uzlabot sniegumu. Ir 

skolotāji, kas mērķtiecīgi izmanto dažādas metodes, paņēmienus un aktivitātes, lai virzītu 

skolēnus uz sasniedzamo rezultātu. Stundās skolēni pārsvarā demonstrē patstāvīgā darba 

iemaņas, noskaidro to, ko nav sapratuši, par konkrētiem jautājumiem meklē palīdzību gan pie 

klasesbiedriem, gan skolotāja. 

Lielākajā daļā vēroto stundu klasē ir iedibinātas sistēmas darba organizācijai un 

sadarbībai, ko skolēni veiksmīgi arī izmanto. 

Vairākums skolotāju, prasmīgi veidojot dialogu ar skolēnu, rosina skolēnus izteikt savu viedokli, 

analizēt, novērst neprecizitātes un kļūdas. Skolotāji cenšas iesaistīt diskusijās visus klases 

skolēnus, uzklausa un ņem vērā skolēnu viedokli. 

Dažiem skolotājiem jāpārdomā, kā iesaistīt darbā visus skolēnus, ņemot vērā dažādas 

mācīšanās vajadzības, diferencējot uzdevumus, plānojot grupu darbus, darba tempus un skolēnu 

aktīvā darba pārsvaru stundās. 

Lai pilnveidotu mācīšanas metodiku, skolā regulāri organizējam Metodiskās 

pēcpusdienas par aktīvā darba metodēm, katras jomas skolotāji piedalās ar demonstrējumiem, 

organizējam diskusijas un pieredzes apmaiņas informatīvās sanāksmes par kursos gūtām 

atziņām. Skolotāji tiek rosināti rīkot atklātās stundas un analizēt tās kopā ar kolēģiem. 

Mācību darba un valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka lielākai daļai izglītojamo ir 

skaidri skolotāja vērtēšanas noteikumi un skolotājs izmanto vērtēšanas paņēmienus un 

uzdevumus, kas virza mācīšanos – rosina skolēnus sekot līdzi savai izaugsmei, kā arī dodot 

iespēju skolotājam konstatēt skolēnu progresu. 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Gandrīz visi skolotāji ir apguvuši un 

pielieto informācijas tehnoloģijas; 

Skolotāji sniedz individuālu palīdzību un 

atbalstu izglītojamiem, kuriem tas 

nepieciešams;  

Lielākā daļa skolotāju izmēģina un ievieš 

savā darbā aktīvā darba metodes, rosinot 

izglītojamos patstāvīgam darbam; 

Ir uzsākts darbs pie āra nodarbību 

plānošanas; 

 Skolotāji iepazīst un pielieto jaunas 

darba formas un metodes saskaņā ar 

mācību gadā izvirzītajām prioritātēm 

 ESF projekta ,,Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” un 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros skolotāji izstrādājuši 

daudzveidīgus mācību metodiskos 

materiālus; 

Visi pedagogi apguvuši kursus speciālajā 

pedagoģijā. 

 Turpināt apgūt informāciju tehnoloģiju 

piedāvātās iespējas; 

 Skolotājiem, sadarbojoties ar atbalsta 

personālu, strādāt pie motivācijas veidošanas 

metožu izmantošanas iespējām; 

 Organizēt plānveidīgu un sistemātisku darbu 

ar talantīgiem izglītojamiem; 

 Izglītoties un izmantot savā darbā 

paņēmienus un metodes mācīšanās prasmju 

veidošanai izglītojamiem sākumskolas posmā 



19 
 

Skolā sekmīgi darbojas atbalsta 

personāls, kas sniedz konsultācijas 

izglītojamiem, viņu vecākiem 

un skolotājiem. 

Skolēni izmanto skolas piedāvātās 

iespējas piedalīties konkursos, olimpiādēs, 

skatēs, projektos. 

Skolēniem ir labi panākumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 

Vērtējums: labi 

 

Mācīšanās kvalitāte 

Skolēnu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. 1.,5.,10.klasēm tiek organizēts 

izglītojamo adaptācijas periods. 

Mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada 

prioritātēm, vērtēšanas kārtību, MK noteikumiem par pārcelšanu nākamajā klasē, par valsts 

pārbaudes darbu norisi (3.,6.,9.,11.,12.kl.) un svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

izglītības iestādes darbību. 

Izglītības iestādes informatīvajā stendā tiek izlikts un iestādes mājas lapā ievietots valsts 

pārbaudes darbu grafiks, mācību priekšmetu un stundu, fakultatīvu, konsultāciju, interešu 

izglītības nodarbību saraksti. 

Mācību gada sākumā katrs skolotājs izskaidro izglītojamiem mācību darba izvirzītās 

prasības, rosina strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot un attīstīt dabas dotumus, talantu, 

spējas. Skolotāji un izglītojami rada iespējas parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, aicinot 

piedalīties konkursos, izstādēs, ar zināšanām saistītos skolas un ārpusskolas pasākumos. 

Pozitīva piedalīšanās mācību procesā ir atkarīga no vecumposma īpatnībām. Lielākā daļa 

izglītojamo piedalās mācību procesā apzinīgi, taču ir izglītojamie, kuriem pietrūkst mācību 

motivācijas un atbalsts mācību darbam no vecākiem. Pilnvērtīgāka līdzdalība mācīšanās procesa 

norisē jūtama vidusskolā. 

Izglītojamie labprāt izmanto skolas piedāvātās iespējas – bibliotēku, informācijas centru, 

datorklasi - darbu projektos, individuālās konsultācijas, fakultatīvās un pulciņu nodarbības, 

piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

Viens no skolotāju uzdevumiem ir skolēnu portfolio veidošana. Skolā ir vienota 

izglītojamo dinamikas uzskaites sistēma. Katram skolas izglītojamam ir iekārtots portfolio – 

zināšanu un personības izaugsmes dinamikas datu bāze. Par portfolio materiālu uzglabāšanu un 

papildināšanu ir atbildīgi paši izglītojami un audzinātāji, papildinot tā saturu pēc saviem 

ieskatiem. Gandrīz katrs audzinātājs regulāri strādā pie izglītojamā pašvērtējuma analīzes un 

izaugsmes dinamikas noteikšanas, iesaistot šajā procesā mācību priekšmetu skolotājus, skolas 

atbalsta personālu – logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu. 

Izglītojamo mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos semestros un gadā kopš 

2008.gada tiek apkopoti elektroniskā žurnālā e-klase. Datu bāzē redzama katra izglītojamā 

izaugsmes dinamika katrā priekšmetā vairāku gadu garumā, vidējās atzīmes, vērtējumu līmeņi 

mācību priekšmetos. Kvalitatīva uzskaite un analīze palīdz operatīvi reaģēt problēmu gadījumos, 

kā arī ietaupa audzinātāju laiku, sagatavojot atskaites. 

Lielākai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Izglītojamie labprāt 

stundā uzdod jautājumus un izsaka viedokli atbilstoši mācību situācijai, lielākā daļa izglītojamo 

ar interesi iesaistās uzdevumos un aktivitātēs, labprāt strādā grupās un individuāli, efektīvi 

izmanto laiku mācību aktivitātēm, bet ir, protams, izņēmumi. 

Pārbaudes darbu grafiks katram mēnesim, kas pieejams visiem izglītojamiem un 

vecākiem pie informatīvā stenda, skolas interneta mājas lapā, ļauj efektīvi saplānot laiku un 
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laicīgi veikt nepieciešamās korekcijas. Izglītojamie zina skolas prasību kārtot visus pārbaudes 

darbus skolotāju noteiktajos termiņos, tomēr ne visi izglītojamie to ievēro. 

Izglītojamiem ir iespēja izmantot bagātīgo un moderni aprīkoto bibliotēku, lasītavu. Ir 

noteikta kārtība, kā izglītojamie saglabā mācību grāmatas, mācību līdzekļus, mēbeles. 

Lielākā daļa izglītojamo nekavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla. Izglītības 

iestādē tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi e-žurnālā, kā arī klases kārtības dienasgrāmatās. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi, kā notiek darbs kavējumu 

novēršanai. Kavējumu problēmu risināšanā veiksmīgi sadarbojamies ar novada institūcijām, kas 

apseko ģimenes un palīdz atrisināt problēmu. 

 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Gandrīz visi izglītojamie zina mācīšanās 

procesa prasības; 

 Izglītojamie prot un ar pozitīvu attieksmi 

strādā grupās un individuāli; 

 Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās 

iespējas papildus darbam fakultatīvajās 

nodarbībās un konsultācijās,  

 Sākumskolas posma izglītojamie 

apmeklē pagarinātās dienas grupas 

nodarbības; 

 Attīstīt lasītprasmi un rakstītprasmi, iesaistot 

visus skolotājus un izglītojamos; 

 Strādāt pie mācīšanās pamatprasmju 

apgūšanas un attīstīšanas; 

 Veidot mācīšanās procesu, kurā atbildību par 

iznākumu uzņemas arī izglītojamais; 

 Veidot motivācijas sistēmu, kas palīdz 

izglītojamam paaugstināt sasniegumus, pilnībā 

izmantojot skolas iespējas 

 

Vērtējums: labi 

 

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību darba vērtēšana tiek veikta, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas 

kārtību. Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Katru mēnesi tiek veidots 

pārbaudes darbu grafiks, kas palīdz regulēt izglītojamo pārbaudījumu slodzi. 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas katru mācību gadu pārskata skolas mācību 

sasniegumu vērtēšanas noteikumus, lai tos uzlabotu un ieviestu nepieciešamās korekcijas. 

Skolas pedagogi ir informēti par jaunākajiem ieteikumiem pārbaudes darbu veidošanai un 

vērtēšanai. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikācijai. 

Izglītojami ir informēti par vērtēšanas kritērijiem. Mācību gada sākumā un klašu vecāku sapulcēs 

vecāki tiek iepazīstināti ar skolas izstrādātajiem vērtēšanas noteikumiem. 

Gandrīz visi skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst 

skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolēni tiek informēti par vērtēšanas 

principiem. Vadība un MK vadītāji kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma ievērošanu un to, kā 

skolotāji pamato darba vērtējumu. Ierakstus klašu žurnālos par pārbaudes darbu rezultātiem 

skolotāji izdara regulāri, ievērojot kārtību par ierakstu veikšanu klašu žurnālos. Iegūto 

informāciju skolotāji izmanto pilnveidojot savas darba metodes un paņēmienus, plānojot 

metodisko darbu. Ierakstu kontroli veic direktores vietnieces izglītības jomā. 

Skolotājiem biežāk jāmudina skolēns apgūt pašnovērtēšanas paņēmienus un to, kā tie var 

palīdzēt mācīties. 

Vērotās stundas, sarunas ar izglītojamiem, mācību rezultāti, klases kontingenta izpēte 

liecina par to, ka dažiem izglītojamiem nepieciešamas citas mācīšanas metodes, lai būtu pozitīvs 

augšupejošs rezultāts. 

Dažos gadījumos jāpārliecina vecāki par līdzatbildību mācību procesā. Šogad esam 

atjaunojuši sadarbības līguma noslēgšanu starp 10.klases izglītojamo, viņa vecākiem un skolu, 

kas paredz dalītu atbildību par mācīšanās procesa kvalitatīvu iznākumu. 



21 
 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Lielākā daļa skolotāju ievēro skolas 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības 

principus; 

 Vērtējumi tiek regulāri fiksēti e-klases 

žurnālā un dienasgrāmatās; 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku 

informēšanai par izglītojamo mācību 

sasniegumiem, kavējumiem, uzvedību; 

 Izglītojamie ir informēti un zina 

vērtēšanas kārtību 

 Attīstīt izglītojamo paškontroles un 

pašvērtēšanas prasmes; 

 Skolas vadībai regulāri pārbaudīt vērtēšanas 

kārtības ievērošanu 

 

 

Vērtējums: labi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
 
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

3.klase 

 

 Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 
Latviešu v. 19 0 0% 3 16% 12 63% 4 21% 

Matemātika  19 1 5% 7 37% 7 37% 4 21% 

2012./2013. 
Latviešu v. 28 0 0% 6 21% 19 68% 3 11% 

Matemātika  28 0 0% 7 25% 17 61% 4 14% 

2011./2012. 
Latviešu v. 30 0 0% 4 13% 24 80% 2 7% 

Matemātika  30 0 0% 6 20% 21 70% 3 10% 

 

 

6.klase 

 

 Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 
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2
0
1
3
./

2
0
1
4
. 

Latviešu valoda 35 0 0% 6 17% 23 66% 6 17% 

Literatūra  35 0 0% 3 9% 27 77% 5 14% 

Angļu valoda 35 0 0% 15 43% 18 51% 2 6% 

Matemātika  35 0 0% 16 46% 17 49% 2 6% 

Dabaszinības 35 0 0% 4 11% 23 66% 8 23% 

Latvijas vēsture 35 0 0% 4 11% 22 63% 9 26% 

Pasaules vēsture 35 0 0% 2 6% 29 83% 4 11% 

Krievu valoda 34 0 0% 12 34% 19 54% 2 6% 

Sociālās zinības 35 0 0% 4 11% 27 77% 4 11% 

Mājturība 35 0 0% 4 11% 18 51% 12 34% 

Informātika  35 0 0% 5 14% 21 60% 9 26% 

Mūzika 35 0 0% 6 17% 17 49% 11 31% 

Vizuālā māksla 35 0 0% 3 9% 19 54% 13 37% 

Sports 35 0 0% 7 20% 28 80% 0 0% 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
. 

Latviešu valoda 37 0 0% 6 16% 28 76% 3 8% 

Literatūra  37 0 0% 5 14% 22 59% 10 27% 

Angļu valoda 37 1 3% 20 54% 13 35% 3 8% 

Matemātika  37 0 0% 15 41% 21 57% 1 3% 

Dabaszinības 37 0 0% 1 3% 28 76% 8 22% 

Latvijas vēsture 37 0 0% 6 16% 28 76% 3 8% 

Pasaules vēsture 37 0 0% 2 5% 28 76% 7 19% 

Krievu valoda 37 0 0% 13 35% 24 65% 0 0% 

Sociālās zinības 37 0 0% 7 19% 27 73% 3 8% 

Mājturība 37 0 0% 5 14% 13 35% 9 24% 

Informātika  37 0 0% 3 8% 28 76% 6 16% 

Mūzika 37 0 0% 4 11% 30 81% 3 8% 

Vizuālā māksla 37 0 0% 8 22% 25 68% 4 11% 

Sports 36 0 0% 2 5% 34 92% 0 0% 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
. 

Latviešu valoda 18 0 0% 5 28% 12 67% 1 6% 

Literatūra  18 0 0% 1 6% 14 78% 3 17% 

Angļu valoda 18 0 0% 7 39% 11 61% 0 0% 

Matemātika  18 1 6% 6 33% 10 56% 1 6% 

Dabaszinības 18 0 0% 7 39% 11 61% 0 0% 

Latvijas vēsture 18 0 0% 2 11% 15 83% 1 6% 

Pasaules vēsture 18 0 0% 4 22% 14 78% 0 0% 

Krievu valoda 18 0 0% 4 22% 13 72% 1 6% 

Sociālās zinības 18 0 0% 1 6% 16 89% 1 6% 

Mājturība 18 0 0% 3 17% 13 72% 2 11% 

Informātika  18 0 0% 2 11% 10 56% 6 33% 

Mūzika 18 0 0% 0 0% 11 61% 7 39% 

Vizuālā māksla 18 0 0% 3 17% 15 83% 0 0% 

Sports 18 0 0% 2 11% 15 83% 1 6% 

 

9.klase 

 

 Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2
0

1
3
.

/2
0

1
4
. Latviešu valoda 21 0 0% 8 38% 13 62% 0 0% 

Literatūra  21 1 5% 7 33% 12 57% 1 5% 
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Angļu valoda 21 0 0% 9 43% 7 33% 5 24% 

Matemātika  21 2 10% 10 48% 8 38% 1 5% 

Ģeogrāfija  21 0 0% 4 19% 17 81% 0 0% 

Bioloģija  21 0 0% 10 48% 11 52% 0 0% 

Vēsture 21 0 0% 6 29% 14 67% 1 5% 

Krievu valoda 21 0 0% 4 19% 17 81% 0 0% 

Sociālās zinības 21 0 0% 4 19% 14 67% 3 14% 

Mājturība 21 0 0% 4 19% 15 71% 2 10% 

Fizika   21 0 0% 5 24% 16 76% 0 0% 

Ķīmija  21 0 0% 4 19% 13 62% 4 19% 

Mūzika 21 0 0% 1 5% 16 76% 4 19% 

Vizuālā māksla 21 0 0% 5 24% 9 43% 7 33% 

Sports 21 0 0% 4 19% 14 67% 3 14% 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
. 

Latviešu valoda 24 0 0% 12 50% 10 42% 2 8% 

Literatūra  24 0 0% 5 21% 14 58% 5 21% 

Angļu valoda 24 0 0% 10 42% 10 42% 4 17% 

Matemātika  24 2 8% 13 54% 7 29% 2 8% 

Ģeogrāfija  24 0 0% 8 33% 14 58% 2 8% 

Bioloģija  24 0 0% 12 50% 12 50% 0 0% 

Vēsture 24 1 4% 5 21% 17 71% 1 4% 

Krievu valoda 24 0 0% 10 42% 11 46% 3 12% 

Sociālās zinības 24 0 0% 4 17% 13 54% 7 29% 

Mājturība 24 0 0% 0 0% 16 67% 8 33% 

Fizika  24 0 0% 5 21% 17 71% 2 8% 

Ķīmija  24 0 0% 9 38% 15 63% 0 0% 

Mūzika 24 0 0% 1 4% 10 42% 13 54% 

Vizuālā māksla 24 0 0% 1 4% 20 84% 3 12% 

Sports 24 0 0% 1 4% 21 88% 1 4% 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
. 

Latviešu valoda 23 0 0% 6 26% 17 74% 0 0% 

Literatūra  23 0 0% 2 9% 17 74% 4 17% 

Angļu valoda 23 0 0% 13 57% 8 35% 2 9% 

Matemātika  23 2 9% 10 43% 11 48% 0 0% 

Ģeogrāfija  23 0 0% 6 26% 16 70% 1 4% 

Bioloģija  23 0 0% 5 22% 18 78% 0 0% 

Vēsture 23 0 0% 7 30% 16 70% 0 0% 

Sports 23 0 0% 6 26% 16 70% 1 4% 

Krievu valoda 23 0 0% 6 26% 13 57% 4 17% 

Sociālās zinības 23 0 0% 0 0% 17 74% 6 26% 

Mājturība 23 0 0% 1 4% 13 57% 9 39% 

Fizika   23 0 0% 8 35% 15 65% 0 0% 

Ķīmija  23 0 0% 8 35% 11 48% 4 17% 

Mūzika 23 0 0% 0 0% 17 74% 6 26% 

Vizuālā māksla 23 0 0% 2 9% 19 83% 2 9% 

 

 

12.klase  

 

 Mācību priekšmets Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 
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2
0
1
3
./

2
0
1
4
. 

Latviešu valoda 22 0 0% 7 32% 15 68% 0 0% 

Literatūra  22 0 0% 4 18% 17 77% 1 5% 

Angļu valoda 22 0 0% 7 32% 13 59% 2 10% 

Matemātika  22 0 0% 13 59% 7 32% 2 10% 

Bioloģija  22 0 0% 3 14% 17 77% 2 10% 

Vēsture 22 0 0% 2 10% 14 88% 6 27% 

Politika un tiesības 16 0 0% 0 0% 2 10% 14 88% 

Krievu valoda 22 0 0% 4 18% 18 82% 0 0% 

Fizika  22 0 0% 5 23% 16 73% 1 5% 

Ķīmija  22 0 0% 10 45% 11 50% 0 0% 

Sports  16 0 0% 2 10% 12 75% 2 10% 

2
0
1
2
./

2
0
1
3
. 

Latviešu valoda 15 0 0% 6 40% 9 60% 0 0% 

Literatūra  15 0 0% 3 20% 12 80% 0 0% 

Angļu valoda 15 0 0% 3 20% 11 73% 1 7% 

Vācu valoda 15 0 0% 1 7% 14 93% 0 0% 

Matemātika  15 0 0% 8 7% 7 47% 0 0% 

Bioloģija  15 0 0% 1 7% 14 93% 0 0% 

Vēsture 15 0 0% 1 7% 13 87% 1 7% 

Politika un tiesības 15 0 0% 0 0% 2 13% 13 87% 

Krievu valoda 15 0 0% 0 0% 12 80% 3 20% 

Fizika  15 0 0% 1 7% 13 87% 1 7% 

Ķīmija  15 0 0% 7 47% 8 53% 0 0% 

Sports  14 0 0% 1 7% 10 67% 3 20% 

2
0
1
1
./

2
0
1
2
. 

Latviešu valoda 32 0 0% 4 13% 26 81% 2 6% 

Literatūra  32 0 0% 4 13% 24 75% 0 0% 

Angļu valoda 32 0 0% 10 31% 20 63% 2 6% 

Vācu valoda 32 0 0% 3 9% 27 84% 2 6% 

Matemātika  32 0 0% 5 16% 26 81% 1 3% 

Bioloģija  32 0 0% 3 9% 28 88% 29 91% 

Vēsture 32 0 0% 3 9% 25 78% 4 13% 

Politika un tiesības 32 0 0% 0 0% 3 9% 29 91% 

Krievu valoda 32 0 0% 0 0% 27 84% 5 16% 

Fizika  32 0 0% 3 9% 28 88% 1 3% 

Sports  31 0 0% 1 3% 23 74% 7 23% 

 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

3.klase 

 

Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 35 Vidējais vērtējums 73,7%  

2012./2013. 28 0 0% 4 14% 16 57% 8 29% 

2011./2012. 26 0 0% 3 12% 10 38% 13 50% 

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 

 Skolēnu Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 
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skaits līmenis 

 

līmenis līmenis līmenis 

2013./2014. 35 Vidējais vērtējums 73,0% 

2012./2013. 28 0 0% 1 4% 15 54% 12 43% 

2011./2012. 26 2 8% 7 27% 4 15% 13 50% 

 

 

6.klase 

 

Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2012./2013. 37 0 0% 10 27% 26 70% 1 3% 

2011./2012. 18 0 0% 5 28% 9 50% 4 22% 

 

 

 
 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-

100% 

Vidējais 

vērtējums 

2013./2014. 37 1 2 8 9 12 5 76,22 

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2012./2013. 37 0 0% 8 22% 27 73% 2 5% 

2011./2012. 18 2 11% 3 17% 8 44% 5 28% 

 

 

 
Sk. 

skaits 

10-

20% 

20-

30% 

30-

40% 

40-

50% 

50-

60% 

60-

70% 

70-

80% 

80-

90% 

90-

100% 

Vidējais 

vērtējums 

2013./2014. 38 2 2 3 6 4 5 6 4 6 61,87 

 

Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2012./2013. 37 0 0% 1 3% 24 65% 12 32% 

2011./2012. 18 0 0% 3 17% 13 72% 2 11% 

 

 

 
Sk. 

skaits 

30-

40% 

40-

50% 

50-

60% 

60-

70% 

70-

80% 

80-

90% 

90-

100% 

Vidējais 

vērtējums 

2013./2014. 38 3 5 3 3 11 12 1 67,28 

 

 

9.klase 

 

Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 
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2013./2014. 27 0 0% 6 22% 21 77% 0 0% 

2012./2013. 24 0 0% 6 25% 16 67% 2 8% 

2011./2012. 22 0 0% 2 9% 18 82% 2 9% 

 

 

 

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 27 2 7% 12 44% 10 37% 3 11% 

2012./2013. 24 1 4% 11 46% 10 42% 2 8% 

2011./2012. 22 1 5% 7 32% 12 55% 2 9% 

 

 

 

Valsts pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 27 0 0% 6 22% 20 74% 1 4% 

2012./2013. 24 0 0% 2 8% 17 71% 5 21% 

2011./2012. 22 0 0% 9 41% 11 50% 2 9% 

 

 

 

 

 

Valsts pārbaudes darbs angļu valodā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 19 0 0% 1 5% 13 68% 5 26% 

2012./2013. 15 0 0% 3 20% 4 27% 8 53% 

2011./2012. 19 0 0% 8 42% 9 47% 2 11% 

 

 

Valsts pārbaudes darbs krievu valodā 

 Skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis 

 

Pietiekams 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

2013./2014. 8 0 0% 0 0% 4 50% 4 50% 

2012./2013. 9 0 0% 2 22% 3 33% 4 44% 

2011./2012. 3 0 0% 1 33% 2 67% 0 0% 

 

 

 

12.klase  

 

Izglītojamo sasniegumi CE 2013./2014.m.g, salīdzinājumā ar rezultātiem valstī  
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  matemātika latviešu angļu krievu fizika bioloģija ķīmija vēsture 

 

50,75% 59,58% 71,99% 67,62% 46,58%     65,32% 

Vidēji 

valstī 43,34% 52,71% 56,16% 70,90% 51,21% 59,31% 59,48% 42,60% 

          

 

 

 

 

CE līmeņu procentuālais sadalījums 2013./2014.m.g. 

 

Prieksmets Vidējais 

zem 

5% 

5- 

10% 

11- 

20% 

21 – 

30% 

31 – 

40% 

41- 

50% 

51 – 

60% 

61 -

70% 

71 -

80% 

81 – 

90% 

91 -

100

% 

Matemātika 50,75%     3 1 3 2 5 2 2 2   

Latv.val. 59,58%         2 4 2 10 1 1   

Angļu val. 71,99%         1 1   4 7 1 2 

Krievu val. 67,62%             1 3 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamiem ir iespēja saņemt 

konsultācijas visos mācību priekšmetos; 

 Visu klašu vidējie vērtējumi ir virs 

6,4; 

 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 

 

 Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem; 

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 kārtējo vērtēšanu. 
Turpināt klases audzinātāju sadarbību ar 

priekšmeta pedagogiem un atbalsta personālu, lai 

koordinētu un pārraudzītu izglītojamos, kuriem ir 
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grūtības mācībās 

 

 

4.4. ATBALSTS SKOLĒNIEM 
 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. 

Skolā ir iekārtots medicīniskais kabinets, kas ir pieejams gan izglītojamiem, gan 

skolotājiem. Skolas medmāsa sadarbībā ar klašu audzinātājiem regulāri apkopo un izmanto ziņas 

par izglītojamo veselību, iesaka vecākiem sniegt informāciju par bērna veselības problēmām, ja 

tas var traucēt vai citādi ietekmēt skolēna mācību darbu. 

Skolai ir ļoti laba sadarbība ar Mālpils novada ģimenes ārstiem. Skolas medmāsa 

sadarbībā ar ģimenes ārstiem katru rudeni organizē skolēnu padziļinātu medicīnisko apskati. 

Vecāki tiek informēti par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Izglītojamiem 

klases stundās notiek nodarbības, kur tiek skaidrots, kā rīkoties negadījumu, traumu un 

saslimšanas gadījumos. 

Skola telpās darbojas sertificēts zobārstniecības uzņēmums, kurā ir pieejami 

zobārstniecības un higiēnista pakalpojumi. 

Sadarbojoties ar Mālpils novada domes sociālo dienestu, maznodrošinātajām ģimenēm 

tiek organizētas izbraukuma mobilās ārstu vienības – neirologs, acu ārsts un citi. 

Jau vairākus gadus tiek rīkotas lekcijas par higiēnas ievērošanu, psiholoģisko veselību, 

veselīgu uzturu, utt. 

Skolas ēdnīca piedāvā siltas, veselīgas pusdienas. Novada dome dažādu grupu ģimenēm 

nodrošina no maksas 50% vai 100% brīvpusdienas. 

1.-9.klašu izglītojamiem projekta „Skolas piens” un „Skolas auglis” ietvaros ir iespēja 

saņemt pienu bez maksas, kā arī trīs reizes nedēļā augļus vai dārzeņus. 

Drošības pasākumu ievērošanai skolā pievērsta īpaša uzmanība. Skolā ir evakuācijas 

plāns, katrā stāvā redzamā vietā atrodas norādes par evakuāciju. Skolā ir izstrādātas un 

sistematizētas drošības instrukcijas izglītojamiem un noteikta kārtība, kādā izglītojamie un 

darbinieki tiek iepazīstināti ar instrukcijām. Darbinieki un izglītojamie parakstās par iepazīšanos 

ar tām. Skolā ir pieejama informācija par sazināšanos ar palīdzības dienestiem. Izglītojamie un 

darbinieki ir informēti, darbinieki arī apmācīti, kā rīkoties ekstremālās situācijās. 

Skolēnu drošību skolā nodrošina skolas iekšējās kārtības noteikumi. Skola sadarbībā ar 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas 

nodaļu jau vairākus gadus rīko drošības dienu par ceļu satiksmes, drošības, ugunsdrošības un 

administratīvās atbildības jautājumiem. Katru gadu skola piedalās VISC rīkotajās drošības 

nedēļās un konkursos. 

Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā, sporta sacensību un skolas pasākumu 

organizēšanai. Skolā ir noteikta arī kārtība, kādā nepiederošas personas drīkst uzturēties skolā. 

Skola rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā. Katru nedēļu kāda no 

klasēm ir atbildīga par vidi un kārtību skolā. Skolotāji regulāri veic dežūrskolotāja pienākumus, 

atbilstoši sastādītajam grafikam. 

Skolai ir sadarbība ar Mālpils pašvaldības policiju, kuru var izsaukt uz skolu pēc 

vajadzības. Pašvaldības policija dežūrē skolas organizētajos pasākumos. 

Pēcpusdienā skola nodrošina sākumskolas izglītojamiem pagarinātās dienas grupas 

nodarbības, kur tiek nodrošināta arī skolēnu droša uzturēšanās pēc mācību stundām un citām 

nodaarbībām. Lielākiem skolēniem ir iespēja apmeklēt skolas informācijas centru. Mālpils 

novads nodrošina transportu savā teritorijā dzīvojošo bērnu nogādāšanai skolā un mājās trijos 

maršrutos. 

Drošības, veselības un ceļu satiksmes jautājumi ir ietverti Mālpils novada vidusskolas 

audzināšanas programmā un visu klašu audzināšanas tematiskajos plānos, kā arī mācību 

priekšmetu saturā. 
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1.,5.,10.klašu izglītojamiem un jaunpienākušiem izglītojamiem tiek organizēts adaptācijas 

periods, par izpētes rezultātiem un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem tiek informēti vecāki un 

klases audzinātājs. 

Lai iespēju robežās sniegtu izglītojamiem un viņu vecākiem nepieciešamo psiholoģisko 

un sociālo atbalstu, skolā darbojas psihologs un notiek sadarbība ar novada sociālo dienestu un 

bāriņtiesu. Skola ir apzinājusi izglītojamos no sociālā riska ģimenēm. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Atbalsts personības veidošanā 

Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana ir 

ietverta gan mācību priekšmetu skolotāju, gan audzinātāju darbā. Klašu audzinātāji strādā pēc 

atbilstoši programmai izstrādātiem tematiskajiem plānojumiem. 

Visiem 1.-12.klašu izglītojamiem tiek iekārtots portfolio – attīstības dinamikas datu bāze, 

kas satur vispusīgu informāciju par izglītojamo pēc viņa paša ieskatiem un skolotāja 

ieteikumiem. 

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu parlaments. Ir izstrādāts un apstiprināts Skolēnu 

parlamenta reglaments. Skolēnu parlaments darbojas ar mērķi veicināt skolēnu aktīvāku 

iesaistīšanos mācību procesā un sabiedriskās dzīves organizēšanā. Parlaments aktīvi sadarbojas 

ar skolas vadību, Skolas Padomi, organizējot interesantus izglītojoša un audzinoša rakstura 

pasākumus (konkursus, akcijas, ārpusstundu pasākumus, talkas). 

Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Populārākie 

pasākumi ir Zinību diena, Skolotāju diena, Vecāku dienas, Latvijas valsts svētkiem veltītie 

pasākumi, Ziemassvētku sarīkojumi, Angļu valodas vakari, Mācību priekšmetu nedēļas, 

Valentīndiena, Žetonu vakars, Mātes dienai veltīti koncerti, Ievziedu zvans, 4.klašu Saules 

svētki, Pateicības diena, 9.un 12.klašu izlaidumi, Skolas salidojums. 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot daudzpusīgas interešu izglītības programmas, lai izglītojamie varētu saturīgi un 

pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. Skolēnu vecāki tiek informēti par skolas piedāvātajām 

iespējām. Skola informē izglītojamos, vecākus un apkārtējo sabiedrību par sasniegumiem, 

darbojoties šajos pulciņos, publicējot informāciju skolas mājas lapā, novada laikrakstā Mālpils 

Vēstīs un izliekot skolas stendos. 

Interešu izglītības programmas katru gadu tiek apstiprinātas, tās tiek vērtētas un 

analizētas. 

 

2013./2014. mācību gadā skolā darbojas: 

 

Tautas deju kolektīvs 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-9.klasei; 

Koris 2.-5.klasei; 

Teātra pulciņš; 

Sporta dejas; 

Kkamatniecība; 

Vides izpētes un izzināšanas pulciņš; 

Žurnālistikas un literārās jaunrades pulciņš; 

Papīra plastika; 

Datorpratības pulciņš; 

Novadpētniecības pulciņš; 

Floristika; 

Vokālais ansamblis; 

Sporta pulciņi; 

Tūrisma pulciņš; 

Jaunsargi. 
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Interešu izglītības pulciņu izglītojamie regulāri piedalās Pierīgas novadu, republikas un 

starptautiskos konkursos. Vienpadsmit Pierīgas novadu interešu izglītības konkursu 

kopasavilkumā 2011./2012.mācību gadā skola ieguva 1.vietu nominācijā „Izcilākie sasniegumi 

interešu izglītības skatēs”. Vairākus gadus skolas paspārnē darbojās keramikas pulciņš, kura 

dalībnieki uzrādīja augstus sasniegumus Starptautiska līmeņa konkursos.  

Klašu kolektīvi audzinātāju vadībā aktīvi piedalījušies dažādos projektos un konkursos 

valsts mērogā:„ Saldējuma kociņa otrā dzīve”, „Sirds labie darbi”, „TetraPak sulu spēle”, 

„Eiropa skolā”, „Cepums” „Sveiciens Lāču mājai”, „Ekobuss”, „Dārznīca”, izdevniecības 

„Jumava” organizētajā projektā „Atdzīvini grāmatu”, tulkošanas biroja „Language Master 

International” rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā „Mana Sapņu pūce”, ZZčempionātā, ZAAO 

konkursos, „Vēsture ap mums”, eseju konkursi, „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Valsts 

dzimšanas dienā”, „Kas notiek?” un citos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Atbalsts karjeras izglītībā 

Klases audzināšanas stundās izglītojamos iepazīstina ar skolas un citu mācību iestāžu 

piedāvātajām izglītības programmām. Klašu ekskursiju laikā izglītojamiem ir iespēja apmeklēt 

dažāda veida uzņēmumus un iepazīties ar dažādām profesijām. 

Skolas bibliotēkā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija 

(stendi, grāmatas, katalogi, žurnāli, bukleti, izdales materiāli) sizglītojamiem un viņu vecākiem 

par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības izvēles iespējām, par dažādām profesijām. 

Katru gadu informatīvi metodiskā bāze tiek papildināta. Izglītojamiem ir iespēja izmantot 

jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras izvēli. Izglītojamie tiek informēti par 

izglītības iespējām pēc devītās klases un vidusskolas, par prasībām kādas ir nepieciešamas, lai 

savā izvēlētajā iestādē varētu uzsākt mācības. 

Karjeras izvēle ir viena no obligātajām tēmām, kas ir jāparedz klašu audzinātājiem savos 

tematiskajos plānos. Audzinātāji sniedz konsultācijas izglītojamiem (individuāli un klasēs) 

ar mērķi veicināt spēju patstāvīgi pieņemt lēmumu izglītības un profesijas izvēlē. Audzinātāji un 

mācību priekšmetu skolotāji motivē izglītojamos karjeras plānošanai, sniedz informāciju par 

mācību iestādēm un profesijām, palīdz iepazīt savas spējas, intereses, stiprās un vājās puses. 

Sadarbībā ar absolventiem, skola regulāri organizē tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem 

par studiju iespējām. Katru gadu 9. un 12.klašu skolēni apmeklē izstādi „ Skola”, piedalās Ēnu 

dienu rīkotajos pasākumos. 

 2014./2015.mācību gadā esam uzsākuši sadarbību ar Latvijas Uzņēmējdarbības 

un menedžmenta akadēmiju, lai piedāvātu 10., 11.klašu izglītojamiem izglītoties programmā 

„Esi Līderis!”, veidot izpratni par komercdarbības būtību un tās sekmīgas norises nosacījumiem, 

attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, radīt motīvu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, savlaicīgi atklājot un 

izkopjot dabas dotības, pakāpeniski apgūstot sekmīgai karjerai nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, orientēt uz mērķtiecīgu profesijas un karjeras izvēli. Programmā akcentēta izglītojamā 

praktisko darbošanos, sadzīvē sastopamo situāciju izpratni, efektīvu lēmumu pieņemšanas 

stratēģiju. 

 

Vērtējums: labi 

 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā tiek organizētas skolas olimpiādes, erudītu konkursi un sporta sacensības. Skolotāji 

zina talantīgos izglītojamos savās mācāmajās klasēs, līdz ar to, diferencē darbu, piedāvājot 

augstākas grūtības pakāpes uzdevumus, strādā ar viņiem konsultācijās. 

Skolotāji cenšas, plānojot mācību darbu, ievērot talantīgo skolēnu vajadzības un 

sadarbojas ar vecākiem. Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, 
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olimpiādēs, projektos, u.c., piesaistot nepieciešamo personālu, nodrošinot vajadzīgo 

materiāltehnisko bāzi un transportu. 

Skola motivē talantīgo izglītojamo izaugsmi, regulāri apbalvojot par ikdienas mācību 

sasniegumiem un sasniegumiem ārpusskolas pasākumos. Mācību gada nogalē skola rīko 

Pateicības vakaru, uz kuru aicina izglītojamos un viņa ģimeni, lai patiektos par izciliem un 

labiem sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu un prestiža celšanu. 

2011./2012.mācību gadā starp 11 Pierīgas novadiem ieguvām 2.vietu nominācijā 

„Izcilākie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs”. Olimpiādēs skolu pārstāvēja 49 skolēni, 

no tiem 25 ir olimpiāžu laureāti. 3 izglītojamie piedalījās Valsts olimpiādēs. 

Skolā tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās. Iesaistot skolotājus un 

izglītojamo vecākus, tiek organizētas individuālas sarunas un veidoti plāni mācību sasniegumu 

uzlabošanai. Katru mēnesi elektroniski tiek apkopotas ziņas par izglītojamo sekmēm un 

kavējumiem, ko pārskatāmā veidā saņem izglītojamo ģimenes.  

Skolotāji izvirza piemērotas prasības izglītojamiem ar mācību grūtībām. Skolēniem tiek 

piedāvātas konsultācijas. Skola informē un sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam 

bērnam mācīšanās procesā. 

Lielākā daļa skolotāju veido atgādnes un sniedz papildus atbalsta pasākumus izglītojamiem ar 

grūtībām mācībās. Atbalsta pasākumus izglītojamie saņem arī valsts pārbaudījumu laikā, kas 

palīdz uzrādīt izglītojamā spējām atbilstošus un ticamus rezultātus.  

Sākumskolā darbojas skolas logopēds. Mācību gada sākumā tiek apzināti izglītojamie, 

kuriem vajadzīga logopēda palīdzība. Skolā strādā izglītības psihologs, kurš sniedz atbalstu gan 

izglītojamiem un ģimenēm, gan skolotājiem. Adaptācijas nedēļā psihologs izvērtē 1.klašu 

skolēnu gatavību skolai. Psihologs strādā arī ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, 

uzvedības un saskarsmes problēmas. 

Skola sadarbojas ar Mālpils novada sociālo dienestu, bāriņtiesu un psihologu, sniedzot 

atbalstu un palīdzību izglītojamiem un ģimenēm. Novada atbalsta dienests ir piedalījies klašu 

audzinātāju sanāksmēs un klašu vecāku sapulcēs. 

 

Vērtējums: labi 

 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

2012./2013.mācību gadā ir izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, kuru koordinē direktores vietniece izglītības jautājumos. Kopā sadarbojas skolas 

psihologs, logopēds, skolas māsa, klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji. Šajā mācību 

gadā darbu uzsāka speciālais pedagogs un pedagoga palīgs. Atbalsta personālam ir iekārtoti 

atsevišķi kabineti. Logopēda un psihologa kabineti vēl jāpapildina ar jauniem mācību līdzekļiem 

(mācību un didaktiskām spēlēm, smilšu terapijas piederumiem utt.) 

2012.gada vasarā gandrīz visi skolas pedagogi apguva 36 stundu tālākizglītības kursus 

darbam ar speciālās izglītības skolotājiem, kas ļauj iegūtās zināšanas pielietot arī stundās, jo 

katrā klasē ir izglītojamie ar grūtībām mācībās. Lielākā daļa skolotāju veido atgādnes un sniedz 

papildus atbalsta pasākumus izglītojamiem ar grūtībām mācībās. 

Speciālajās programmās skolā mācību gadu uzsāka  trīs izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem un 8 izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (visiem ir pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums), tomēr ir apzināti arī citi izglītojamie, kuriem ir nepieciešams 

īpašs atbalsts. 

Speciālo programmu izglītojamiem, atbilstoši izglītības programmai tiek sastādīts mācību 

priekšmetu stundu saraksts, kurā ir norādītas stundas, kurās bērni mācās integrēti klasē, gan arī 

nodarbības, kurās tiek strādāts individuāli vai ar speciālo pedagogu, psihologu vai pedagoga 

palīgu. Individuālās nodarbības šobrīd notiek latviešu valodā un matemātikā. Izglītojamie labprāt 

strādā ar visu klasi kopā, un reizēm pat izrāda vēlmi apgūt vairāk nekā speciālā programma 

nosaka.  

Nepieciešamības gadījumā skolēni tiek nosūtīti pie dažādiem speciālistiem, tiek atkārtota 
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pedagoģiski medicīniskā komisija. 

Izglītojamiem atbilstoši izglītības programmai un mācību priekšmetu programmām ir izstrādāti 

individuālie attīstības plāni un tiek vērota attīstības dinamika. 2-3 reizes semestrī kopā sanāk 

atbalsta komanda un mācību priekšmetu skolotāji, lai vienotos par kopējiem mērķiem darbā ar 

Speciālo programmu izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācībās. 

Papildus tiek nodrošinātas psihologa un logopēda konsultācijas, nepieciešamības gadījumā arī 

koriģējošās vingrošanas nodarbības. 

Skolā nav veidotas īpašas klases un grupas, kurām ir jānodrošina īpašs aprīkojums un 

atbilstošas izglītības programmas. 
 
 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītojamie un darbinieki tiek regulāri 

informēti par drošības noteikumu 

ievērošanu; 

 Skolā aktīvi darbojas Skolēnu 

parlaments, kura organizē skolas 

ārpusstundu dzīvi; 

 Skolā tiek piedāvātas daudzpusīgas 

interešu izglītības programmas; 

 Izglītojamiem tiek regulāri organizētas 

tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, kā arī mācību ekskursijas 

uz dažādiem uzņēmumiem; 

 Karjeras izglītībā tiek iesaistīti skolas 

absolventi un izglītojamo vecāki; 

   Tiek veikts darbs ar izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības mācībās; 

 Atbalsta personāls veiksmīgi sadarbojas 

ar mācību priekšmetu skolotājiem; 

drošības un sociālās  palīdzības sniegšanā; 

 Skolēniem un viņu vecākiem ir 

iespējams saņemt atbalsta personāla 

konsultācijas un palīdzību; 

 Sākumskolas skolēniem ir iespēja 

apmeklēt pagarinātās dienas grupas 

nodarbības; 

 Skolēni regulāri ar labiem 

panākumiem piedalās Rīgas un Latvijas 

mēroga konkursos, skatēs un citās 

sacensībās; 

 Izstrādāta klašu audzinātāju stundu 

programma 1.-12.klasei; 

 Fiziskās veselības uzlabošanai 1.-12. 

klašu izglītojamiem ir divas fakultatīvās 

nodarbības nedēļa peldēšanā; 

 

 Meklēt iespējas piedāvāt tehniskās jaunrades 

nodarbības; 

 Aktīvāk iesaistīt vecākus karjeras nodarbību 

un ēnu dienu organizēšanā; 

 Strādāt pie regulāra darba kārtības 

ievērošanas darbā ar talantīgiem izglītojamiem; 

 Panākt katra izglītojamā konsultāciju 

apmeklējumu, ne tikai vērtējuma uzlabošanai; 

 Uzlabot skolotāju un klašu audzinātāju 

sadarbību atbalsta sniegšanā; 

 Iesaistīt visus vecākus sadarbībā, lai palīdzētu 

katram izglītojamam uzlabot mācību 

sasniegumus; 

 Klašu audzinātājiem apmeklēt tālākizglītības 

kursus audzināšanas darba jomā par skolēnu 

karjeras izglītību, un uzlabotu karjeras izglītību 

skolā; 

 Klašu audzinātājiem sistemātiski izglītot 

skolēnus karjeras jomā un piedāvāt iespēju iegūt 

informāciju par karjeras izglītības jautājumiem, 

vecākiem ir izstrādātas rekomendācijas 

praktiskajam darbam karjeras izvēlē; 

 Organizēt mērķtiecīgs vecāku 

izglītošanas darbu dažāda vecuma bērnu 

personības attīstības jautājumos; 
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Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu un skolēnu sasniegumiem. 

Informāciju vecāki iegūst: 

skolas interneta mājas lapā, 

Mālpils novada vidusskolas skolēnu dienasgrāmatās, 

vecāku sapulcēs vai individuālajās sarunās pie klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu 

skolotājiem, 

skolas vecāku kopsapulcēs, 

vecāku dienās, 

sekmju un kavējumu kopsavilkums 1x mēnesī, 

liecības, 

informēšana telefoniski, 

skolas ziņas „Mālpils vēstīs”. 

Sadarbībai ar vecākiem skolas pedagogi izvēlās piemērotākās sadarbības formas: 

aptaujas, iesniegumi, ierosinājumi, līgumi, dienasgrāmatas, individuālas sarunas, informatīvas 

vēstules, vecāku sapulces, kopēji pasākumi, ekskursijas, projektu dienas, koncerti, pateicības un 

atzinības raksti, dažādas akcijas, radošās darbnīcas, informācija mājas lapā un novada laikrakstā. 

Skolas kopsapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar skolas budžeta līdzekļu izlietojumu un 

citām skolas aktualitātēm. Vecāki klašu sapulcēs vai individuālajās pārrunās saņem informāciju 

par skolas un klases aktivitātēm, mājas darbu uzdošanas un kontroles kārtību, mācību un 

audzināšanas darbu, notiekošajiem pasākumiem, medicīnisko aprūpi un higiēnas normām u. c. 

aktuālu informāciju. 

Izglītojamo vecāki 3.,6.,9., 11. un 12. klasēs tiek iepazīstināti ar valsts un skolas 

noteiktajiem pārbaudes darbiem un to vērtēšanas kārtību. Vecāku sapulcēs vai individuālajās 

pārrunās vecāki izsaka savu viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem un direktores vietnieku izglītības jomā tiekas 

ar izglītojamo vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības, neattaisnoti stundu kavējumi, skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Tikšanās reizēs tiek rakstīti protokoli, kuros tiek 

atspoguļota skolēna turpmākā rīcība un vecāku palīdzība, atbalsta personāla palīdzība. 

Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu bērnu 

mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā dažos gadījumos varētu būt 

aktīvāka. 

Šogad tika aktivizēta Skolas Padomes darbība, notiek regulāras tikšanās ar Padomes 

vadību un skolas vadību, tiek pārrunātas aktualitātes un skolas dzīves notikumi. Skolas Padome 

piedalās arī vecāku anketēšanas procesā, apkopo rezultātus, izsaka savu skatījumu un 

priekšlikumus par skolas darba uzlabošanu. 

Skolas Padome savam darbam 2014./2015. mācību gadā ir izvirzījusi prioritātes: 

 

Skolas vārda popularizēšanas 

pasākumi. 

Dalības iespējas dažādos 

projektos. 

 

 sekmēt skolēnu un vecāku izvēli par labu Mālpils novada 

vidusskolai;  

 finansējuma piesaiste skolas vides uzlabošanai un 

mācīšanās procesa modernizēšanai 

Labvēlīgas un drošas vides 

nodrošināšana Mālpils 

novada vidusskolā 

 

 pozitīva, draudzīga, iecietīga, cieņas pilna vide skolā, 

brīva no vienaudžu savstarpējās vardarbības 

(t.sk.mobinga);  

 katra skolēna, vecāku un skolotāju iesaistīšanās iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanā 

 apģērba kultūra – vienotas prasības, kas nodrošinātu 

savstarpējo cieņu un nepieļautu diskrimināciju 
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 cenzēta, cieņu radoša valoda skolā un ārpus tās 

 

Ir izveidota e-pasta adrese, kas palīdz efektīvi un ātri apmainīties ar informāciju. 

Vecākiem tiek piedāvāta iespēja vecāku dienās 2 reizes gadā iepazīties ar mācīšanas 

procesu, vērot atklātās stundas un konsultēties ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.  

Vecākiem ir iespēja kopā ar bērniem doties ekskursijās un piedalīties visos skolas rīkotajos 

pasākumos. 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku 

informēšanai par notiekošo; 

 Sākumskolas posma izglītojamo vecāki 

aktīvi piedalās skolas dzīvē; 

 Vecāki iesaistās arī skolas pasākumu 

organizēšanā; 

 Darbu ir atsākusi Skolas Padome  

 

 Radīt vecākiem interesi par skolā notiekošo 

un rosināt iesaistīties notiekošajos procesos; 

 Organizēt vecākiem izglītojošus pasākumus; 

 Strādāt pie darba formu izvēles vecāku 

zināšanu un prasmju izmantošanai 

karjerizglītībā 

 

Vērtējums: labi 

 

 

 

4.5. IESTĀDES VIDE 
 

Mikroklimats 

Piederības apzināšanās tiek veidota caur ilggadīgām skolas tradīcijām. Skolai ir sava 

atribūtika un simbolika. Tradīcijas, simbolika, skolas karogs, informācija skolas mājas lapā un 

Mālpils novada presē, sadarbība ar vecākiem un pašvaldību veicina skolas tēla veidošanu. 

Regulāri tiek rīkoti skolas tradicionālie pasākumi, kuri ir saistīti ar valsts svētkiem, 

atceres un svinamajām dienām. Skolas karogs tiek izmantots Zinību dienā, izlaidumos, valsts 

svētkos un absolventu tikšanās reizēs. Skolai izveidojusies laba sadarbība ar Mālpils kultūras 

centru. 

Skolā ir izveidots muzejs un darbojas novadpētniecības pulciņš, kas regulāri apkopo 

informācija par Mālpili un Mālpils novada vidusskolu, Sidgundas pamatskolu, organizē Mālpils 

nedēļu, erudītu konkursus un citus pasākumus. 

Izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās 

piederības. Skolas personāla un izglītojamo attiecībās valda savstarpēja cieņa un uzticēšanās, bet 

ir bijuši konflikti starp izglītojamiem un skolotājiem. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un 

korekta. 

Skolā regulāri ar atzinības rakstiem tiek novērtēti izglītojamo sasniegumi: mācību 

priekšmetu olimpiādēs, mācībās, panākumos sportā, mākslinieciskajā pašdarbībā. 9. un 12.klašu 

absolventi izlaidumā par izciliem sasniegumiem mācību darbā un ārpusstundu darbā saņem 

Pūces balvu un Mālpils novada finansiālu atbalstu. 

Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību, dažāda veida pārkāpumiem un atbilstoši 

rīkojās. Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami gan izglītojamiem, gan vecākiem. Iekšējās 

kārtības noteikumu izstrādē iesaistījās gan izglītojamie, gan vecāki, skolas darbinieki, Skolas 

Padome. Skolas darbinieki rosina izglītojamos ievērot iekšējās kārtības noteikumus, izturēties ar 

cieņu vienam pret otru un skolas darbiniekiem, tomēr skolā dažreiz ir novērojami fiziski vai 

morāli pāridarījumi, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kuri nekavējoties tiek novērsti. 

Jebkura konfliktsituācija tiek izanalizēta un risināta. 
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Reorganizētās mācību iestādes pastāvēšanas laikā skolas vadībai un kolektīvam jāturpina 

darbs, lai apvienoto iestāžu darbinieku attiecības būtu labvēlīgas un vērstas uz pozitīvu 

sadarbību.  

Klašu audzinātāji regulāri informē vecākus par izglītojamo uzvedību, kavētajām stundām 

un sekmēm. Izglītojamie un vecāki zina, kā rīkoties, ja izglītojamais nav bijis skolā. 

Nepieciešamības gadījumā tiek informēta Mālpils novada bāriņtiesa un sociālais darbinieks. 

Pozitīvas sadarbības veicināšanai tiek uzlabota skolas vide, padarot skolas vidi mājīgāku, 

ņemot vērā visu skolā iesaistīto pušu intereses un vēlmes. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

Fiziskā vide 

Skolas telpas ir izvietotas divās ēkās – bijušajā Mālpils vidusskolā un Sidgundas pamatskolā. 

2009.gadā kā skolas piebūvē tiek nodots Mālpils Sporta komplekss, kurā ir sporta zāle, mazais 

un lielais baseins, aerobikas zāle un trenažieru zāle. 

2012.gadā tika realizēts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 

energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”, kura laikā tika 

nosiltināta Mālpils vidusskolas ēka. Projekta ietvaros tika nosiltinātas ēkas ārsienas, pamati, 

jumts un garderobes grīda, nomainīti vecie koka logi un durvis, izskaloti apkures sildķermeņi, 

modernizēta āra apgaismes sistēma, sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma zem bruģa. 

Ieklāts jauns bruģis skolas iekšpagalmā, atjaunotas kāpnes, uzliktas jaunas kāpņu margas. Vasarā 

tika veikts kapitālais remonts skolas garderobē un iegādāti 350 slēdzami garderobes skapīši. 

Katru gadu plānveidīgi tiek remontēti mācību kabineti. 

 Skolas filiālē Sidgundas pamatskola šobrīd mācās 29 izglītojamie, kuru vajadzībām ir 

nodrošināti mācību kabineti. Materiāltehniskais aprīkojums šobrīd ir pietiekams, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu mācīšanās un mācīšanas procesu. Tā kā divas dienas nedēļā vecāko klašu izglītojamie 

apgūst mācību priekšmetus Mālpils skolas telpās, ir iespēja izmantot visus izglītojamiem 

pieejamos resursus.  

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Skolotājiem ir 

iekārtota skolotāju istaba, kur var saņemt nepieciešamo informāciju un relaksēties brīvajos 

brīžos. Papildus ir izveidota atpūtas telpa izglītojamiem un pagarinātās dienas grupas telpa. 

izglītojamie brīvajā laikā var izmantot arī bibliotēku, informācijas centru un datorklasi. Skolā ir 

veikts sanitāro mezglu kapitālais remonts un skolas kabinetos ir daļēji atjaunotas mēbeles. 

Skolā ir izvietoti evakuācijas plāni, kas nodrošina ātru rīcību evakuāciju gadījumos. 

Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos ir izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti. Daļa skolas ir 

aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju, bet nākamajos gados plānots ierīkot visā skolā. 

Skolas telpas ir tīras un kārtīgas, atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Par kārtību 

koplietošanas un klašu telpās rūpējas tehniskie darbinieki. Arī izglītojamie tiek iesaistīti skolas 

kārtības uzturēšanā. Katru nedēļu viena no klasēm ir atbildīga par sakārtotu vidi un kārtību skolā. 

Izglītojamiem ir iespēja piedalīties skolas un klašu telpu noformēšanā. Noformēšanai tiek 

izmantoti arī stundās tapušie izglītojamo darbi. 

Skolas apkārtne ikdienā ir tīra un sakārtota. Izglītojamie piedalās skolas apkārtnes tīrības 

un kārtības uzturēšanā. Pēc izglītojamo iniciatīvas rudeņos un pavasaros tiek rīkotas apkārtnes 

sakopšanas talkas. 

 

 

Vērtējums: labi 

 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas veido un attīsta savas tradīcijas;  Plānot pasākumus un darbības, kas 
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 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; 

 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; 

 

izglītojamiem un darbiniekiem radītu 

piederības sajūtu un lepnumu par skolu, 

popularizēt skolas tēlu; 

 Turpināt sadarboties ar Mālpils profesionālo 

vidusskolu skolas telpu dizaina izstrādē; 

 Skolēnu uzvedības un disciplīnas 

uzlabošana, kuras pamatā ir apzināta 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošana 

 

 

 

 
 

4.6. IESTĀDES RESURSI 
 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas telpu iekārtojums abās ēkās ļauj nodrošināt mācību procesu. Mācību kabinetos 

tehniskais aprīkojums atbilst mācību procesa realizēšanas vajadzībām. Katrs kabinets aprīkots ar 

datoru un videoprojektoru. Papildus kabinetos ir magnetafoni, kodoskopi. Ir uzsākts dabaszinību 

kabinetu aprīkojuma papildinājums: ir iegādāti jauni mikroskopi, sensori, dažādas ierīces 

laboratorijas un praktisko darbu veikšanai. 

Šobrīd skolas abās ēkās ir pieejamas trīs interaktīvās tāfeles, vien U-board tāfele, trīs datu 

kameras, balsošanas pulšu komplekts. 

Bibliotēkā un informācijas centrā ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu, skeneris, 

printeri, mūzikas centrs, DVD atskaņotājs, televizors un interaktīvā tāfele. To visu skolēni un 

skolotāji var izmantot patstāvīgam un individuālam darbam, gatavojoties mācību procesam un 

strādājot pie projekta darbiem, referātiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Skolā ir 

datorklase ar 16 darbavietām un interneta pieslēgumu. 

Skolas bibliotēka ir reģistrēta Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrā. Skola 100% 

nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām (arī svešvalodās). Par novada finansiāliem līdzekļiem 

bibliotēkas fonds tiek papildināts arī ar daudzveidīgu literatūru dažādās nozarēs, jaunākajiem 

preses izdevumiem un digitāliem mācību līdzekļiem. Izglītības programmu īstenošanai tiek 

izmantota mācību literatūra, kuras papildināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās 

komisijās. Bibliotēkā tiek veidots elektroniskais katalogs un grāmatu izsniegšana notiek 

elektroniskajā vidē. 

Katru gadu vairākās mācību kabinetu telpās notiek remonti, tiek atjaunināts inventārs 

un aprīkojums, iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 

Personālresursi 

Skolā ir nepieciešamais personāls sešu izglītības programmu un dažādu interešu 

programmu realizēšanai. Visiem skolotājiem ir Ministru kabineta noteikumu prasībām atbilstoša 
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izglītība un kvalifikācija. Lielākā daļa skolotāju ir ar pieredzi savā mācību priekšmetā. Interešu 

izglītībā strādā pedagogi ar labiem sasniegumiem valsts līmenī. 

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti un saskaņoti darbinieku 

amata aprakstos. 

Skolas pedagoģiskā personāla sastāvs, atbilstība izglītības un kvalifikācijas 

paaugstināšanas prasībām tiek pārbaudīta katru gadu, skolas direktora vietniece izglītības jomā 

informē skolotājus, ja nepieciešams apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, tam seko arī 

metodisko komisiju vadītāji, kā arī paši skolotāji. Skolotāju izglītības un kvalifikācijas prasības 

apliecinošo dokumentu kopijas glabājas pie skolas lietvedes un skolotāju portfolio. 

Liela daļa skolotāju strādā ar vairāk kā vienu slodzi. Pedagoga darba slodzes sadala, ievērojot 

skolas izglītības programmas un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un 

kvalifikāciju. Skolas administrācija pārzina skolotāju pieredzi un kvalifikāciju, viņu stiprās un 

vājās puses. 

Skolotāji apmeklē kursus un seminārus atkarībā pēc nepieciešamības. Skolas vadība 

organizē arī metodiskās dienas skolā skolotāju tālākizglītības ietvaros. 

Katra mācību gada beigās tiek metodiskajās komisijās tiek analizēta tālākizglītības 

efektivitāte, ieteikti priekšlikumi turpmākai attīstībai.  

Skolotāji piedalās arī starptautiskajos projektos. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, skolā tiek 

organizēta stundu aizvietošana, kas ir reģistrēta pedagogu kavēto un aizvietoto stundu žurnālā. 

Darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba struktūru, darbību un visu 

darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Skolā izveidotas un darbojas 5 metodiskās komisijas, un metodiskā padome. Visi 

skolotāji darbojas metodiskajās komisijās. Notiek skolotāju sadarbība ar atbalsta personālu. 

Klašu audzinātājus nozīmē skolas direktors, iepriekš konsultējoties gan ar vietniekiem 

Izglītības un audzināšanas darbā, gan ar pretendentiem. 

No atbalsta personāla skolā darbojas medmāsa, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, 

pedagoga palīgs.  

Skola sadarbojas ar Mālpils pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu un psihologu. 

 

Vērtējums: labi 

 

 
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; 

 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; 

 Palielināt metodisko komisiju lomu skolas 

darba plānošanā; 

 Paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību 

esošo resursu efektīvākai izmantošanai; 

 Motivēt skolotājus piedalīties metodisko darbu 

izstrādē; 

  

 



38 
 

 
4.7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 
 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadības darbs kontrolē un vērtēšanā tiek plānots un organizēts atbilstoši skolas 

attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm un gada darba plāna galvenajām prioritātēm. 

Skolā ir izstrādāta pašvērtējuma anketa, ko veic pedagogi. Gandrīz katrs pedagoģiskais 

darbinieks gada beigās aizpilda pašvērtējuma anketu par paveikto darbu, norādot sava un skolas 

darba stiprās puses, kā arī norādot nepieciešamos uzlabojumus skolas attīstībā un savā darbā. 

Skolas vadības komanda, analizējot darbu, ņem vērā skolas metodisko komisiju, 

atbalsta personāla, skolas padomes un skolēnu parlamenta secinājumus, aptauju rezultātus un 

iesniegtos ieteikumus. Nepieciešama lielāka aktivitāte no pedagogu puses (metodiskās komisijās, 

pedagoģiskajā padomē) par mācību un audzināšanas darba analīzi un tālākās attīstības 

vajadzībām. 

Skolotāji iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem, rezultatīvajiem 

rādītājiem un pētāmajām jomām. Pedagoģiskie darbinieki kopīgi izvērtē skolas darba stiprās 

puses un turpmākās attīstības vajadzības. Iegūtie dati tiek izmantoti ne tikai skolas darba 

pašvērtēšanai, bet arī turpmāko darba prioritāšu izvirzīšanai. 

Skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar izveidoto pašvērtējuma ziņojumu. Pēc pašvērtējuma 

ziņojuma pilnveidošanas ar to tiek iepazīstināta Skolas padome un skolēnu parlaments. Viens 

pašvērtējuma ziņojuma eksemplārs tiek iesniegts Mālpils novada domei. 

Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2012./13.- 2014./15.mācību gadam. Tajā ir vispārēja 

informācija par skolu, skolas pamatmērķiem, plānotajiem darbības virzieniem. Katrā mācību 

gadā ir izvirzītas prioritātes septiņās skolas vērtēšanas pamatjomās. Katrai galvenajai prioritātei 

ir izstrādāti uzdevumi mērķa sasniegšanai. Attīstības plāns ir saskaņots ar Mālpils novada domi. 

Skolas attīstības plāns tika apspriests metodiskās padomes, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

izstrādē tika iesaistīts Skolēnu parlaments. Ar skolas attīstības plānu tika iepazīstināti skolēni un 

skolēnu vecāki. Attīstības plāns pieejams skolas mājas lapā. 

 Attīstības plāns tika izveidots pirms mācību iestāžu reorganizācijas. Šobrīd tiek strādāts 

pie izejas datiem, tiek izvērtēta un analizēta šī brīža situācija, kas ir nepieciešama jauna attīstības 

plāna veidošanai. Sadarbojoties ar novada domi, izpētot Novada attīstības programmu, tiek 

izvērtēti dažādi turpmākās attīstības modeļi. 

 

Vērtējums: labi 

 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir Latvijas likumdošanā noteiktā obligātā dokumentācija, tā ir sagatavota valstī 

noteiktajā kārtībā. Skolas darbību nosaka skolas nolikums un iekšējie normatīvie reglamentējošie 

dokumenti. Obligātās dokumentācijas precīza izpilde tiek kontrolēta.  

 Direktore apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas dažāda līmeņa atbildīgās 

personas, precizē tiem darba pienākumus un atbildības jomas, atbilstoši noteiktajai kārtībai un 

darba likumdošanai. 

Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno 

darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolā ir vietnieks saimnieciskajā darbā, vietnieks izglītības 

jomā, vietnieks audzināšanas jautājumos (atbild par sadarbību ar vecākiem, pasākumu plānošanu 

un organizēšanu). Darbu filiālē plāno un pārrauga struktūrvienības – filiāles divas vadītājas 

(katra ar pusslodzi), kuras organizē gan mācību, gan audzināšanas darbu. Vietnieku darba 

pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta amatu aprakstos. 

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētajām personām. Skolas vadība organizē metodiskās padomes darbu, skolas tehniskā 

personāla darbu, piedalās skolas padomes darbā, regulāri konsultējas ar skolēnu parlamentu, 



39 
 

pārrauga dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi. 

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu vadības sanāksmēs, skolotāju 

informatīvajās sēdēs un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā. Skolas vadība organizē 

pedagoģiskās padomes sēdes saskaņā ar pedagoģiskās padomes darbības noteikumiem. 

Direktores vietnieki veiksmīgi organizē darbu savas kompetences robežās, nodrošina 

informācijas apriti. 

 

Vērtējums: labi 

 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība organizē, veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām organizācijām 

novadā, valsts robežās un ārpus tām: Mālpils novada domes izglītības speciālistu, Pierīgas 

novadu izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, pašvaldības un Valsts policiju, bāriņtiesu, Mālpils 

novada sociālo dienestu, Mālpils novada un citu novadu izglītības iestādēm, Swedbanku, SEB 

banku, VIAA un citām.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Gandrīz visi skolotāji 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; 

 

 Izstrādāt skolas attīstības plānu; 

 Uzlabot plānu 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 
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5.CITI SASNIEGUMI 
 
Pārskats par 2012./2013.m.g. olimpiāžu rezultātiem 

 

Mācību priekšmets Klase 1. 2. 3. A 

Fizika  9.-12.   2  

Matemātika  9.-12.    1 

Ģeogrāfija  10.-12.    1 

Matemātika  5.-8.   1 3 

Ētika 12.  1   

Angļu valoda 10.-12.    1 

Mājturība un tehnoloģijas  5.-12.   1 1 

Ģeogrāfija  8.   1  

Kompleksā olimpiāde 1.-4.  1   

Kombinētā olimpiāde 4.   1  

 

Pārskats par 2013./2014.m.g. olimpiāžu rezultātiem 

 

Mācību priekšmets Klase 1. 2. 3. A 

Ropažu novada atklātā 

sākumskolas olimpiāde 

3.-4. 2 2 2 1 

Alternatīvā latviešu val. 

un literatūras olimpiāde 

5.-6.   1 1 

Latviešu valoda 8.    1 

Latviešu valoda 12.   1  

Latviešu val. un literatūras 

40.valsts olimpiāde 

12.   3.pakāpe  

Ģeogrāfija  10.-12.    1 

Matemātika  5.-8.   2  

Angļu valoda 10.-12.   1 1 

Mājturība un tehnoloģijas  5.-12.    2 

 

 

 

1. - 12. klašu skolēnu darbība konkursos un projektos 2012./2013. mācību gadā 

Pasākums Klase Sasniegumi 

 Starptautiskais bērnu un jaunatnes mākslas konkurss 

"Ziemassvētki Traķu pilī" 

 8. Specbalva no Traķu 

muzeja 

6. Veicināšanas balva 

6. Balva par 

aizkustinošāko stāstu 

5. Pateicība  

"Lidice 2013" 5.-6. Atzinība 

Skatuves runas konkurss 6. 2. vieta 

12. 2. vieta (izvirzīts uz 

II. kārtu) 

Skatuves runas konkurss (valsts) 12.  II pakāpe  
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1. - 12. klašu skolēnu darbība konkursos un projektos 2013./2014. mācību gadā 

 Klase   

Pierīgas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 3. 2. vieta 

11. 2. vieta 

7. 1.vieta 

Latvijas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 

Jūrmala 

7. 1.pakāpe 

Konkurss “Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas 

dienā” 

12. pateicība 

 

 

Joma Rezultatīvie rādītāji Vērtējums 

Mācību saturs  Iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

Mācīšana un mācīšanās 

Mācīšanas kvalitāte Labi  

Mācīšanās kvalitāte Labi  

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi  

Izglītojamo sasniegumi 
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbā  

Atbalsts izglītojamiem 

Psiholoģiskais atbalsts , sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

Ļoti labi  

Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi  

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi  

Iestādes vide 
Mikroklimats  Labi  

Fiziskā vide Labi  

Iestādes resursi 
Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi  

Personālresursi  Labi  

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības 

plānošana 

Labi  

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi  

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 
Joma Turpmākās attīstības vajadzības  

Mācību saturs   Licencēt profesionālās ievirzes programmas (sports, 

komerczinības) 

 Organizēt mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, motivēt 

organizēt starpdisciplināras nodarbības 

 

Mācīšana un mācīšanās 
 Turpināt apgūt informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas 

 Strādāt pie motivācijas veidošanas metožu izmantošanas 
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 Attīstīt patstāvīgās mācīšanās prasmes un mācīšanās 

prasmju apguves sākumskolas posmā 

 Attīstīt skolēnos pašvērtēšanas un paškontroles prasmes 

 

Izglītojamo sasniegumi 

 Motivēt izglītojamos pēc pamatskolas turpināt mācības 

Mālpils novada vidusskolā 

 Veidot atbildīgu attieksmi pret mācību darbu un motivēt 

uzlabot sasniegumus dabaszinību cikla priekšmetos 

 Uzlabot ikdienas sasniegumus svešvalodās 

 Pilnveidot kārtējās vērtēšanas sistēmu 

 

Atbalsts izglītojamiem 

 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

 Piedāvāt tehniskās jaunrades pulciņa nodarbības 

 Uzlabot skolotāju un klašu audzinātāju sadarbību, atbalsta 

sniegšanā 

 Ieviest skolā sociālā pedagoga štata vienību 

 Panākt katra izglītojamā konsultāciju apmeklējumu mācību 

sasniegumu uzlabošanai 

 

Iestādes vide 

 Izglītojamo uzvedības un disciplīnas uzlabošana. Kuras 

pamatā ir apzināta iekšējās kārtības noteikumu ievērošana 

 Sadarbība ar Mālpils profesionālo vidusskolu vides 

uzlabošanas jomā 

 Darbinieku un izglītojamo iesaistīšana pasākumos, kas 

veicina piederības sajūtu iestādei 

Iestādes resursi 

 Turpināt plānotos remontus 

 Palielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā 

 Motivēt skolotājus piedalīties metodisko darbu izstrādē un 

skatēs 

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Izstrādāt skolas attīstības plānu 

 Uzlabot darba plāna izpildes pārraudzības procesu 

 Uzlabot vadības komandas darbu 

 Uzturēt pozitīvu izglītības iestādes tēlu, popularizējot 

iestādes pieredzi un sasniegumus sabiedrībā 

 

 

Iestādes vadītājs                   Jeļena Mihejeva   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v. 
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SASKAŅOTS 

                                         Mālpils novada domes priekšsēdētājs 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

                    Aleksandrs Lielmežs   

(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

2014.gada 26.novembrī 

(datums) 

Z.v. 

 


