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2013.gada ...  .oktobrī 

 

 

 

 

 SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

1.Īstenot licencētās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

2. Nodrošināt skolēniem radošu, uz sasniegumiem motivētu zināšanu un prasmju apguvi, 

respektējot viņa individuālās mācību vajadzības. 

 
                                                UZDEVUMI 

1.Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu pamatizglītības mācību 

priekšmetu programmu īstenošanā. 

2. Iesaistīties  jaunos starptautiskajos projektos, svešvalodas prasmju pilnveidošanai un starpvalstu 

kultūru iepazīšanai. 

3. Izzināt humānās pedagoģijas pamatprincipu izmantošanas iespējas skolā un ģimenē, organizējot 

semināru nodarbības skolotājiem un vecākiem. 

4.Pastiprināti veidot skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu karjeras iespējām.  

5.Paplašināt sadarbību ar uzņēmējiem. 

6. Pilnveidot un popularizēt skolas vienoto apģērbu. 

7.Uzsākt 1.kārtas renovācijas darbus  skolas stadionā un sporta spēļu laukumā.  
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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (turpmāk tekstā- skola) ir Skrīveru novada domes 

dibināta izglītības iestāde, kas pastāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina skolēniem 

vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas. 

 

 2012./2013.mācību gadā skola īstenoja 6 izglītības programmas(skolēnu skaits-391): 
 pamatizglītības programmu (kods 21011111),   
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem 

(kods 21015811), 
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611), 
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 

21015511),  
 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 
      ( kods 310113011 ),  
 vispārējas vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ( kods 31011011) . 

 
 

 

Skolēnu skaita izmaiņas izglītības programmās 3 gados: 
 
 

IP kods Skolēnu. 

skaits 

2010./2011.

m.g. 

Skolēnu 

skaits 

2011./2012. 

m.g. 

Skolēnu 

skaits 

2012./2013. 

m.g. 

Skolēnu 

skaita 

pieaugums 

trīs gados% 

Skolēnu skaita 

samazinājums 

trīs gados % 

21011111 248 223 230  7% 

21015811 7 10 9 29%  

21015611 49 40 42  14% 

21015511 - 3 2   

31011011 40 59 58 45%  

31013011 100 61 50  50% 

31011013 - 2 -   

Kopā: 444 396+2 391  12% 

 

 
Skolas skolotāju kvalitatīvais sastāvs. 

Skolā strādā 46 pedagogi, no tiem: 

augstākā pedagoģiskā izglītība - 45 skolotājiem; 

apgūst augstāko pedagoģisko izglītību -  1 skolotājs; 

 maģistri - 24 skolotāji. 

 

 

2012./2013. mācību gadā skolā mācījās 391 skolēns, to skaitā: 

1. - 4.klasēs –109 skolēni, 

5.- 9.klasēs – 174 skolēni, 

10.-12.klasēs – 108 skolēni,  

no tiem 79 no 15 citām pašvaldībām. 
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2.Skola piedāvā 28 interešu izglītības programmas: 
Kultūrizglītībā -15 programmas, sporta pulciņi 4, vides izglītībā-1 programma, 1 programma- 

jaunatnes klubs, folkloras programma- 1 un 5 citas programmas . 

 

N.p.k Programmas nosaukums         Klases 

 
Kultūrizglītība 

  

1. Kristīgā ētika    3.-8 

2. Kristīgais ansamblis  1.-8. 

3. Rotu studija 5.-12. 

4. Koris 2.-3.  2.-3. 

5. Dramatiskais 1.-4. 5.-12. 

6. Esi radošs!  2.-9. 

7. Metāla pūšamo  instrumentu ans.     2.-7.;8.-9.;3.-9. 

8. Saksofonisti  4.-7. 8.-10. 

9. Vokālais ansamblis  9.-12. 

10. Jaunais amatnieks   4.-9. 

11. Jaunais fotogrāfs 5.-9. 

12. Jaunie žurnālisti  2.-12. 

13. Gidi      8.-12. 

14. Koris        4.-8 

15. Koris          9.-12. 

 
Sports 

 

16. Jaunie satiksmes dalībnieki   2.-9. 

17. Vieglatlētika-basketbols      8.-12.z 

18. Tautasbumba 2.-4. 

19. Basketbols 9.-12.z.m.5.-8.m. 

 
Vide 

 

20. Vides izglītība  7.-12. 

 
Jaunatnes klubi 

 

21. Jaunatne darbībā 5.-12. 

22. Karjera 7.-9. 

 
Folklora 

 

23. Rotaļnieks 1.-4. 

 
Citi 

 

24. Angļu valoda 2. 

25. Dažādā vēsture 9.-12. 

26.  Domā drošāk!  2.-4. 

27. Mājas lapas uzturēšana 4.-12. 

28. Jaunsargi 5.-12. 
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3.Skrīveru novada sociālās vides raksturojums. 

 

2012.gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta 154 ģimenēm (438 personām), 

2011.gadā 153 ģimenēm (445 personām). 

Sociālās palīdzības pabalstus 2012.gadā saņēma 163 ģimenes (453 personas), 2011.gadā 198 

ģimenes (552 personas), 2010.gadā 215 ģimenes (601 persona) 

 Sociālajai palīdzībai 2012.gadā tērēto pašvaldības līdzekļu sadalījums (%). 

2012.gadā turpināja samazināties GMI pabalsta saņēmēju skaits. Pretstatā pēdējo gadu 

tendencei, samazinājies arī GMI pabalstam izlietoto līdzekļu apmērs. GMI pabalsta saņēmēju 

dinamika attēlota, GMI pabalstam izlietoto līdzekļu dinamika. 

 
 

Pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi 

 

 2011. 2012. 

Pakalpojumi krīzes centrā par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem (bērni) 

1 0 

Aprūpe ilgstošas sociālās rehabilitācijas un 

aprūpes institūcijā bērniem 

1 3 

Aprūpe audžuģimenē 2 2 

Aizbildnībā 12 16 

Psihologa konsultācijas par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem 

1 4 

Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija  5 (dzīvesvietā) 9 (dzīvesvietā) 

Skrīveru novadā ir izveidota komanda darbam ar sociālā riska ģimenēm, kurā ietilpst sociālā 

dienesta vadītāja un darbinieki, bāriņtiesas priekšsēdētāja, skolas psihologs un skolas pārstāvis. 

Nepieciešamības gadījumā tiek uzaicināti arī citi speciālisti – pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, 

policijas pārstāvji, mediķi u.c. 

Skrīveru novadā no 2012.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim tiek īstenots ESF projekts 

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Skrīveru novadā”, kura mērķa grupu vidū ir 
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daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no 

vardarbības cietušie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem. 

Skolas budžetu veido Ministru kabineta noteiktais valsts finansējums pedagoģiskā personāla 

algām un pašvaldības noteiktais iestādes uzturēšanas finansējums.  

Katra gada budžeta tāme tiek veidota, ņemot vērā piešķirtos līdzekļus, attīstības prioritātes 

un vecāku, skolotāju, skolēnu un saimniecisko darbinieku ieteikumus, reālās iespējas un vajadzības. 

 

4. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2013./2014.  - 2015./2016.M.GADAM 

 

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

Mācību 

saturs 

 

 

 

 

Atbalsta 

nodrošināšana 

pamatizglītības  

mācību priekšmetu 

programmu 

īstenošanai. 

Metodiskā atbalsta 

sniegšana 

pamatizglītības  

mācību priekšmetu 

programmu 

īstenošanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Elektronisko mācību  resursu  

izmantošanas paplašināšana. 

 

Sadarbības 

paplašināšana ar 

uzņēmējiem. 

 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu  ikdienas sasniegumu 

uzlabošana, izmantojot humānās 

pedagoģijas pamatprincipus. 

  

Atbalsts 

skolēniem 

Skolēnu fiziskās attīstības 

stiprināšanas. 

 

Jaunu starptautisko 

projektu iespēju 

izmantošana, 

svešvalodas 

prasmju 

pilnveidošanai un 

starpvalstu kultūru 

iepazīšanai. 

 

Skolas vide  Skolas sadarbības vides uzlabošana. 

 

 

 

 

Resursi Pedagogu profesionālā  pilnveide 

darbam ar jaunākām  IT. 

 

 Renovācijas 1. kārtas 

darbu uzsākšana 

skolas apkārtnes  

labiekārtošanā. 

Skolas 

organizācija

, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināša

na 

Skolas tēla popularizēšana 

sabiedrībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas darba 

demokrātiska 

izvērtēšana. 

Prioritāšu izvirzīšana 

jaunajam  attīstības 

plānam 

2016./2017.m.g.- 

2018./2019.m.g. 

 

5. SKOLAS DARBA PAŠNOVĒRTĒJUMS.  

2012./2013. mācību gadā, iesaistot skolēnus, pedagogus, vecākus un pašvaldības pārstāvjus, 

tika izveidots skolas attīstības plāns turpmākajiem 3 gadiem.  

Laika posmam no 2013.gada līdz 2016.gadam tika izvirzītas 7 jomu prioritātes. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Skolas darbības joma Darbības prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs. 1.1. Gatavošanās korekciju 

veikšanai pamatizglītības 

mācību programmās, atbilstoši 

2010.gada 12. oktobra MK 

apstiprinātajam IZM 

sagatavotajam projektam. 

Korekciju ieviešana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Profesionāli orientētas 

apmācības programmas 

izstrādes uzsākšana, ieviešana. 

1.1.1. Izvērtēta skolēnu izaugsmes 

dinamika un izvirzīti uzdevumi 

turpmākajam darbam, paredzot 

piemērotu konsultāciju un individuālā 

darba plānu. 

1.1.2. Veikta gada noslēguma 

pārbaudes darbu , valsts pārbaudes 

darbu analīze un izvirzīti uzdevumi 

turpmākajam darbam. 

1.1.3. Veiksmīgi izveidoti mācību 

priekšmetu izdales palīgmateriāli, 

atbalsta materiāli mācību stundas 

kvalitātes nodrošināšanai. 

1.1.4.Sekmīgi organizēts darbs ar 

skolēniem karjeras izvēlē, iesaistot 

karjeras izvēles centra speciālistus. 

1.1.5. Plānota un īstenota skolotāju 

profesionālā pilnveide.  

1.1.6.Uzsākta atbalsta personāla 

darbība, veikta darba izvērtēšana, 

turpmākā darba plānošanai. 

 

1.2.1.Nav uzsākta un ieviesta 

profesionāli orientēta apmācības 

programma. 

2.Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1.Izglītojošo procesu 

individualizācija un 

diferenciācija. 

2.1.1.Visi pedagogi pilnveidojuši savu 

profesionālo kvalifikāciju mācību 

procesa individualizācijas un 

diferenciācijas jautājumos, savstarpēji 

sadarbojušies labākās pieredzes 

apgūšanā, metodisko materiālu 

izstrādē, pašnovērtējumā, kas jūtami 

veicināja mācību stundas kvalitātes 

uzlabošanos. 

2.1.2. Skolēni prasmīgi iesaistās 

mācību procesa organizēšanā, 

vērtēšanā. 

2.1.3. Skolai paplašināta sadarbība ar 

Latvijas augstskolām. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi. 

3.1.e- klases iespēju 

maksimāla izmantošana. 

3.1.1.Ar e-klases palīdzību 

izveidojusies veiksmīga saziņa starp 

skolu un ģimeni dažādu aktuālu 

jautājumu risināšanā.  

3.1.2. Lielākā daļa skolēnu izmanto 

mācīšanās nolūkos vai patstāvīgo 

darbu veikšanai portālu 

“ uzdevumi.lv”. 
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4.Atbalsts 

izglītojamiem. 

 

4.1. Darbs pie ESF projekta 

„Atbalsta pasākumu īstenošana 

Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas bērnu un jauniešu 

sociālās atstumtības riska 

grupu integrācijai izglītībā” 

izpildes, darba  izvērtēšanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Citu atbalsta formu 

meklēšana bērniem un 

jauniešiem sociālā riska grupu 

integrācijai izglītībā. 

 

4.1.1. Izzināta pedagogu, audzēkņu un 

vecāku attieksme pret esošajām 

sadarbības formām un metodēm skolā, 

turpmākas sadarbības pilnveidošanai. 

4.1.2. Uzkrāta pieredze skolotāja – 

palīga individuālā darba veikšanā. 

4.1.3. Izveidota kvalitatīva atbalsta 

personāla darba sistēma, nodrošinot 

veiksmīgu mācību procesu un 

individuālo, konsultāciju darbu. 

4.1.4. Veikta ESF projekta darba 

izvērtēšana, uzdevumu izvirzīšana 

turpmākajam darbam. 

 

 

4.2.1. Skolā labi organizētas „Karjeras 

dienas”, kuru laikā piesaistīti skolēnu 

vecāki kā lektori un organizēti vecāku 

darbavietu apmeklējumi. 

4.2.2. Labi organizētas, kvalitatīvi 

novadītas atklātās stundas vecākiem. 

 4.2.3.Skolēni ar interesi iesaistās 

starptautiskajos projektos: GLOBE un 

Baltijas jūras projektā. 

5. Skolas vide. 5.1. Skolas iekšējās kārtības 

noteikumu aktualizēšana 

atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Mācību kabinetu 

izmantošanas lietderīguma 

izvērtēšana. 

 

5.1.1. Veikta skolotāju un skolēnu 

anketēšana. Apkopotie rezultāti 

izanalizēti un izvirzīti uzdevumi 

turpmākajam darbam. 

5.1.2. Labi noorganizēta skolēnu un 

skolotāju izglītošana saskarsmes 

jautājumos.  

5.1.3.Iepazīti un aktualizēti atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem dokumentiem  

skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

5.1.4. Sadarbojoties ar Skrīveru 

sociālo centru, veiktas korekcijas 

skolas iekšējos kārtības noteikumos. 

 

 

5.2.1. Meiteņu mājturības kabinetam 

mainīta atrašanās vieta.  

5.2.2. Mērķtiecīgi organizēti konkursi 

par gaumīgāk iekārtoto klases telpu un 

tās noformējumu. 
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6.Resursi. 6.1.Projektu pieredze un tās 

tālāka izmantošana izglītības 

procesa organizēšanā.  

 

 

 

 

 

 

6.2.Renovācijas darbu 

uzsākšana skolas apkārtnes 

labiekārtošanā. 

6.1.1. Izvērtēta telpu un materiāli 

tehniskā bāze, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu mācību priekšmetu 

mācīšanu atbilstoši valsts standarta 

prasībām. 

6.1.2. Radīta iespēja projektoru 

izmantošanai visās sākumskolas 

klasēs.   

 

6.2.1. Renovācijas darbi skolas 

apkārtnes labiekārtošanai nav uzsākti, 

jo nav piešķirts finansējums. 

 

Skolas darba pašnovērtējums 7 pamatjomās. 

Mācību saturs. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības 

programmas. 

Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām 

mācību saturā, sniegt atbalstu pamatizglītības  

mācību priekšmetu  programmu  īstenošanai. 

 

Mācīšana un mācīšanās. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Izglītojošo procesu individualizācija un 

diferenciācija. 

*Augsta mācīšanas procesa kvalitāte. 

* Daudzveidīgu mācību  metožu un metodisko 

paņēmienu izmantošana mācību procesā. 

*Mācību procesā tiek izmantots daudzveidīgs 

vērtējums. 

*Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji 

analizē un izmanto mācīšanas un mācīšanās 

procesa turpmākai attīstībai un plānošanai. 

* Veiksmīga inovatīvās pieredzes skolas 

skolotāju darbība matemātikas un dabaszinātņu 

priekšmetos. 

*Sekmīgs konsultāciju darbs. 

*Skolēni uzrāda labus sasniegumus mācību 

priekšmetu olimpiādēs, sportā, piedalās gan 

skolas, gan sadarbības novadu sporta sacensībās 

un iegūst godalgotas vietas. 

*Paplašināt iespēju izmantot „uzdevumi. lv”  

mācību materiālu skolēnu mācīšanās procesa 

dažādošanai, intereses radīšanai par apgūstamo 

priekšmetu. 

*Skolēniem ar nepietiekamu vērtējumu 

atsevišķos mācību priekšmetos veidot 

individuālos plānus. 

* Paplašināt sadarbību ar uzņēmējiem, lai 

maksimāli nodrošinātu mācību procesa saikni 

ar dzīvi. 

*Dažādot mācību stundas izvērtējumu. 

 

 

Skolēnu sasniegumi. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, 

konkursos,  olimpiādēs  ir augsti, bet jāpilnveido 

darbs pie skolēnu ikdienas sasniegumu 

uzlabošanas. 

* Skolēni ar interesi un atbildības sajūtu piedalās 

dažādos projektos. 

* Veiksmīgi izmantotas e- klases iespējas. 

*Veiksmīgi uzsākta sadarbība paaudžu 

*Izvērtēt inovatīvās pieredzes skolas 

matemātikas un dabaszinātņu priekšmetos 

darbību, dalīties pieredzē ar citu priekšmetu 

skolotājiem.  

*Uzlabot  skolēnu  ikdienas sasniegumus  

(motivēšana) 

*Pilnveidot sadarbības kārtību ar Skrīveru 

sociālo dienestu, skolēnu neattaisnoto 
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solidaritātes jomā. 

*Ar skolas mājas lapas un e- klases palīdzību labi 

nodrošināta vecāku, skolotāju, skolēnu 

informācijas apmaiņa. 

*Speciālās programmas skolēnu izaugsmes 

dinamika pa mācību priekšmetiem palīdz precīzi 

plānot turpmāko mācīšanas un mācīšanās 

procesu. 

kavējumu  samazināšanai. 

 

 

 

 

 

Pamatskolas apguves līmeņi 2010./2011. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 4% 57% 38% 2% 

Bioloģija 0% 63% 34% 0% 

Dabaszinības 0% 71% 26% 0% 

Fizika 1% 66% 32% 0% 

Ģeogrāfija 1% 67% 32% 0% 

Informātika ?% 67% 5% 0% 

Krievu valoda 0% 55% 39% 2% 

Ķīmija 1% 55% 43% 0% 

Latviešu valoda 0% 49% 47% 2% 

Literatūra 8% 64% 27% 1% 

Matemātika 4% 51% 45% 1% 

Mājturība un tehnoloģijas 27% 69% 4% 0% 

Mūzika 0% 54% 17% 1% 

Sociālās zinības 0% 70% 24% 0% 

Sports 21% 65% 13% 0% 

Vācu valoda 0% 67% 33% 0% 

Vēsture 3% 62% 34% 0% 

Vizuālā māksla 0% 73% 13% 0% 

Pamatskolā kopā 3,85% 62,50% 28,11% 0,41% 

 

 

    

Vidusskolas apguves līmeņi 2010./2011. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts   

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 4% 56% 39% 1% 

Bioloģija 10% 87% 9% 0% 

Biznesa ekonomiskie pamati 6% 79% 15% 0% 

Ekonomika 1% 76% 21% 0% 

Fizika 0% 53% 47% 0% 

Ģeogrāfija 2% 76% 21% 0% 

Informātika 7% 87% 5% 1% 
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Krievu valoda 7% 76% 17% 0% 

Kulturoloģija 11% 84% 3% 0% 

Kultūras vēsture 6% 77% 4% 0% 

Ķīmija 3% 64% 32% 1% 

Latviešu valoda 1% 61% 38% 0% 

Latvijas un pasaules vēsture 3% 71% 16% 3% 

Literatūra 15% 79% 6% 0% 

Matemātika 2% 54% 43% 1% 

Mūzika 39% 59% 2% 0% 

Programmēšanas pamati 12% 88% 0% 0% 

Psiholoģija 40% 60% 0% 0% 

Sports 37% 61% 2% 0% 

Vācu valoda 2% 38% 56% 3% 

Veselības mācība 4% 85% 5% 0% 

Vēsture 8% 83% 10% 0% 

ZPD 28% 71% 1% 0% 

     

 

 
 
Pamatskolas apguves līmeņi 2011./2012. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 5% 52% 40% 3% 

Bioloģija 6% 63% 32% 0% 

Dabaszinības 6% 68% 24% 3% 

Fizika 0% 55% 45% 0% 

Ģeogrāfija 5% 63% 33% 0% 

Informātika 19% 73% 8% 0% 

Krievu valoda 8% 53% 35% 4% 

Ķīmija 0% 54% 45% 1% 

Latviešu valoda 1% 53% 45% 1% 

Latvijas un pasaules vēsture 5% 64% 31% 0% 

Latvijas vēsture 3% 68% 30% 0% 

Literatūra 7% 65% 26% 2% 

Matemātika 5% 43% 48% 4% 

Mājturība un tehnoloģijas 28% 61% 11% 0% 

Mūzika 34% 50% 14% 2% 

Pasaules vēsture 3% 75% 23% 0% 

Sociālās zinības 10% 65% 25% 0% 

Sports 13% 71% 16% 0% 

Vizuālā māksla 15% 72% 13% 0% 

Vācu valoda 0% 75% 25% 0% 

Pamatskolā kopā 8,5% 62,1% 28,4% 1,0% 
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Vidusskolas apguves līmeņi 2011./2012. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts   

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 7% 55% 37% 1% 

Bioloģija 4% 79% 17% 0% 

Ekonomika 3% 88% 9% 0% 

Fizika 0% 41% 59% 0% 

Ģeogrāfija 4% 74% 22% 0% 

Informātika 10% 86% 4% 0% 

Krievu valoda 5% 71% 24% 0% 

Kulturoloģija 19% 77% 4% 0% 

Ķīmija 1% 50% 45% 4% 

Latviešu valoda 1% 54% 46% 0% 

Latvijas un pasaules vēsture 9% 72% 19% 0% 

Literatūra 5% 82% 13% 0% 

Matemātika 1% 47% 51% 1% 

Mūzika 58% 39% 3% 0% 

Programmēšanas pamati 15% 83% 2% 0% 

Psiholoģija 34% 63% 3% 0% 

Sports 24% 69% 7% 0% 

Vācu valoda 8% 50% 42% 0% 

Veselības mācība 0% 78% 22% 0% 

ZPD 30% 67% 3% 0% 

Vidusskola kopā 12,0% 66,3% 21,5% 0,3% 
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Pamatskolas apguves līmeņi 2012./2013. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts 

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 5% 53% 40% 2% 

Bioloģija 5% 66% 29% 0% 

Dabazzinības 10% 61% 30% 0% 

Fizika 3% 63% 33% 1% 

Ģeogrāfija 5% 65% 29% 1% 

Informātika 19% 78% 3% 0% 

Krievu valoda 7% 52% 40% 1% 

Ķīmija 1% 57% 40% 1% 

Latviešu valoda 3% 57% 39% 1% 

Latvijas un pasaules vēsture 1% 75% 24% 0% 

Latvijas vēsture 1% 68% 30% 0% 

Literatūra 11% 67% 21% 1% 

Matemātika 2% 47% 45% 6% 

Mājturība un tehnoloģijas 21% 67% 11% 1% 

Mūzika 27% 66% 6% 1% 

Pasaules vēsture 3% 70% 27% 0% 

Sociālās zinības 12% 71% 16% 1% 

Sports 16% 69% 15% 0% 

Vācu valoda 13% 38% 50% 0% 

Vizuālā māksla 10% 74% 16% 1% 

Pamatskolā kopā 8,8% 63,2% 27,2% 0,8% 
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Vidusskolas apguves līmeņi 2012./2013. māc.g. ikdienas darbā 

  

Mācību priekšmets 

Augsts   

līmenis 

Optimāls 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Nepietiekams 

līmenis 

  9,10 balles 6,7,8 balles 4,5 balles 1,2,3 balles 

Angļu valoda 10% 52% 38% 0% 

Bioloģija 7% 74% 20% 0% 

Ekonomika 12% 74% 14% 0% 

Fizika 0% 27% 70% 3% 

Ģeogrāfija 2% 61% 38% 0% 

Informātika 15% 80% 5% 0% 

Krievu valoda 4% 75% 21% 0% 

Kulturoloģija 20% 70% 10% 0% 

Ķīmija 2% 60% 36% 2% 

Latviešu valoda 4% 67% 29% 0% 

Latvijas un pasaules vēsture 8% 75% 17% 0% 

Literatūra 12% 77% 11% 0% 

Matemātika 5% 46% 47% 3% 

Mūzika 46% 51% 3% 0% 

Programmēšanas pamati 32% 66% 2% 0% 

Psiholoģija 22% 74% 4% 0% 

Sports 32% 65% 3% 0% 

Vācu valoda 0% 50% 50% 0% 

Veselības mācība 4% 70% 26% 0% 

ZPD 26% 66% 8% 0% 

Vidusskola kopā 13,1% 64,0% 22,5% 0,4% 
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Ikdienas mācību darbā gan pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā palielinājies skolēnu skaits ar augstu 

un optimālu zināšanu līmeni 
 

 

 

2012./2013.mācību 

gadā 

skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis% (1-

3 balles) 

Pietiekams 

līmenis %   

(4-5 

balles) 

Optimāls 

līmenis 

%   (6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 

%   (9-

10 

balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Angļu valoda 9.klasē 42 2.38 40.47 50.00 7.15 57.15 

Latviešu valoda 9.klasē 42   47.62 52.38   52.38 

Latvijas un pasaules 

vēsture 9.klasē   42   23.81 73.81 2.38 76.17 

Matemātika 9.klasē 42 2.38 42.86 54.76   54.76 
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balles)
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2012./2013.mācību 

gadā 

skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis% (1-

3 balles) 

Pietiekams 

līmenis %  

(4-5 

balles) 

Optimāls 

līmenis 

% (6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 

%  (9-

10 

balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Dabaszinības 6.klasē 32  28.13 68.75 3.13 71.88 

Latviešu valodā 6.klasē 32  50.00 50.00 0.00 50.00 

Matemātika 6.klasē 32 3.12 37.50 53.13 6.25 59.38 

Latviešu valoda 3.klasē 19 0.00 31.58 57.89 10.52 68.41 

Matemātika 3.klasē 19 0.00 27.78 61.11 11.11 72.22 
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 16 

 

2012./2013.mācību gadā 
skolēnu 
skaits 

Nepietiekams 
līmenis ; (1-3 

balles) 

Pietiekams 

līmenis %; 
(4-5 

balles) 

Optimāls 

līmenis 
%; (6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 
%; (9-

10 

balles) 

Optimāls 
un augsts 

līmenis % 

Latviešu valodā 12.klasē 40   22.50 72.50 5.00 77.50 

Angļu valoda 12.klase 40   37.50 52.50 10.00 72.50 

Matemātika 12.klasē 40   37.50 55.00 7.50 62.50 
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5 balles)
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līmenis %; (6-

8 balles)

Augsts

līmenis %; (9-

10 balles)

Optimāls un

augsts

līmenis %
 

 

 

 

 

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

Noteikti 

pēcpārbaudīju

mi 

1.-4.klasēs 

 

  1 skolniekam 

5.-9. klasēs 

 

10 skolēniem 15 skolēniem 10  

10.-12. 

klasēs 

2  5  4  

Pārcelts uz 

nākošo klasi ar 

nepietiekamu 

vērtējumu 

1.-4.klasēs 

 

   

5.-9. klasēs 4  2  4  

Turpina 

mācības tajā 

pašā klasē 

1.klasē  2*  1 **  

5.-9. klasēs  1  1***  

*Pamatojoties uz speciālās pamatizglītības .programmu ( izglītības programmas kods 2101551) 1. 

klasē plānots mācīties 2 gadus  

** pēc vecāku iesnieguma un pedagoģiskās padomes ieteikuma 

*** Nav beidzis 9. klasi ( pēdējo 6 gadu laikā vienīgais ) 

 Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2011./2012.mācību gadā 

 



 17 

Vidējais rezultāts % valsts pārbaudes darbos

 6. klasei 2011./2012.m.g.
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Latviešu valodas eksāmens 9. klasei 2011./2012.m.g.
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Matemātikas 9. klasei eksāmens 2011./2012.m.g.
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Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem obligātajos centralizētajos eksāmenos 

(līmeņu sadalījums % -2 pēdējie gadi, kad bija vērtējums līmeņos) 

 

 

latviešu valodā 12. klasēm  

līmeņi  %   

skolēnu 

skaits A B C D E F 

A,B,C 

kopā 

2011./2012.m.g. skolā 36 13.89 58.33 22.22 5.56 0.00 0.00 94.44 

  valstī   5.46 19.57 27.98 29.53 16.06 1.39 53.01 

2010./2011.m.g. skolā 62 3.23 35.48 50.00 9.68 1.60 0.00 88.71 

  valstī   4.97 21.19 23.88 24.32 21.82 3.82 50.04 
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A+B+C līmeņi ( %) latviešu valodas  centralizētajā eksāmenā 
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matemātikā 12. klasēm  

līmeņi  %     

skolēnu 

skaits A B C D E F 

A,B,C 

kopā 

2011./2012.m.g. skolā 36 5.56 33.33 25.00 33.33 2.78 0.00 63.89 

  valstī   6.30 17.30 25.50 26.40 18.20 6.3 49.10 

2010./2011.m.g. skolā 62 0.00 29.03 38.71 25.81 6.45 0.00 67.74 

  valstī   3.39 12.74 22.44 26.83 23.08 11.51 38.57 

A+B+C līmeņi ( %) matemātikas centralizētajā eksāmenā 
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angļu valodā 12. klasēm  

   

skolēnu 

skaits A B C D E F 

A,B,C 

kopā 

2011./2012.m.g. skolā 33 3.03 12.12 51.52 33.33 0.00 0.00 66.67 

  valstī   7.20 18.50 25.70 25.30 19.30 3.90 51.40 

2010./2011.m.g. skolā 62 4.84 22.58 50.00 22.58 0.00 0.00 77.42 

līmeņi  % valstī   4.70 18.10 28.20 27.70 16.60 4.8 51.00 
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A+B+C līmeņi  (%)  angļu valodas centralizētājā eksāmenā
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Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem necentralizētajos valsts pārbaudes darbos 

2012./2013.mācību gadā- bez salīdzinājuma ar valsts vidējiem rādītājiem. 

 
 skolēnu 

skaits 

Nepietieka

ms līmenis 

% 

(1-3balles) 

Pietiekams 

līmenis % 

(4-5balles) 

Optimāls 

līmenis % 

(6-

8balles) 

Augsts 

līmenis % 

(9-

10balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Angļu valoda 

9.klasē 
 

38 
2,63 39,47 39,48 18,42 57,9 

Latviešu valoda 

9.klasē 
 

42 
 26,2 66,7 7,1 73,8 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

9.klasē 

42  24 72 4 76 

Matemātika 

9.klasē 
42 4,76 40,48 50 4,76 54,76 

 

 skolēnu skaits Vidējais rezultāts % 

Dabaszinības 6.klasē 32 69,06 

Latviešu valoda 

6.klasē 
32 69,91 

Matemātika 6.klasē 32 71,8 

Latviešu valoda 

3.klasē 

19 75,81 

Matemātika 3.klasē 19 69,7 

 

Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem obligātajos centralizētajos eksāmenos (pa 

prasmēm % -2 pēdējie gadi) 

 

  latviešu valoda 
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2012./13 40 75 70 55 66 

2011./12 36 64 75 65 68 
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12.klases skolēnu zināšanu vērtējums latviešu valodā 

2011./2012. un 2012./2013.m.g.
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2012./13 39 55 66 58 64 74 64 

2011./12 33 52 69 42 67 65 59 

12.klases skolēnu zināšanu vērtējums angļu valodā 2011./2012. 

un 2012./2013.m.g.
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2012./13 6 sk. 53 73 69 50 72 64 

2011./12 5 sk. 50 58 50 46 73 55 
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12.klases skolēnu zināšanu vērtējums krievu valodā 

2011./2012. un 2012./2013.m.g.
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matemātika 
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2012./13 40 74 61 15 56 

2011./12 36 73 49 19 50 

12.klases skolēnu zināšanu vērtējums matemātikā 2011./2012. 

un 2012./2013.m.g.
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Pēdējos trijos gados zināšanu kopvērtējums % obligātajos centralizētajos eksāmenos ir palielinājies. 

 

 

 

Atbalsts skolēniem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Izvērtēts darbs pie ESF  projekta „Atbalsta 

pasākumu īstenošana Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas bērnu un jauniešu sociālās 

atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā” 

Izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. 

*Skolēni ar interesi iesaistās starptautiskajos 

projektos: GLOBE un Baltijas jūras projektā. 

* Uzkrāta pieredze skolotāja – palīga individuālā 

darba veikšanā. Mēs dalāmies pieredzē. Sākot ar 

2008./2009.m.g.skolotāja- palīga stundu skaits 

palielināts. 

*Skolā tiek atbalstīta skolēnu piedalīšanās 

olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos 

darbos, projektos. 

*Pirmajām klasēm sekmīgi norit logoritmikas 

nodarbības. 

*Sākumskolas klasēs labi darbojas pagarinātās 

dienas grupas. 

*Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas. Skolēni labprāt apmeklē interešu 

izglītības pulciņus, fakultatīvās stundas. 

*Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas un 

sadarbības novadu pasākumos. 

*Izveidota un darbojas skolas mājas lapa.  

*Norit sekmīgs atbalsta komandas darbs 

(psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, 

sociālais pedagogs, medmāsa, direktora vietniece 

*Iesaistīties  jaunos starptautiskajos projektos, 

svešvalodas prasmju pilnveidošanai un 

starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

*Pastiprināti veidot skolēnu izpratni par 

mācību rezultātu ietekmi uz viņu karjeras 

iespējām. 

*Iesaistīties jaunā ESF atbalstītā 3.kārtas 

projektā, lai veicinātu mācību motivāciju 

sociālā riska grupas skolēniem. 

* Organizēt pasākumus skolēnu fiziskās 

attīstības stiprināšanai. (peldēšanas nodarbību 

organizēšana) 

* Palielināt informācijas apjomu skolas mājas 

lapā. 

*Mērķtiecīgi organizēt darbu ar talantīgiem 

skolēniem. 

*Motivēt skolēnus ar grūtībām mācībās 

regulāri apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas. 
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izglītības jomā) 

*Pēc skolā izstrādātas kārtības tiek apzinātas un 

apkopotas skolēnu speciālās vajadzības . 

*Visi speciālās programmas skolēni mācību 

procesā izmanto skolotāju un pašu veidotos 

atbalsta materiālus, lai atvieglotu mācību 

programmas apguvi. 

*Skolēni katra mācību gada beigās izvērtē savu 

un skolas padarīto darbu. Izvirza uzdevumus 

turpmākajam darbam. 

*Veikts skolēnu un vecāku anketēšanas rezultātu 

apkopojums  par skolas tālākās attīstības 

vajadzībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem 

tuvākajā un tālākajā nākotnē. Izvirzītas 

prioritātes. 

 

Skolas vide. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Skolai ir labas tradīcijas, kuras veido piederības 

sajūtu savai skolai, audzina patriotisma jūtas, 

lepnumu par paveikto. Tās pozitīvi novērtē 

skolēni, absolventi, vecāki. 

*Skolā ir ierīkots radiomezgls un balss 

izziņošanas sistēma. 

* Izvērtēts mācību kabinetu izmantošanas 

lietderīgums - meiteņu mājturības un tehnoloģiju 

kabinets iekārtots skolas telpās. 

*Kārtība, kādā vecāki var izteikt priekšlikumus 

skolas darba uzlabošanai ir pilnveidota.2008.gada 

janvārī ir ierīkota priekšlikumu un ierosinājumu 

kastīte. 

*Vecākiem organizētie pasākumi ir mērķtiecīgi, 

to kvalitāte uzlabojas. Katru gadu skolā tiek 

organizēti tradicionāli pasākumi vecākiem vai 

vecākiem kopā ar skolēniem.  Skolā veiksmīgi 

tiek rīkotas vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, kā arī klašu audzinātājiem  vecākiem 

pieņemamā laikā. Ieviests un veiksmīgi  darbojas 

e- klases žurnāls 1.-12.klasēs. 

*Skrīveru novada sociālā dienesta darbinieki 

sniedz atbalstu audzināšanas darba organizēšanā. 

* Skrīveru novada dome labprāt sadarbojas ar 

skolu dažādu problēmu risināšanā. 

 

* Pilnveidot un popularizēt skolas vienoto 

apģērbu. 

* Uzlabot skolas sadarbības vidi (sadarbība ar 

vecākiem, skolēnu savstarpējo attiecību 

uzlabošana) 

*Izzināt humānās pedagoģijas pamatprincipu 

izmantošanas iespējas skolā un ģimenē, 

organizējot semināru nodarbības skolotājiem 

un vecākiem. 

*Precizēt drošības noteikumus, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

*Pilnveidot skolas un novada atbalsta personāla 

sadarbību. 

 

Resursi. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Visi skolotāji regulāri paaugstina savu 

profesionālo kompetenci, apmeklē kursus, 

seminārus. 

*Skola ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem 

kvalificētiem pedagogiem.  

*Uzsākt 1.kārtas renovācijas darbus  skolas 

stadionā, sporta spēļu laukumā. 

*Organizēt skolotāju apmācību darbam ar 

jaunākajām informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām. 
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 *Skolotāji regulāri papildina savu personīgo 

bibliotēku ar metodiskajiem materiāliem, sava 

darba pilnveidošanai. 

*Regulāri tiek papildināti skolas bibliotēkas 

grāmatu krājumi. 

*Visu vajadzībām tiek segti kopēšanas un citi ar 

mācību procesu saistītie izdevumi. 

*Ir rūpīgi izstrādāta, apspriesta un papildināta 

pedagoģiskās padomes sēdē materiāltehnisko 

resursu efektīvas izmantošanas sistēma. 

*Kvalitatīvi veikts kapitālais remonts 

sākumskolas korpusā, veikta skolas ēkas 

siltināšana,apspriežu telpas labiekārtošana, 

bibliotēkas daļēja labiekārtošana, remontdarbi 

atsevišķās klasēs, internāta dušu telpās. 

*Fizikas, ģeogrāfijas, angļu valodas un trijos 

matemātikas kabinetos ir iespējams regulāri 

izmantot interaktīvās tāfeles. 

*Ir kvalitatīvi veikts kapitālais remonts un 

aprīkoti ar mūsdienu prasībām atbilstošu 

inventāru fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti. 

 *Mācību procesa dažādošanai un skolēnu 

intereses rosināšanai, ir atrasta iespēja visās 

sākumskolas klasēs ievietot projektorus. 

*Rūpīgi izplānota un veikta spēļu laukuma 

pilnveidošana sākumskolai. 

*Paplašināt meiteņu mājturības kabineta telpas 

un papildināt  ar nepieciešamo aprīkojumu. 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

*Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst 

likuma prasībām. 

*Pedagogu tālākizglītības pārraudzības sistēma ir 

papildināta un datorizēta. 

*Tiek sekmīgi koordinēts dažādu projektu darbs. 

*Kvalitatīvs metodisko komisiju darbs. 

*Izveidota laba ieskaišu un kontroldarbu grafiku 

sistēma. 

*Katram skolotājam ir iespēja parādīt iniciatīvu. 

*Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas un 

sadarbības novadu pasākumos. 

*Skolas padomē veiksmīgi  darbojas skolēnu 

pašpārvaldes pārstāvji. 

* Laba sadarbība ar skolas padomi un Skrīveru 

novada domi. 

*Labi organizētas pedagoģiskās padomes sēdes. 

*Visi skolotāji katru gadu gatavo sava darba 

pašvērtējumu. 

*Skolas darba pašvērtēšana notiek atbilstoši 

skolas darbības kvalitātes vērtēšanas metodikai. 

*Skolas dabaszinātņu un matemātikas skolotāji, 

kā VISC inovatīvās pieredzes skolas komanda, 

veiksmīgi sadarbojas ar citām reģiona skolām. 

 *  Popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

*Palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas 

padomes lomu skolas darba pašnovērtēšanā. 

* Demokrātiski izvērtēt skolas darbu. Izvirzīt 

prioritātes jaunajam attīstības plānam 

2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g. 

* Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos, 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu grozījumiem. 
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                                             PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS 

LAIKA POSMAM NO 2013.GADA LĪDZ 2016.GADAM  

 

MK- metodiskās komisijas 

DVIJ- direktora vietnieki izglītības jomā 

DVĀD- direktora vietnieks audzināšanas jomā 

DVinfJ- direktora vietnieks informātikas jomā 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte  Atbalsta nodrošināšana pamatizglītības  mācību 

priekšmetu  programmu  īstenošanai. 

  

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstoši pamatizglītības 

mācību priekšmetu programmu prasībām. 

Novērtēšanas kritēriji * Mācību procesā tiek izmantotas  mācību priekšmetu programmas, 

kurās veiktas izmaiņas. 

* Vecāki iepazīstināti ar izmaiņām mācību saturā, sasniedzamajiem  

rezultātiem. 

*Skolotāji, vecāki un skolēni zina vērtēšanas kārtību. 

*Skolotāji zina, ka darbs mācību stundās tiks vērtēts. 

*Skolotāji, skolēni, vecāki var iepazīties ar jaunāko mācību un 

metodisko literatūru skolas bibliotēkā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izskaidrot skolotājiem jauno 

mācību priekšmetu standartu un 

programmu izmaiņu būtību. 

DVIJ, MK 

vad. 

2014./2015.

m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas. 

DVIJ 

 

Veikt korekcijas mācību 

priekšmetu programmās, 

noskaidrot atšķirības, apspriest 

jaunās prasības metodiskajās 

komisijās. 

DVIJ, MK 

vad. 

2014./2015.

m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas. 

 

DVIJ 

Iepazīstināt skolēnus un vecākus 

ar izmaiņām  apgūstamajā mācību 

saturā, sasniedzamajiem 

rezultātiem un vērtēšanas kārtību. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

2014./2015.

m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas. 

 

DVIJ, MK 

vad. 

Izstrādāt pārbaudes darbus 

saskaņā ar veiktajām korekcijām 

pamatizglītības mācību 

priekšmetu programmās. 

MK vad. 2014./2015.

m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas. 

DVIJ, MK 

vad. 

Vērot mācību stundas 

pamatskolas klasēs, sniegt atbalstu 

mācību priekšmetu standartu un 

programmu apguvē. 

MK vad., 

DVIJ 

2014./2015.

m.g. 

 Mācību 

priekšmetu 

standarts un 

programmas. 

DVIJ, MK 

vad. 

Papildināt bibliotēkas fondu ar 

jaunajiem standartiem atbilstošo 

jaunāko mācību un metodisko 

MK vad. 

Skolas 

bibliotekār

2014./2015.

m.g. 

Skolas budžets Skolas 

direktors 
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literatūru. s 

 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte  Metodiskā atbalsta sniegšana pamatizglītības  

mācību priekšmetu programmu īstenošanai. 

  

Mērķis Nodrošināt metodiski pareizu mācību procesu, atbilstoši 

pamatizglītības mācību priekšmetu programmu prasībām. 

Novērtēšanas kritēriji * Mācību procesā tiek izmantotas mācību metodes, kuras atbilst 

jaunajām mācību priekšmetu programmu prasībām. 

*Skolotāji zina, ka mācību metožu izmantošana stundā tiks vērtēta. 

* Mācību priekšmetu skolotāji dalās pieredzē par dažādu mācību 

metožu izmantošanas iespējām stundā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt MK mācību priekšmetu  

piedāvāto metožu un jaunākās  

metodiskās literatūras  

izvērtēšanu. 

DVIJ, MK 

vad. 

2015./2016.

m.g. 

Mācību 

metodes, 

metodiskā 

literatūra. 

 

DVIJ 

Organizēt MK dalīšanos pieredzē 

par dažādu mācību metožu 

izmantošanas iespējām stundā. 

DVIJ, MK 

vad. 

2015./2016.

m.g. 

Mācību 

metodes. 

 

DVIJ 

Organizēt skolēnu un vecāku 

iepazīstināšanu  ar mācību 

priekšmetos izmantotajām 

metodēm. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

2015./2016.

m.g. 

Mācību 

metodes. 

 

DVIJ, MK 

vad. 

Vērot mācību stundas 

pamatskolas klasēs, sniegt atbalstu 

piemērotu metožu izvēlē. 

MK vad., 

DVIJ 

2015./2016.

m.g. 

 Mācību 

metodes. 

DVIJ, MK 

vad. 

 

 

 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

Prioritāte  Elektronisko mācību  resursu  izmantošanas 

paplašināšana. 

  

Mērķis Paplašināt iespēju visiem skolotājiem izmantot mācību materiālu 

”uzdevumi.lv” , e- klasi ikdienas darbā un saziņai ar vecākiem. 

Novērtēšanas kritēriji *Visi skolotāji izmanto  mācību materiālu „uzdevumi. lv” skolēnu 

mācīšanās procesa dažādošanai, intereses radīšanai par apgūstamo 

priekšmetu. 

*Skolotāji atsevišķos priekšmetos veido individuālos plānus 

skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums. 

*Visi skolotāji izmanto e-klasi ikdienas darbā, lai ievadītu uzdoto, 

vērtējumus. 

*Visi skolotāji veic iegūto vērtējumu  analīzi, izvirza uzdevumus 

turpmākajam darbam. 

*Visi skolotāji veic kavējumu uzskaiti, sadarbojas ar DVIJ un 

sociālo pedagogu. 
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*Visi skolotāji izmanto e- klasi saziņai ar vecākiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Mācību priekšmetu MK organizēt 

nodarbības par   mācību materiāla 

„uzdevumi.lv” izmantošanas 

iespējām skolēnu mācīšanās 

procesa dažādošanai, intereses 

radīšanai par apgūstamo 

priekšmetu. 

MK vad., 

DVIJ 

2013./2014.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

DVIJ 

Organizēt darbības sistēmu, lai 

skolēnu vecāki saņem sistemātisku 

informāciju par skolēnu mācību 

sasniegumiem un stundu 

kavējumiem. 

Klašu 

audzinātāji. 

 

2013./2014.

m.g. 

Skolas 

budžets 

DVIJ 

Veikt  iegūto vērtējumu  analīzi, 

izvirzīt uzdevumus turpmākajam 

darbam. 

DVIJ, MK 2013./2014.

m.g. 

Stundu 

vērošanas 

veidlapas 

DVIJ 

Regulāri sazinoties  ar vecākiem, 

motivēt skolēnus individuālo 

konsultāciju apmeklēšanā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

Pastāvīgi Konsultāci

ju grafiks 

DVIJ 

Organizēt atsevišķu priekšmetu  

individuālo  plānu rakstīšanu tiem 

skolēniem, kuru gada vērtējums 

priekšmetā  ir nepietiekams. 

 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

2013./2014.

m.g. 

Mācību 

priekšmet

u 

programm

as 

DVIJ 

Visiem skolotājiem veikt 

sistemātisku kavējumu uzskaiti, 

sadarboties ar DVIJ un sociālo 

pedagogu. 

Klašu 

audzinātāji. 

Pastāvīgi e- klase DVIJ 

 

 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

Prioritāte  Sadarbības paplašināšana  ar uzņēmējiem.   

Mērķis       Iepazīties ar uzņēmēju darbību Skrīveru novadā un sadarbojoties 

ar vecākiem, rosināt skolēnos interesi par nākotnē jaunu, veiksmīgu 

uzņēmējdarbības nozaru attīstīšanu Skrīveros.                                 

Novērtēšanas kritēriji * Direktors organizē tikšanos ar Skrīveru novada uzņēmējiem skolā. 

*Visi skolotāji un skolēni iepazītas ar uzņēmēju darbību Skrīveru 

novadā. 

*Klašu audzinātāji skolēniem organizē ekskursijas pie Skrīveru 

uzņēmējiem. 

*Uzņēmēji dalās pieredzē par uzņēmējdarbības veiksmēm un 

neveiksmēm mūsdienu ekonomiskās situācijas apstākļos Latvijā. 

*Skolēni radoši izvērtē iegūto pieredzi pie Skrīveru novada 

uzņēmējiem. 

*Skolēni iepazīstas ar klases vecāku darba iespējām, profesijām, 

interesēm. 

*Uzņēmēji rosina skolēnus nākotnē attīstīt jaunas, veiksmīgas 
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uzņēmējdarbības nozares Skrīveru novadā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt tikšanos skolā ar 

Skrīveru novada uzņēmējiem . 

Direktors 2014./2015.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

Direktors 

Lai iepazītos ar vietējo uzņēmēju 

darbību Skrīveru novadā, klašu 

audzinātājiem  organizēt ekskursijas 

pie uzņēmējiem. 

Klašu 

audzinātāji. 

2014./2015.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

Direktors 

Klašu audzinātājiem organizēt 

tikšanos skolā ar vecākiem, lai 

iepazītos ar vecāku darba iespējām, 

profesijām, interesēm. 

Klašu 

audzinātāji. 

 

2014./2015.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

DVĀD 

Audzināšanas stundās izvērtēt gūto 

priekšstatu par Skrīveru novada 

uzņēmēju darbību, veiksmēm un 

neveiksmēm mūsdienu 

ekonomiskās situācijas apstākļos 

Latvijā. 

Klašu 

audzinātāji. 

 

2014./2015.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

DVĀD 

Sadarbojoties ar vecākiem, rosināt 

skolēnos interesi par nākotnē jaunu, 

veiksmīgu uzņēmējdarbības nozaru 

attīstīšanu Skrīveros.                                 

Klašu 

audzinātāji. 

 

2014./2015.

m.g. 

Pieredzes 

apmaiņa 

DVĀD 

 

 

 

Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte  Skolēnu ikdienas sasniegumu uzlabošana.   

Mērķis Organizējot skolotājiem izglītojošus pasākumus par skolēnu 

motivāciju, par jaunāko IT pielietošanu, mācību metožu dažādošanu 

panākt skolēnu ikdienas sasniegumu uzlabošanu. Pastiprināti veidot 

skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu karjeras 

iespējām. 

Novērtēšanas kritēriji *Visi skolotāji apmeklē semināru par motivācijas uzlabošanu. 

*MK skolotāji dalās pieredzē par seminārā gūto atziņu praktisku 

pielietošanu. 

*Skolotāji stundā izmanto dažādas mācību metodes un organizē 

skolēniem saistošu, humānu mācīšanās procesu. 

*Skolotāji attīsta skolēnu radošo domāšanu izmantojot arī citas, 

alternatīvās mācību metodes. 

*Skolotāji apguvuši un pielieto jaunākās IT 

*Augusi skolēnu motivācija mācību darbam. 

*Paaugstinājusies skolēnu izaugsmes dinamika. 

*Skolēni izprot mācību rezultātu ietekmi uz karjeras iespējām. 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Visiem skolotājiem organizēt DVIJ 2013./     Semināra DVIJ 



 30 

semināru par motivācijas 

uzlabošanu. 

2014.m.g. materāli 

MK vadītājiem organizēt  pieredzes 

apmaiņas nodarbību par seminārā 

gūto atziņu praktisku pielietošanu. 

MK 

vadītāji 

2013-/    

2014.m.g. 

Semināra 

materiāli 

DVIJ 

Organizēt informātikas skolotājiem 

dalīšanos  pieredzē  ar citu 

priekšmetu skolotājiem par jaunāko 

IT pielietošanu mācību procesa 

organizēšanā. 

DVInf. 2013./ 

2014.m.g. 

Mācību 

metodes 

Direktors 

 Izmantojot dažādas mācību 

metodes, organizēt skolēniem 

saistošu, humānu mācīšanās procesu. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2013.-/    

2014.m.g. 

Mācību 

metodes 

DVIJ 

Organizēt skolēniem karjeras izvēles 

pasākumus . 

DVĀD 2013./     

2014.m. 

Karjeras 

izvēles 

materiāli 

DVĀD 

Vērot mācību stundas pamatskolas 

un vidusskolas klasēs, ar mērķi 

noskaidrot skolotāju IT izmantošanas 

prasmes, skolēnu motivāciju darbam. 

DVIJ 2013./   

2014.m.g. 

Semināra 

materiāli,   

IT 

DVIJ 

Veikt skolēnu izaugsmes dinamikas 

izpēti, veikt rezumējumu, izvirzīt 

uzdevumus turpmākajam darbam 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2013./    

2014.m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

programmas 

DVIJ 

Skolēnu ikdienas sasniegumu 

stimulēšanai 1x mēnesī noskaidrot 

skolēnu sasniegumu dinamiku. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2013./     

2014.m.g. 

Mācību 

priekšmetu 

programmas 

DVIJ 

 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte  Skolēnu fiziskās attīstības stiprināšana.   

Mērķis Ņemot vērā skolēnu fiziskās attīstības izpētes rādītājus un intereses, 

organizēt interesantas sporta nodarbības skolā un peldēšanas 

nodarbības 3.klasei. 

Novērtēšanas kritēriji *Veikta skolēnu izpēte, apkopoti izpētes materiāli un noskaidroti 

skolēnu fiziskās attīstības rādītāji. 

*Sekmīgi norit  darbs pie peldēšanas nodarbību organizēšanas. 

*Skolai atjaunots sporta inventārs skolēnu fiziskās attīstības 

nodarbību organizēšanai. 

*Sporta skolotāji tiek metodiski atbalstīti nodarbību vadīšanā. 

*Sporta skolotāji dalās pieredzē gan skolā, gan iepazīst citu skolu 

pieredzi. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt skolēnu izpēti, apkopot izpētes 

materiālus un noskaidrot skolēnu 

fiziskās attīstības rādītājus, intereses. 

Atbalsta 

personāls. 

2013./ 

2014. 

m.g. 

Skolēnu 

izpētes 

materiāli 

DVIJ 

Organizēt peldēšanas nodarbības 

3.klasei. 

Sporta 

skolotāji. 

2013./ 

2014. 

Stundu 

saraksts 

Direktors 
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m.g. 

Atbalstīt metodiski sporta skolotājus 

nodarbību vadīšanā. 

DVIJ 2013./ 

2014. 

m.g. 

Mācību 

metodes 

Direktors 

Sporta skolotājiem organizēt 

dalīšanos pieredzē par sasniegtajiem 

rezultātiem. 

MK vadītāji 2013./ 

2014. 

m.g. 

Darba 

plānojum

s 

Direktors 

Iepazīt citu skolu pieredzi fiziskās 

attīstības pasākumu organizēšanā un 

to rezultātu vispusīgā novērtēšanā. 

MK vadītāji 2013./20

14. 

m.g. 

Pieredzes 

materiāli 

 

Direktors 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS  SKOLĒNIEM 

Prioritāte  Jaunu starptautisko projektu iespēju 

izmantošana, svešvalodas prasmju 

pilnveidošanai un starpvalstu kultūru iepazīšanai.  

  

Mērķis Piedalīties NORD PLUS programmas projektā. Pilnveidot 

svešvalodu prasmes, organizējot valodu mācīšanās klubiņu. 

Iepazīties ar Dānijas kultūru, popularizēt sadarbību. 

Novērtēšanas kritēriji * E.Bērziņš un I. Juhņeviča dalās pieredzē par projektu norisi. 

*Tiek organizēta dāņu kultūras izzināšana. 

*Ir noorganizēts valodu mācīšanās klubiņš. 

*Ir noorganizēta starptautiska jauniešu apmaiņa. 

*Ar ierakstiem diskā tiek popularizēta Latvijas un Dānijas sadarbība 

projekta NORD PLUS programmas projektā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt E.Bērziņa un I. Juhņevičas 

dalīšanos pieredzē par projektu norisi 

un iesaistīt projektu darbībā pēc 

iespējas lielāku skolotāju skaitu. 

E.Bērziņš 

I.Juhņeviča 

2014./ 

2015. 

m.g. 

Projekta 

materiāli 

DVĀD 

Organizēt  dāņu kultūras izzināšanu.. 

 

E.Bērziņš 

S.Krasovska 

2014./ 

2015. 

m.g. 

Dāņu 

kultūra 

DVĀD 

Organizēt valodu mācīšanās klubiņu E.Bērziņš 

S.Krasovska 

2014./ 

2015. 

m.g. 

Projekta 

materiāli 

DVĀD 

Organizēt starptautisku jauniešu 

apmaiņu. 

E.Bērziņš 

S.Krasovska 

2014./ 

2015. 

m.g. 

Projekta 

materiāli 

DVĀD 

Organizēt diska sagatavošanu par 

darbību projektā. 

E.Bērziņš 

S.Krasovska 

 

2014./ 

2015. 

m.g. 

Projekta 

materiāli 

DVĀD 

 

Pamatjoma SKOLAS VIDE.  

Prioritāte   Skolas sadarbības vides uzlabošana.   

Mērķis Uzlabot skolas sadarbības vidi. Pilnveidot saskarsmes prasmes, 

izprast citus un citādos. 

Novērtēšanas kritēriji *Apkopoti vecāku, skolēnu, skolotāju aptauju rezultāti par skolas 

sadarbības vides uzlabošanu un izvirzīti uzdevumi turpmākajam 
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darbam. 

*Skolēnu pašpārvalde izvērtē galvenos darbības virzienus un izvirza 

konkrētus priekšlikumus skolas sadarbības vides uzlabošanai. 

* Skolas vecāku padome iesaistās skolas sadarbības vides 

uzlabošanas priekšlikumu izvirzīšanā. 

*Skolotāji veido darba grupas skolas sadarbības vides uzlabošanai 

apkopo skolēnu, skolas padomes izvirzītos priekšlikumus. 

*Skolotāji un vecāki apmeklē semināru nodarbības par humānās 

pedagoģijas pamatprincipu izmantošanas iespējām skolā un ģimenē. 

*Visi skolēni piedalās pasākumos, kuros jāpārstāv klase vai skola. 

*Visi skolēni ir parakstījušies, ka zina un ievēros skolas iekšējās 

kārtības noteikumus. 

* Veiktas izmaiņas drošības noteikumos, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, papildināti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

*Uzlabojusies skolas iekšējā kārtība un savstarpējo attiecību kultūra.  

*Notiek veiksmīga skolas un novada atbalsta personāla sadarbība.  

*Pilnveidots un ieviests skolas vienotais apģērbs. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt vecāku, skolēnu, skolotāju 

aptauju par skolas sadarbības vides 

uzlabošanu. 

 

Skolotāji 2013./ 

2014. 

m.g.. 

Aptaujas DVĀD 

Veikt aptauju rezultātu izvērtējumu, 

izvirzīt galvenos darbības virzienus. 

Skolotāji 2013./ 

2014. 

m.g.. 

Izstrādātie 

noteikumi 

DVĀD 

Skolēnu pašpārvaldei izvirzīt 

konkrētus priekšlikumus skolas 

sadarbības vides uzlabošanai. 

Skolēnu 

pašpārvalde 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Skolēnu 

pašpārvalde

s lēmumi 

DVĀD 

Iesaistīt skolas vecāku padomi  

sadarbības vides uzlabošanas 

priekšlikumu izvirzīšanā. 

Skolas 

vecāku 

padome 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Skolas 

vecāku 

padomes 

lēmumi 

Direktors 

 Veidot darba grupas, sadarbības vides 

uzlabošanai, apkopot skolēnu, skolas 

pašpārvaldes izvirzītos priekšlikumus. 

Skolotāju 

darba 

grupas 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Darba 

grupu 

materiāli 

DVĀD 

Skolotājiem un vecākiem organizēt 

semināru nodarbības, lai  izzinātu 

humānās pedagoģijas pamatprincipu 

izmantošanas iespējas skolā un 

ģimenē. 

DVIJ 2013./ 

2014. 

m.g.. 

Semināru 

materiāli 

Direktors 

Veikt izmaiņas  drošības noteikumos, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Direktors 2013./ 

2014. 

m.g.. 

Normatīvie 

akti 

Direktors 

Organizēt skolas un novada atbalsta 

personāla sadarbību, instrukcijas Nr1 

izskatīšanai, koriģēšanai. 

Atbalsta 

personāls 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Instrukcija 

Nr1 

DVIJ 

Veicināt skolēnos piederības apziņu 

un lepnumu par savu skolu. 

Klašu 

audzinātāji 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Skolēni Direktors 
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Organizēt mazās pedagoģiskās sēdes 

darbam ar skolēniem, kuri neattaisnoti 

kavē stundas . 

DVIJ, 

sociālais 

pedagogs 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Sanāksmju 

protokoli 

Direktors 

Papildināt skolas iekšējās kārtības 

noteikumus par skolēnu pašpārvaldes 

un vecāku padomes lomu skolas 

darbā. 

DVĀD 2013./201

4. m.g.. 

Normatīvie 

dokumenti 

Direktors 

 Pilnveidot un popularizēt skolas 

vienoto apģērbu. 

 

Klašu 

audzinātāji 

2013./ 

2014. 

m.g.. 

Finansiālie 

līdzekļi 

Direktors 

 

Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte  Pedagogu profesionālā  pilnveide darbam ar 

jaunākām  IT. 

  

Mērķis Pilnveidot skolotāju prasmi strādāt ar jaunākajām IT, lai padarītu 

interesantāku mācību procesu. 

Novērtēšanas kritēriji *Skolotāji apmeklē seminārus par jaunāko IT izmantošanu. 

*Skolotāji stundā izmanto IT. 

*Skolotāji MK dalās pieredzē par IT izmantošanu stundā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt semināru nodarbības 

IT apgūšanai. 

Direktors 2013./ 

2014.. 

m.g. 

Skolas budžets. Direktors 

Organizēt mācību stundu 

vērošanu pamatskolas klasēs, 

analizēt skolotāju prasmi strādāt 

ar IT. 

 

DVIJ, MK 

vadītāji 

2013./ 

2014. 

m.g. 

Semināru 

materiāli. 

DVIJ 

Organizēt skolas MK pieredzes 

apmaiņas nodarbības par IT 

izmantošanas iespējām mācību 

stundā. 

MK vadītāji 2013./ 

2014. 

m.g. 

Semināru 

materiāli. 

DVIJ 

 

 

 

 

 

Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte  Renovācijas 1.kārtas darbu uzsākšana skolas 

apkārtnes labiekārtošanā. 

  

Mērķis Renovēt sporta spēļu laukumu un stadionu. 

Novērtēšanas kritēriji * Skrīveru novada dome piešķīrusi līdzekļus  renovācijas darbu 

uzsākšanai. 

* Renovācijas darbu plānošanā iesaistīti skolotāji, skolēni. 

*Izstrādāts projekts renovācijas darbu uzsākšanai 

*Finansiālo līdzekļu iegūšanai  un ideju ģenerēšanai piesaistīti 

vietējie uzņēmēji, absolventi. 

*Renovēts sporta spēļu laukums, stadions. 

*Norit veiksmīgas, drošas āra nodarbības skolēniem. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skrīveru novada domei  piešķirt 

līdzekļus renovācijas darbu 

uzsākšanai. 

Direktors 2015./20

16. 

m.g. 

Skolas budžets, 

citi finansiālie 

līdzekļi. 

Direktors 

 Renovācijas darbu plānošanā 

iesaistīt skolotājus, skolēnus. 

 

Darba grupa, 

direktors 

2015./ 

2016. 

m.g. 

Aptaujas Direktors 

Finansiālo līdzekļu iegūšanai un 

ideju ģenerēšanai piesaistīt 

vietējos uzņēmējus, absolventus. 

Izglītības 

procesā 

ieinteresētie 

dalībnieki 

2015./ 

2016. 

m.g. 

Finansiālie 

līdzekļi 

Direktors 

Organizēt projekta izstrādi 

renovācijas darbu uzsākšanai. 

 

Direktors 2015./ 

2016. 

m.g. 

Skolas budžets, 

citi finansiālie 

līdzekļi 

Direktors 

Renovēt  sporta spēļu laukumu, 

stadionu. 

 

 Direktors 2015./ 

2016. 

m.g. 

Skolas budžets, 

citi finansiālie 

līdzekļi. 

Direktors 

 

 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte   Skolas tēla popularizēšana sabiedrībā. 

 

  

Mērķis Parādīt sabiedrībai skolas darbības pozitīvos sasniegumus un aicināt 

uz sadarbību visas ieinteresētās puses skolas darba uzlabošanā.  

Novērtēšanas kritēriji *Visa skolas aktuālā informācija regulāri ir ierakstīta skolas mājas 

lapā. 

* Visas skolas darbības uzlabošanā ieinteresētās puses izsaka 

priekšlikumus un piedalās skolas darba uzlabošanā. 

* Saziņai ar vecākiem, visi skolas mācību un audzināšanas 

sasniegumi regulāri ir ievadīti e- klasē. 

* Skolēnu, vecāku ierosinājumi no ieteikumu kastītes ir regulāri 

apkopoti. 

* Skolas ikdienas darba un svētku pasākumu informācija ir ierakstīta 

Skrīveru novada avīzē, nozīmīgākā informācija ierakstīta 

Aizkraukles laikrakstā „Staburags”. 

*Skolā notiek Inovatīvās pieredzes skolas semināri. 

*Skolai izdots buklets. 

*Skolā ir noorganizētas atvērto durvju dienas. 

* Interneta vidē ievietota video reklāma „Nāc mācīties Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolā”. 

*Skola organizē salidojumu un sniedz vispusīgu informāciju par 

skolas sasniegumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt skolas ikdienas 

darba un svētku pasākumu 

E. Bērziņš 2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors 



 35 

informācijas ierakstīšanu 

skolas mājas lapā un aicināt 

uz sadarbību visas skolas 

darbības uzlabošanā 

ieinteresētās puses. 

Organizēt regulāru skolas 

mācību un audzināšanas 

sasniegumu ievadīšanu e- 

klasē, saziņai ar vecākiem . 

DVIJ 2013./ 

2014.m.g. 

Stundu saraksts Direktors 

Organizēt vecāku līdzdalību 

skolas ikdienas problēmu 

risināšanā un dalību svētku 

pasākumos. 

DVĀD 2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors 

Organizēt regulāru 

informācijas apkopošanu 

par skolēnu, vecāku 

ierosinājumiem ieteikumu 

kastītē. 

DVĀD 2013./ 

2014.m.g. 

Ieteikumu 

kastīte. 

Direktors 

Organizēt par skolu 

izveidotās video reklāmas 

„Nāc mācīties Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolā” 

popularizēšanu interneta 

vidē. 

E.Bērziņš 2013./ 

2014.m.g. 

Video reklāma Direktors 

Organizēt skolas ikdienas 

darba un svētku pasākumu 

informācijas ierakstīšanu 

Skrīveru novada avīzē. 

D. Vancāne-

Viļuma 

2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors  

Organizēt skolai 

nozīmīgākās informācijas 

ierakstīšanu Aizkraukles 

laikrakstā „Staburags”. 

E. Bērziņš 2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors 

Citu skolu skolotājus un 

skolēnus uzaicināt uz 

inovatīvās pieredzes skolas 

semināriem mūsu skolā. 

DVIJ, 

DVĀD 

2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

 

Direktors 

Organizēt atvēro durvju 

dienas skolā. 

DVĀD 2013./ 

2014.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors 

Organizēt skolas bukleta 

izdošanu, izplatīšanu. 

DVĀD 2013./ 

2014.m.g. 

Skolas buklets. Direktors 

Organizēt skolas salidojumu 

un sniegt vispusīgu 

informāciju par skolas 

sasniegumiem un 

nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. 

DVĀD 2015./ 

2016.m.g. 

Skolas darba 

plāns. 

Direktors 

 

 

 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
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Prioritāte   Skolas darba pašvērtēšanas un  prioritāšu 

izvirzīšanas organizēšana jaunajam attīstības 

plānam 2016./2017.m.g.- 2018./2019.m.g.  

  

Mērķis Organizēt skolas darba izvērtēšanu, plānot skolas tālākās attīstības 

darbu. 

Novērtēšanas kritēriji *Skolotāju grupu darbā noskaidrotas skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamie uzlabojumi. 

*Apkopoti skolēnu, vecāku, skolotāju aptauju rezultāti. 

*Skolas darba izvērtēšanā iesaistījusies skolas vecāku padome, 

skolēnu pašpārvalde, Skrīveru novada dome. 

*Informācija par izvērtēšanu pieejama skolas mājas lapā. 

*Ir izveidota datu bāze attīstības tālākai plānošanai. 

*Skolas darbu reglamentējošie dokumenti atbilst MK noteikumiem 

*Skolas darbs noris atbilstoši izveidotajiem dokumentiem. 

*Skolas izstrādātie dokumenti ir juridiski korekti. 

*Izvērtēta iepriekšējā attīstības plāna 2013./2014.-2015./2016.m.g. 

īstenošana. 

*Skolas MK,MP apspriesti, izvirzīti galvenie attīstības virzieni. 

*Izvirzītas skolas attīstības prioritātes 2016./2017.m.g.-

2018./2019.m.g. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt  skolas darba 

pašvērtēšanas plāna izveidi. 

Direktors 2015.g. Cilvēkresursi 

skolas budžets 

Paškontrole 

Organizēt pienākumu 

sadalīšanu pašvērtēšanas 

procesam. 

Direktors 2015.g. 2015.g. Paškontrole 

Sekot  izmaiņām esošajā 

likumdošanā. 

Direktors 2015./2016.

m.g. 

Normatīvie 

dokumenti 

Paškontrole 

Organizēt  skolas 

dokumentu inventarizācijas 

veikšanu. 

Skolas 

direktors un 

direktora 

vietnieki 

2015./2016.

m.g. 

Normatīvie 

dokumenti 

Paškontrole 

 

Organizēt ārējo un iekšējo 

normatīvo aktu 

noformējumu 

pilnveidošanu. 

Lietvede 2016.g.. Normatīvie 

dokumenti 

Direktors 

 

Organizēt trūkstošo 

dokumentus izstrādāšanu. 

Direktors 2015./2016.

m.g. 

Normatīvie 

dokumenti 

Direktors 

 

Organizēt darba drošības 

noteikumu pilnveidošanu. 

Darba 

aizsardzības 

speciālists 

2015.g.. Normatīvie 

dokumenti 

Direktors 

 

Organizēt amata aprakstu 

pilnveidošanu. 

Direktors 2016.g.. Normatīvie 

dokumenti 

Paškontrole 

 

Organizēt regulāru 

dokumentācijas atbilstības 

pārraudzību. 

Direktors 2015./2016.

m.g. 

Normatīvie 

dokumenti 

Paškontrole 

 

Organizēt skolotāju grupu 

darbu skolas pašvērtējuma 

un attīstības plāna 

DVIJ 2015./2016.

m.g. 

Akreditācijas 

materiāli. 

Skolas 

Direktors 
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veidošanai. pašvērtējums, 

attīstības plāns pa 

jomām. 

Apkopot skolēnu, vecāku, 

skolotāju aptauju rezultātus, 

izvirzīt priekšlikumus skolas 

pašvērtējumam un attīstības 

plānam. 

Skolotāji, 

DVIJ 

2015./2016.

m.g. 

Aptauju rezultāti DVIJ 

Skolas darba pašvērtēšanā 

iesaistīt skolas vecāku 

padomi, skolēnu 

pašpārvaldi, Skrīveru 

novada domi, veicot 

aptaujas. 

Direktors 2015./2016.

m.g. 

Skolas attīstības 

plāns. 

Direktors 

Organizēt  iepriekšējā 

attīstības plāna 2013./2014.-

2015./2016.m.g. īstenošanas 

izvērtēšanu. 

Direktors 2015./2016.

m.g. 

Skolas attīstības 

plāns. 

Direktors 

Skolas MK,MP apspriest, 

izvērtēt galveno attīstības 

virzienu nepieciešamību. 

MK,MP 2015./2016.

m.g. 

Aptauju rezultāti,  

skolotāju darba 

grupu rezultāti. 

Direktors 

Organizēt  skolas attīstības 

prioritāšu izvirzīšanu. 

2016./2017.m.g.-

2018./2019.m.g. 

DVIJ, 

direktors 

2015./2016.

m.g. 

Skolas darba 

pašvērtējums  pa 

jomām. 

Direktors 

 

 

Direktors                                                                                                    A.Rakstiņš 

 

SASKAŅOTS 

 

ar Skrīveru novada domes Izglītības, kultūras,  

sporta un tūrisma jautājumu komitejas  

... .10.2013.gada sēdes lēmumu Nr.... (protokols Nr....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Uzula 65197626 

ineseuzula@inbox.lv 


