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Vispārīgs skolas raksturojums 

Zvejniekciema vidusskola:  

 Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, LV – 2161  

tālrunis,               67954037,  

e-pasts- zvskola@saulkrasti.lv, skolas mājaslapa - www.zvs.lv,  

reģistrācijas nr. 4313901120  

Skolas direktors Andris Dulpiņš 

 2018./2019. m. g. Zvejniekciema vidusskolā mācās 278 skolēni, no tiem 113 skolēni no citām 

pašvaldībām. Skolā strādā 32  skolotāji. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. Skatīt 1 .tabulu. 

1.tabula.Pedagoģisko darbinieku izglītība 

Pedagogu izglītība  

Augstākā pedagoģiskā 

izglītība  

32 ( 100% )  

Maģistri  9 ( 28 % )  

Iegūtās kvalitātes pakāpes 

2.pakāpe  5 (16 %) 

3.pakāpe  3 (9 %)  

4.pakāpe 3(9 %)  

5.pakāpe  0 (0 %) 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina profesionālo kompetenci šādos virzienos:  

1) priekšmeta mācīšanas metodikā;  

2) pedagoģijā un psiholoģijā;  

3) datorikā;  

4) klasvadības jautājumos;  

5) skolvadības jautājumos. 

Skolā ir izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā:  

1) sociālā pedagoģe;  

2) psiholoģe;  

3) skolas medmāsa;  

4) logopēde. 

Skola piedāvā apgūt 2 licencētas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības (1. - 9.klase) programmu (licences Nr. V-2384), ko apgūst 242 skolēni;   
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 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (licences Nr.1491), ko apgūst 

36 skolēni.  

Zvejniekciema vidusskola atrodas Saulkrastu novada teritorijā, kas robežojas ar  Limbažu novadu. 

Skolas atrašanās vieta nosaka skolēnu skaitlisko sastāvu, jo gandrīz puse (41  %) bērnu ir no citām 

pašvaldībām (Skultes, Liepupes, Rīgas, Vidrižu, Sējas). Zvejniekciemā nav attīstīta rūpnieciskā ražošana: 

darbavietas nodrošina pašvaldības uzņēmumi un nedaudzie privātuzņēmēji, kuru darbam ir sezonalitātes 

raksturs, kā arī Skultes osta. Skolu apmeklē audzēkņi no 7 līdz 19 gadu vecumam. Skolēnu vecāki ir 

dažādu sociālo grupu pārstāvji, no kuriem vairāk nekā puse uz 50 km attālo Rīgu brauc strādāt, tāpēc maz 

laika darba dienās var pavadīt kopā ar saviem bērniem.  

Skolas pedagogi sekmē izglītojamo mācīšanās motivāciju un vēlmi attīstīt savas dotības, veidojot 

vērtību sistēmu, palīdzot apgūt un pilnveidot dzīvei nepieciešamās sociālās normas, prasmes un uzvedību, 

veicinot interesi par profesionālās karjeras veidošanu.  

 Ja šajā procesā rodas grūtības, tad to risināšanā iesaistās skolas atbalsta personāls un darbojas, 

stimulējot skolēnu pašapziņu, rosinot pārdomas par personisko atbildību labvēlīgas vides un savas 

izaugsmes veidošanā.  

Zvejniekciema vidusskolas mācību vidi ietekmē Saulkrastu un Limbažu novada sociālās vides 

faktori, jo skolā mācās bērni no ģimenēm, kurās vecāki dzīvo šķirti, kā arī strādā ārzemēs.  

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi paplašina savu redzesloku un izkopj saskarsmes prasmes 

interešu izglītības pulciņos un kolektīvos. Skolas mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē iesaistās arī 

izglītojamo vecāki. Daudzi ar mācību procesu saistīti jautājumi un ierosinājumi tiek izskatīti un apspriesti 

Skolas padomē. Tas viss veicina veiksmīgu skolas funkcionēšanu, ļauj mācību iestādei būt 

konkurētspējīgai un veido izglītojamo veiksmīgas socializācijas iespējas. 

Zvejniekciema vidusskolas izglītojamajiem tiek dota iespēja aktīvi piedalīties interešu izglītībā, jo 

skolā tiek realizētas dažādas interešu izglītības programmas, kuru saturs tiek īstenots 14 interešu izglītības 

pulciņos, kuros savas spējas un talantus pilnveido 356 skolēni, daudzi skolēni iesaistījušies vairākos 

pulciņos. Skatīt 2. tabulu. 

2.tabula.Interešu izglītība Zvejniekciema vidusskolā 

Programmas 

nosaukums 

Apakšprogrammas 

nosaukums 

Pulciņa nosaukums Skolēnu skaits  

1. 
Kultūrizglītības 

programmas 

   

1.1. Mūzika Kori: 

2. – 4. kl. 

 

5. – 9. kl. 

Vokālais ansamblis 

 

2. – 4. kl. koris; 

 

5. – 9. kl. koris; 

9. – 11. kl. vokālais 

ansamblis 

Kopā 

 
35 skolēni  

 
20 skolēni  
13 skolēni  

 
68 skolēni 

1.2. Vizuālā un 
lietišķā māksla 

Zīmēšana un grafika 

 

Glezniecības un grafikas 

pulciņš 
 

34 skolēni  
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Tradicionālie un 

netradicionālie 

rokdrabi 

Kokapstrāde 

Rokdarbu pulciņš 

„Adatiņa” 

 

Kokapstrādes pulciņš 

Kopā 

 
52 skolēni  

 
24 skolēni  

110 skolēni 
1.3. Teātra 

māksla 
Teātra sports Teātra un drāmas pulciņš 

Kopā 
30 skolēni  

30 skolēni 
1.4. Folklora Folkloras kopa 1. – 4. kl. Folkloras kopa 

 

Kopā 

18 skolēni  
 

18 skolēni 
2. Sporta 
izglītības 

programma 

Volejbols Volejbola pulciņi 

 

Kopā 

88 skolēni 
 
88 skolēni 

4. Vides 
izglītības 

programma 

Vides izglītība Vides izglītības pulciņš 

Kopā 
38 skolēni  

38 skolēni 

  Kopā- 14 pulciņi 356 skolēni 

 

Skolas budžeta nodrošinājums –  

kopā 660208,00 eiro, 

tai skaitā  no pašvaldībām 378021,00 eiro, 

no valsts 282187,00 eiro  

Skolas īpašie piedāvājumi 

1. Volejbola komandas 

2. Skolēnu ekopadome  

3. Jauniešu dome 

4. Folkloras kopa 

5. Datorikas apguve fakultatīvi 1.klasē  

6. Pagarinātās dienas grupas 

Skolas darbības pamatmērķis 

Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un 

vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo 

mērķu sasniegšanai. Aktualizēt lasītprasmi un digitālo kompetenci, medijpratību un pievērst uzmanību 

drošumspējai. 

Aktualizējamie jautājumi:  

1. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas 

tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos 

notikumos, aktivitātēs. 

2. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas 

līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes 

vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā. 
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3. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un 

izpratni par valsts un sabiedrības drošību. 

Skolas attīstības prioritātes: 

1. Izglītības programmu satura kvalitatīva īstenošana un datorikas mācību programmu aprobācija. 

2. Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības pilnveide. 

3. Atbalsta personāla darbības pilnveide. 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

► Izglītības programmu satura kvalitatīva īstenošana un datorikas fakultatīvā programma. 

 Lai kvalitatīvi īstenotu izglītības programmu īstenošanu, plānveidīgi tiek papildināta mācību 

procesā izmantojamā materiāli tehniskā bāze, pedagogi apmeklē profesionālās pilnveides kursus un 

seminārus. Uzsākta datorikas mācību programmas apguve  1.klasē.  

►Atbalsta personāla darbības nodrošināšana. 

Skolā strādā atbalsta personāls, kas pedagoģiskajā darbā nodrošina atbalstu klašu audzinātājām un 

mācību priekšmetu skolotājiem. Psiholoģe un sociālā pedagoģe konsultē vecākus un skolēnus par 

dažādiem pedagoģiskajā procesā aktualizējamiem jautājumiem, pēc klases audzinātāju iniciatīvas 

piedalās klases stundu vadīšanā. Logopēde strādā galvenokārt ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem, viņu vecākiem un klases audzinātājām.    

► Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības pilnveide. 

  Skolā plānveidīgi tiek pilnveidota skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbība. Vecākiem 

nepieciešamā informācija ir pieejama skolas mājaslapā, kur izveidota sadaļa “Vecākiem”, skolvadības 

sistēmā “e-klase”, par pasākumiem skolā tiek izvietotas afišas, arī cita aktuālā informācija ir izvietota 

skolā pie ziņojumu stenda un skolotāju istabā. Sadarbības pilnveidē tiek ņemts vērā vecāku, skolotāju un 

skolēnu viedoklis, kas tika noskaidrots anketēšanā.  

Rekomendācijas skolas darba uzlabošanai 

2014.gada akreditācijā Zvejniekciema vidusskolas darba pilnveidei netika sniegtas 

rekomendācijas.   

Pamatojumu iegūšanas metodes 

Pašnovērtēšanas procesa laikā tika analizēts Skolas nolikums un skolas darbību reglamentējošie 

dokumenti – „Pedagoģiskās padomes darbības reglaments”, „Metodiskā darba noteikumi”, 

„Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, “Skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtība Zvejniekciema vidusskolā 

2015./2016.m.g.”, „Skolas padomes darbības reglaments”, „Skolēnu ekopadomes darbības reglaments”, 

„Skolas iekšējās kārtības noteikumi”, „Darba kārtības noteikumi”, „Pagarinātās dienas grupas darbības 

reglaments”, „Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo apbalvošanas kārtība”, „Kārtība, kas nosaka 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību”, „Kārtība, kādā 

Zvejniekciema vidusskola informē vecākus (personas, kas realizē aizgādību), ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi un kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”, 
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pašvērtējumi, skolas attīstības plāns, izglītības programmu licences, licencētās izglītības programmas, 

interešu izglītības programmas un nodarbību žurnāli e-klasē, konsultāciju grafiki, izglītības programmu 

īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts, skolas pedagogu datu bāze, pedagogu tarifikāciju 

apliecinošie dokumenti, pedagogu tarifikācijas saraksts, skolas gada budžeta tāme, pedagoģiskās padomes 

sēžu protokoli, Skolas padomes, Jauniešu domes un skolas ekopadomes darba protokoli, skolā izveidotās 

darba plānošanas grupas darba materiāli, stundu vērošanas materiāli (vērotas 43 mācību stundas, 11 

klases stundas), klašu audzinātāju darba plāni, materiāli par olimpiādēm, konkursiem, elektroniskie klašu 

žurnāli, stundu saraksts, skolēnu dienasgrāmatas un rakstu darbi, skolas medmāsas darba dokumentācija, 

„Bibliotēkas darbības reglaments”, „Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkas saskarsmes programma-

plāns”, „Pārskats par bibliotēkas darbu 2018.gadā”, grāmatu fonda uzskaites dokumentācija, skolas 

instruktāžu materiāli, evakuācijas plāni, direktora rīkojumi, skolotāju dežūru grafiks, skolas vadības 

struktūra, informācija skolas mājas lapā www.zvs.lv, aptaujāti 20 skolotāji, kā arī skolēni un vecāki. 

Iestādes snieguma novērtējums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

MĀCĪBU SATURS - Skolas īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs ( 1. 1.)  

 Skolā ir licencētas un tiek īstenotas divas izglītības programmas – Pamatizglītības (1. - 9.klase) 

programma un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Programmas ir 

licencētas valsts noteiktajā kārtībā. Skolā atbilstoši licencētajām programmām ir izveidota tarifikācija un 

stundu saraksts, kurā ir iekļautas visas attiecīgās izglītības programmas mācību stundas. Zvejniekciema 

vidusskolā  pedagogi strādā pēc Latvijas Republikas (turpmāk- LR) Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk- IZM) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru kabineta (turpmāk- MK) noteikumus 

Nr.530 par valsts standartu pamatizglītībā, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem un MK noteikumus Nr. 281 par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Skolotāji ir iepazinušies ar 

mācību priekšmetu standartiem. Visi skolotāji zina, ka standarta prasību izpilde ir obligāta. Mācību 

priekšmetu standartu saturs, to ieviešanas process, tā gaitā radušās problēmas un risinājumi tika analizēti 

mazajā pedagoģiskajā sēdē mācību gada beigās. Skolotāji savā darbā izmanto IZM piedāvātos mācību 

priekšmetu programmu paraugus, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugus papildina un pielāgo 

atbilstoši Zvejniekciema vidusskolā realizētajām izglītības programmām un stundu plānam. Valsts 

pārbaudes darbu rezultāti un tas, ka 9.klases skolēni beidza skolu ar Apliecību par pamatizglītību, liecina, 

ka licencētās izglītības programmas tiek realizētas kvalitatīvi.  

Mācību priekšmetu programmas apstiprina Zvejniekciema vidusskolas direktors. Atbilstoši 

mācību priekšmeta programmai katrai klasei pedagogi veido tematiskos plānus, paredzot satura apguvei 

nepieciešamo laiku, sasniedzamo rezultātu un sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus. Tematiskie 

plāni tiek saskaņoti mazajās pedagoģiskajās sēdēs un tos apstiprina direktora vietniece izglītības jomā.  

http://www.zvs.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
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Tematiskie plāni ir saglabāti elektroniskā formātā. Pirmā semestra noslēgumā, ja nepieciešams, tiek 

veiktas tematisko plānu korekcijas. Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu, tematisko 

plānu izstrādi un mācību līdzekļu izvēli, nodrošina skolotājiem konsultācijas un pieeju normatīvajiem 

dokumentiem. Aptaujā skolotāji norāda, ka „darba atmosfēra skolā ir mierīga, rosinoša darboties”. Visi 

skolotāji (100%) uzskata, ka skolas vadība viņus uzklausa un viedokli ņem vērā, kā arī nepieciešamības 

gadījumā tiek saņemts atbalsts un palīdzība no kolēģiem.  

Pēc VISC izstrādātajām vadlīnijām klašu audzinātājas izveido audzināšanas darba tematisko 

plānojumu. Audzināšanas darbs tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 

Skolas apstiprinātajā „Izglītības programmu apguvei izmantojamās mācību literatūras sarakstā 

Zvejniekciema vidusskolā” vienu reizi mācību gadā tiek veiktas izmaiņas atbilstoši pedagogu 

iesniegtajiem priekšlikumiem. Mācību literatūras sarakstu apstiprina skolas direktors, tas tiek publicēts 

skolas mājaslapā www.zvs.lv . Visiem skolotājiem ir nodrošināti visi darbam nepieciešamie resursi, ko 

viņi norāda veiktajā aptaujā.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. 

Ar stundu sarakstu skolēni, vecāki, skolotāji var iepazīties skolas gaitenī izvietotajā informatīvajā stendā, 

tas tiek aizsūtīts visiem skolēniem un skolotājiem, izmantojot sistēmu e-klase. Par izmaiņām stundu 

sarakstā skolotāji un skolēni tiek informēti sistēmā e-klase, kā arī tās tiek rakstveidā fiksētas, izvietojot 

informāciju pie stundu saraksta skolas gaitenī. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo 

dokumentu prasībām.  

Ikvienam skolēnam ir iespēja piedalīties individuālā darba un fakultatīvajās nodarbībās. Tās tiek 

organizētas mācību priekšmetu satura padziļināšanai, mācīšanās prasmju pilnveidei, skolēnu zinātniski 

pētniecisko iemaņu attīstībai. Atbilstoši skolēnu interesēm tiek organizētas nodarbības rokdarbos, 

gleznošanā, mūzikā, sportā, vides izglītībā, informātikā un kokapstrādē. Ir izstrādāts un visiem ir pieejams 

konsultāciju grafiks visos mācību priekšmetos. Skolotāji ievēro skolā izstrādāto un apstiprināto 

„Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

Jomas „Mācību saturs - Skolas īstenotās izglītības programmas” ( 1. 1. ) novērtējums-  

labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai  

► Sadarbojoties mācību priekšmetu 

pedagogiem un veidojot starppriekšmetu saiti, 

attīstītas skolēnu  kompetences, kas mūsdienu 

globalizācijas un informācijas tehnoloģiju 

attīstības laikā izglītojamajiem ļauj veiksmīgi 

darboties personisko un sabiedrības kopējo 

mērķu sasniegšanai.  

► Pedagoģiskajā procesā aktualizēta skolēnu  

►Īstenojot licencētās mācību programmas un 

mācību priekšmetu standartu prasības, turpināt 

attīstīt skolēnu  kompetences, kas mūsdienās 

izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties 

personisko un sabiedrības kopējo mērķu 

sasniegšanai. 

 

http://www.zvs.lv/
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lasītprasme, drošumspēja un digitālā prasme. 

  

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs „Mācīšanas kvalitāte” ( 2. 1.)  

Mācīšanas process skolā notiek kvalitatīvi. Mācīšanas metodes un darba formas ir pārdomātas, 

virzītas uz skolēnu zināšanu un prasmju attīstīšanu (pāru un grupu darbs, „uzlabotā” lekcija, darbs ar 

informācijas avotiem, informāciju tehnoloģiju izmantošana, testu uzdevumu veikšana, izmantojot 

balsošanas pultis u.c.) , ko apliecina Zvejniekciema vidusskolas  izglītojamo sasniegtie rezultāti valsts 

pārbaudes darbos. Pedagogu darba plānojums stundās ir pārdomāts; darba metodika ir mērķtiecīga, 

sistematizēta un atbilstoša skolēnu vecumposmam. 

Par mācīšanas kvalitāti skolā ir atbildīgi 32 pedagogi, no tiem deviņiem skolotājiem  ir maģistra 

grāds, visiem skolotājiem ir nepieciešamā augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija.  

Viena skolotāja vada Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko 

apvienību, 1 skolotāja piedalās 12.klases centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā valstī. 20 jeb 62% 

skolotāju pilnveidoja savu kvalifikāciju tālākizglītības kursos un semināros. Visi aptaujātie pedagogi 

(100%) atzīst, ka labprāt apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, tajos gūtās zināšanas izmanto 

mācību procesa pilnveidei.  

Zvejniekciema vidusskolā strādā skolotāji ar lielu darba pieredzi (19 jeb 86% pedagogu darba 

stāžs ir 16 un vairāk gadu) un vēlmi padarīt mācību procesu pēc iespējas mūsdienīgu un efektīvu. 

Apstiprinājums pedagogu profesionālajai meistarībai tika gūts, vērojot 43 mācību un 11 klases stundas. 

Tika vērotas 25 skolotāju vadītās mācību priekšmetu stundas. Skatīt 3.un 4.tabulu. 

3.tabula. Mācību stundu vērošana 

Mācību priekšmets Vēroto stundu skaits 

Bioloģija 1 
Ķīmija 2 
Fizika 3 
Ģeogrāfija 3 
Ekonomika 1 
Matemātika 6 
Informātika 1 
Latviešu valoda 6 
Angļu valoda 3 
Krievu valoda 2 
Latvijas un pasaules vēsture 4 
Sociālās zinības 2 
Veselības mācība 1 
Ētika 1 
Mūzika 1 
Vizuālā māksla 2 
Mājturība un tehnoloģijas 2 
Sports 2 
Kopā  43 
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4.tabula. Mācību un klases  stundu  vērošana pa klašu grupām 

Klašu grupas  1.-4.klase 5.-9.klase 10.-11.klase 

Stundas mācību 
priekšmetos  

9 stundas 26 stundas 8 stundas 

Klases stundas  4 stundas  5 stundas  2 stundas  
Kopā  13 stundas 31 stunda 10 stundas 

 

2 skolotājas ar labiem rezultātiem piedalījās PIKSP rīkotajā konkursā “Neturi sveci zem pūra!”, 

rādot komisijai 2 integrēta satura mācību stundas 11.klasē.  

Pēc stundu vērošanas un sarunas ar mācību priekšmeta pedagogu tika izdarīti secinājumi, ka 

stundas ir pārdomātas un labi sagatavotas, skolēni stundās ir aktīvi un prot sadarboties, prot izvērtēt savu 

un klasesbiedru darbu. Daudzas stundas sākas ar eksperimentu vai ierosināšanas uzdevumu, skolotāji lieto 

uzslavas, stundā ir labvēlīgs  mikroklimats, optimāla skolotāja un skolēnu sadarbība.  

Klases stundās, kas atbilst tematiskajam plānam, tika vērota saturiskā daudzveidība, skolēnu 

savstarpējā sadarbība un ieinteresētība stundas darbā. Vidusskolas posmā klases stundu plānošanā un 

dažu stundas elementu vadīšanā tika iesaistīti skolēni, kuri bija šim darbam sagatavojušies: izveidotas 

prezentācijas, sagatavoti jautājumi un uzdevumi klases biedriem.   

Lai skolotāji un skolēni varētu atrast mācību darbam nepieciešamo informāciju, skolā darbojas 

bibliotēka, kur skolēniem ir iespēja strādāt ar planšetdatoriem: ir izstrādāts bibliotēkas darbības 

reglaments. Bibliotēkā, visos mācību un skolas vadības kabinetos ir interneta pieslēgums. Skolā ir 

pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Katram pedagogam ir portatīvais dators mācību procesa 

dokumentēšanai sistēmā e-klase un mācību materiālu veidošanai un demonstrēšanai. Mācību procesā 10 

mācību kabinetos izmanto interaktīvās tāfeles, 7 mācību kabinetos – stacionāros multimediju projektorus, 

skolā tiek izmantoti 3 mobilie multimediju projektori, 2 dokumentu kameras, 30 balsošanas iekārtas, 

”Papershow”- iekārta interaktīvām nodarbībām. 

Zvejniekciema vidusskolas skolotāju darbība ir balstīta uz „Pedagoģiskās padomes darbības 

reglamenta” nosacījumiem. Skolā darbojas Pirmsskolas un sākumskolas metodiskā komisija, citi 

metodiskā  un audzināšanas darba jautājumi tiek pārrunāti un analizēti mazajās pedagoģiskajās sēdēs.   

Pirmsskolas un sākumskolas metodiskajā komisijā un mazajās pedagoģiskajās sēdēs skolotāji, 

balstoties uz mācību darba izvērtējuma un kontroles rezultātiem, kā arī skolas noteiktajām prioritātēm, 

izvirza mācību mērķus, uzdevumus, izvēlas mācību priekšmetu standartiem un skolēnu vecumam un 

spējām atbilstošas mācību metodes un līdzekļus. Visi mācību priekšmetu skolotāji plāno savu darbu, 

rakstot skolā izstrādātas, vienotas pieejas tematiskos plānus, kuros paredz apgūstamās tēmas, 

izmantojamās mācību metodes, pārbaudes darbus un to formas (rakstveida, mutvārdu, kombinēta, 

referāts, mācību materiāla izveide). Mācību priekšmetu un klases audzinātāja darba plāni tiek apstiprināti 

Pirmsskolas un sākumskolas metodiskajā komisijā, mazajās pedagoģiskajās sēdēs, tie tiek saskaņoti ar 

direktora vietniecēm izglītības un audzināšanas jomā.  
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Skolā ir izstrādāta rakstu darbu sistēma („Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”), ko mācību gada sākumā apstiprina Pirmsskolas un sākumskolas 

metodiskajā komisijā un mazajās pedagoģiskajās sēdēs. Rakstu darbu sistēma ietver mājas darbus, 

pārbaudes darbus, projektu un radošos darbus, to veikšanas biežumu un novērtēšanu.  

2018./2019. m. g. skolā mērķtiecīgi un pārdomāti tiek turpināts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, ko 

nosaka “Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtība Zvejniekciema 

vidusskolā 2018./2019.m.g.” Tika pilnveidota prezentācija ,,Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 

ABC”. Ar šo materiālu tiek iepazīstināti 10. klases skolēni, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

vadītāji. Pēc tam skolēns zinātniski pētnieciskā darba iemaņas apgūst, sadarbojoties ar skolotāju- darba 

vadītāju. Izglītojamie 11.klasē apliecina iegūtās iemaņas praksē un pabeidz izstrādāt zinātniski 

pētniecisko darbu, kuru aizstāv atbilstošā sekcijā. Visi darbi tiek prezentēti skolas ZPD lasījumos un 

izvirzīti dalībai Pierīgas novadu skolu skolēnu ZPD konferencē. Zvejniekciema vidusskolas trīs 11. klases 

skolēnu darbi tika izvirzīti   Latvijas 43. skolēnu zinātniskās konferences reģionālajam posmam, kurā 

viens darbs ieguva 2.pakāpi. Šī darba autores  arī valstī ieguva 2.pakāpi.  

Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam skolēnam ir pieejamas konsultācijas visos mācību 

priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir izvietots pie skolas ziņojumu stenda, skolas mājas lapā un sistēmā e-

klase, ko skolā izmanto mācību procesa dokumentēšanai un kuras aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta.  

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir virzīti gan uz stundā iegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanu, gan skolēnu pētnieciskās un radošas darbības veicināšanu. Mājas darbos atkarībā no 

mācību priekšmeta specifikas iekļauta dažādu shēmu un tabulu veidošana, pētniecisko uzdevumu 

risināšana, praktisko un radošo darbu veikšana. Mājas darbu vērtējumi valodās, matemātikā, informātikā  

tiek fiksēti sistēmā e- klasē. Mājas darbu apjomu, vērtēšanas regularitāti pārrauga direktora vietniece 

izglītības jomā.  

Kritērija ”Mācīšanas kvalitāte” ( 2. 1.) novērtējums -  labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

► Pilnveidots mācību procesu, efektīvi 

izmantojot informācijas tehnoloģijas un 

veicinot skolēnu lasītprasmi. 

►Pedagogi mērķtiecīgi pilnveido savu 

profesionālo kompetenci, apmeklējot 

tālākizglītības kursus un seminārus. 

 

 ►Pilnveidot izmantojamo mācīšanas metožu 

daudzveidību atbilstoši izglītojamo iepriekšējai 

sagatavotības pakāpei un individuālajām 

īpašībām. 

 

Kritērijs „Mācīšanās kvalitāte” ( 2. 2.) 

Mācīšanās procesu skolā nodrošina mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti, bibliotēka, iegādātas 

jaunas mācību grāmatas, uzziņu literatūra un daiļliteratūra.  Skolā licencēto  izglītības programmu 

īstenošanai paredzēto mācību grāmatu sarakstu direktors apstiprina likumā noteiktajā kārtībā. Visi skolēni 

tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un citiem mācību satura apguvei nepieciešamajiem mācību 
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materiāliem. Bibliotēkā skolēniem ir pieejami planšetdatori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkā un skolā 

ir nodrošināta iespēja izdrukāt un kopēt dažādus mācību un interešu izglītības materiālus, taču, 

palielinoties skolēnu un skolotāju interesei par dažādiem elektroniskajiem resursiem, skolas mājas lapā, 

sadaļā „Infotēka”, ir izveidots pārskatāms un ērti izmantojams „Elektronisko resursu ceļvedis”. Bibliotēkā 

regulāri tiek veidotas tematiskās  un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu izstādes, notiek 

bibliotekārās stundas un ir pieejami dažādi informatīvie materiāli (piemēram, „Karjeras iespējas”). 

2018./2019.m.g. 59 skolēni ar lielu interesi iesaistījās Bērnu un jauniešu žūrijas darbā, lasot un vērtējot 

izlasītās grāmatas, aizpildot elektroniskās anketas. Centīgākie Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki 

piedalās ikgadējos Lielajos lasīšanas svētkos. 

Skolas bibliotēkā notiek dažādi tematiskie pasākumi: Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa, kad dažādu 

vecumu skolēni skolas bibliotēkā lasa  ziemeļvalstu literatūru un pēc tam kopā ar bibliotekāri pārrunā 

lasīto. Bibliotēkā regulāri notiek tikšanās ar grāmatu autoriem un ilustratoriem. 

Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem 

skolēniem kā mācību stundās, tā arī piedaloties projektu darbā, konkursos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un konferencēs, izstādēs. Vērojot mācību 

stundas, secināts, ka lielākajā daļā stundu ir laba darba organizācija, veidojas skolēna un skolotāja 

dialogs, notiek skolēnu sadarbība mācību procesā. Viens no labas sadarbības piemēriem ir  piedalīšanās 

Olimpiskajā dienā 2018, kurā iesaistījās visi skolēni un pedagogi.  

Skolotāji rosina skolēnus izmantot informāciju tehnoloģijas, ievietojot mācību materiālus sistēmā 

e-klase, kā arī norādot attiecīgo interneta vietņu adreses. Skolēni veido elektroniskas prezentācijas mācību 

stundām. Skolotāji rosina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus: rokasgrāmatas, enciklopēdijas, 

vārdnīcas, žurnālus, laikrakstus, interneta resursus u.c. 

Vērojot gan mācību, gan klases stundas, tika secināts, ka skolotāji labi pārzina attiecīgās klases 

mācību priekšmeta saturu, to prasmīgi saista ar ikdienas dzīvi, mūsdienām. Vairumā gadījumu pedagogi 

meistarīgi pielieto daudzveidīgas mācību metodes skolēnu aktivizēšanai, analīzes, sintēzes prasmju 

attīstīšanai, akcentējot problēmjautājumus un uzdevumus. Stundās vērojama laba skolotāju un skolēnu 

sadarbība, kas balstīta uz skolotāju prasmīgi veidotajiem dialogiem, kā arī – pozitīva sadarbības vide.  

Stundu saraksts ir izveidots atbilstoši licencēto izglītības programmu prasībām. Skolotāju un 

skolēnu zināšanai skolā izstrādāts kabinetu sadalījums. Visos mācību priekšmetos skolēniem ir 

nodrošinātas individuālās konsultācijas. Individuālo konsultāciju grafiks izvietots pie skolas ziņojumu 

stenda un skolas mājas lapā. Skolotāji cenšas veidot skolēnu mācību motivāciju, izmantojot 

daudzveidīgas darba formas un mācību metodes, tai skaitā jaunākās informācijas tehnoloģijas.  

To apstiprina arī skolēnu sniegums priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencēs. Plašāka informācija par Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo iegūtajām 

godalgotajām vietām reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos  un skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konferencēs 2018./2019. m.g. ir pieejama vietnē https://www.zvs.lv/sasniegumi . 

https://www.zvs.lv/sasniegumi
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Skolēni zina, un lielākā daļa skolēnu cenšas ievērot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. 

Stundā mācīšanās procesa veiksmīgai norisei visiem skolēniem ir nepieciešamie materiāli, ko nodrošina 

skola. Visi pedagogi (100%) piekrīt apgalvojumam, ka viņiem ir darbam nepieciešamie mācību materiāli 

un līdzekļi. Audzēkņi prot darboties ar dažādām mācīšanās metodēm – pāru, grupu darbu, projekta metodi 

u.c. Gandrīz visi aptaujātie skolēni (92%) atzīst, ka prot sadarboties ar citiem skolēniem mācību procesā. 

Uzmanība pievēršama mācību darba diferenciācijai, stundās piedāvājot dažādu grūtības pakāpju 

uzdevumus skolēniem ar augstāku mācību satura apguves līmeni. Kopumā skolas audzēkņi ir motivēti 

mācību darbam un izprot izglītības nozīmi. 

Lielākā daļa skolēnu apzinīgi apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un 

nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti sistēmas e-klase žurnālā. Skolā ir izveidota stingra kavējumu 

uzskaites sistēma, ko nosaka „Kārtība, kādā Zvejniekciema vidusskola informē vecākus (personas, kas 

realizē aizgādību), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, un kā reģistrē 

izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”, kavējumu iemesli analizēti mazajās pedagoģiskajās sēdēs, 

individuālajās pārrunās ar skolēniem, kuri kavē mācību stundas. Tiek noteikta turpmākā rīcība kavējumu 

novēršanai. Visi aptaujātie vecāki (100%) zina, kā rīkoties, ja bērns nevar ierasties skolā. Skolotāji, sociālā 

pedagoģe, klašu audzinātājas kopā ar vecākiem cenšas novērst kavējumus, tomēr dažās vidusskolas klasēs 

neattaisnotie stundu kavējumi ir diezgan ievērojami, tas rada problēmas mācību satura apguvei atbilstoši  

skolēnu spējām. Radušās skolēna un pedagoga sadarbības problēmas palīdz atrisināt skolas psiholoģe, 

sociālā pedagoģe un/vai skolas administrācija  sadarbībā ar klases audzinātāju.  

Lielākā daļa skolēnu apmeklē fakultatīvās nodarbības dažādos mācību priekšmetos.  Skolēniem ir 

plašas iespējas apmeklēt bibliotēku un lasītavu, datorklasi, sporta zāli, pagarinātās dienas grupas 1.-

4.klasei. Pagarinātās dienas grupu darba formas ir dažādas: skolēni mācās, dodas pastaigās, spēlē galda 

spēles, gatavojas konkursiem, izmantojot interaktīvo tāfeli un interneta pieslēgumu. 

Par neatņemamu un jēgpilnu mācīšanās procesa sastāvdaļu skolā ir kļuvušas mācību ekskursijas. 

Tika organizētas 39 mācību ekskursijas, kuru tematika cieši saistīta ar mācību satura apguvi un karjeras 

izvēli, kā arī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. 9.-11.klases skolēni apmeklēja Rīgas Krievu 

drāmas teātra izrādes, 8.klase apmeklēja operu, 10.klase devās uz koncertlekciju ciklu “Mūzika tev”.    

Skolēniem savas zināšanas un prasmes ir iespēja papildināt un demonstrēt, piedaloties dažādos 

konkursos.  

 Zvejniekciema vidusskolai 2018./2019.m.g. atkārtoti tika piešķirts ekoskolas nosaukums, tāpēc 

skolēni un skolotāji iesaistījās makulatūras vākšanā, kā arī PET pudeļu un bateriju vākšanā. 8. klases 

skolēni piedalījās “ZZ čempionāta” pusfināla sacensībās, neiekļūstot finālā.  

Par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu ir kļuvusi projektu nedēļa skolā. Projektu tēmas 

skolēni izvēlas, ņemot vērā savas intereses, skolotāju ieteikumus, skolas darbam izvirzītos mērķus un 

prioritātes. 2018./2019.m.g. projektu temati bija ļoti daudzveidīgi. Skatīt 5. tabulu. 
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5.tabula.Projektu darbu temati 

Klase Temats 

1. Drošs ceļš uz skolu 
2. Satiksmes drošība  
3. Drošība dažādās situācijās   
4. Drošs internets  
5. Drošība internetā   
6. Tehnoloģijas 
7. Drošība skolā  
8. Drošība skolā  
9. Ielūgumu  un scenārija pamattēžu veidošana 

pēdējā zvana pasākumam un izlaidumam 
10., 11. ZPD priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana 

  
Projektu nedēļas noslēgumā skolēni demonstrēja sagatavotos materiālus: plakātus, prezentācijas, 

kalendāru u.tml. Projektu nedēļas noslēgumā tika veikts darba apkopojums un izvērtējums, fotogrāfijas 

pieejamas interneta vietnē 

https://photos.google.com/share/AF1QipNHgQC5GcTUzzTb9iU6pt2UcRiPa7OYa-

ocXRw0u2cOJfvjJuwItBiUkF53PiGO6w?key=ekRRZGdiMTFMZFhKR2lrWkRTS0FXOFFJTEFuQjh3

Būtiskākie secinājumi: optimālais projektu darbu veidošanas laiks – 3 dienas, iegūtas jaunas zināšanas,  

interesanta sadarbība grupās, kas izveidojas nejauši, mācību priekšmetos apgūto var izmantot praktiskajos 

darbos, tiek attīstīta prasme iegūto informāciju analizēt, sintezēt, sistematizēt un uzskatāmi demonstrēt 

skolas biedriem un skolotājiem.  

 Divas reizes mācību gadā tiek analizēti un izvērtēti skolēnu sasniegumi: individuālie, pa mācību 

priekšmetiem, pa klasēm. Rezultāti tiek analizēti klases stundās, Sākumskolas un pirmsskolas 

metodiskajā komisijā, mazajās pedagoģiskajās sēdēs, pedagoģiskajā sanāksmē, ar tiem iepazīstināta 

Skolas padome, vecāki, informācija tiek atspoguļota skolas mājas lapā  un  reizi mācību gada laikā 

„Saulkrastu Domes Ziņās”.  

 Zvejniekciema vidusskola piedalās ES līdzfinansētajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, kura ietvaros tiek nodrošinātas pedagogu un pedagogu palīgu konsultācijas 

skolēniem. Projekta ietvaros skolēni dodas arī mācību vizītēs.  

Pēc iepazīšanās ar mācību un audzināšanas darba rezultātiem pedagogi izvērtē padarīto, rakstot 

sava darba pašvērtējumu. Skolā ir izstrādāta un apstiprināta skolotāju darba pašvērtējuma forma. 

Pašvērtējumos konstatētie rezultāti tiek apkopoti un analizēti Sākumskolas un pirmsskolas metodiskajā 

komisijā, mazajās pedagoģiskajās sēdēs un skolas pedagoģiskās padomes sēdē. Objektīvi norādītie 

nepieciešamie uzlabojumi tiek iekļauti nākamā mācību gada prioritātēs.  

Kritērija ”Mācīšanās kvalitāte” ( 2. 2.) novērtējums-  labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Tiek veikts darbs, lai veicinātu  skolotāju un 

skolēnu vienotu izpratni par mācību stundas 

 ►Individualizēt mācīšanās procesu, 

diferencējot mācību saturu pēc sarežģītības 

https://photos.google.com/share/AF1QipNHgQC5GcTUzzTb9iU6pt2UcRiPa7OYa-ocXRw0u2cOJfvjJuwItBiUkF53PiGO6w?key=ekRRZGdiMTFMZFhKR2lrWkRTS0FXOFFJTEFuQjh3
https://photos.google.com/share/AF1QipNHgQC5GcTUzzTb9iU6pt2UcRiPa7OYa-ocXRw0u2cOJfvjJuwItBiUkF53PiGO6w?key=ekRRZGdiMTFMZFhKR2lrWkRTS0FXOFFJTEFuQjh3
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mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem stundas 

mācību procesa rezultātā.  

►Izmantojot efektīvas un dažādas mācību 

metodes, tiek veicināta skolēnu izpratne par 

konkrētu zināšanu pielietojumu turpmākajā 

darbībā. 

pakāpes vairākos līmeņos. 

 

Kritērijs „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” ( 2. 3. ) 

 Mācību sasniegumu vērtēšanu skolā atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem regulē 

„Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, izmaiņas tiek veiktas šī 

dokumenta pielikumā. Dokuments apspriests pedagoģiskajā sēdē, to apstiprina direktora vietniece 

izglītības jomā. Zvejniekciema vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka tematisko 

pārbaudes darbu vērtēšanu un veikšanas minimālo biežumu, pārbaudes darbu veidus un formas, kā arī 

vecāku un skolēnu informēšanas kārtību par skolēnu mācību sasniegumiem. Skolēniem ir zināma un 

saprotama mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolā. Arī mācību priekšmetu tematiskajos plānos 

iekļauti tematiskie pārbaudes darbi, norādītas to  vērtēšanas metodes un formas. Mācību gada sākumā 

mācību priekšmetu ievadstundās skolēni tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, principiem, vērtēšanas 

regularitāti un pamatkritērijiem. Arī pirms katra konkrētā tematiskā pārbaudes darba lielākajā daļā mācību 

priekšmetu skolēni tiek iepazīstināti ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas veidu, formu un 

izvirzītajām prasībām. Vairumā gadījumu pēc pārbaudes darba novērtēšanas pedagogi iesaka 

uzlabojumus zināšanu un prasmju pilnveidei. Gandrīz visi aptaujātie skolēni (94%) norāda, ka skolotāji 

izskaidro pārbaudes darba veikšanas nosacījumus, 91% aptaujāto skolēnu apstiprina, ka skolotāji pamato 

pārbaudes darba vērtējumu un darbus izlabo savlaicīgi. Taču iesniegtajās skolēnu atbildēs lasāmi 

komentāri, ka ir daži skolotāji, kuri ne vienmēr izlabo darbus savlaicīgi. Sava darba vērtēšanā skolēniem 

ir iespēja piedalīties lielākajā daļā mācību stundu, kaut gan skolotāji atzīst, ka tas ir laikietilpīgs process. 

Pozitīvi vērtējams, ka skolēniem ir iespējams savas zināšanas novērtēt, izmantojot balsošanas pultis. 

Gandrīz visi skolēni (93%) uzskata, ka prot novērtēt savus mācību sasniegumus. 

Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību, mācību sasniegumu rezultātiem, izmantojot 

daudzveidīgas sadarbības formas: sekmju izraksti elektroniski un, ja nepieciešams, papīra formātā vismaz 

reizi mēnesī sistēmā e-klase, vecāku sapulces, individuālas sarunas, konsultācijas u.c. Vērtējuma uzskaite 

elektroniskajā žurnālā tiek pārraudzīta un regulāri kontrolēta. Skolēnu sasniegumu analīze tiek ņemta 

vērā, plānojot turpmāko mācību darbu, tai skaitā individuālās konsultācijas. 

 

 

 

 



16 

 

Kritērija ”Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” ( 2. 3. ) novērtējums-  labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolotāji cenšas ievērot „Zvejniekciema 

vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību”. 

►Pilnveidota skolotāju vērtēšanas kompetence, 

tiek dažādoti mācību sasniegumu vērtēšanas 

veidi un paņēmieni, lai veicinātu skolēnu 

mācīšanās motivāciju. 

►Analizēt pedagoģiskajā procesā izmantotos 

vērtēšanas paņēmienus, izdarīt secinājumus par 

darba rezultātu, uz ko balstoties plānot 

turpmāko vērtēšanas metodiku dažādās klasēs.   

 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Kritērijs „Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” ( 3. 1.) 

 Mācību darbs skolā vērsts uz to, lai skolēni labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu 

standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Pedagogi un skolas vadība 

koordinē un analizē skolēnu sasniegumus un seko viņu izaugsmei. Rezultāti tiek apkopoti semestra un 

mācību gada nobeigumā. Mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti sistēmā e-klase, tā radot vēl 

daudzpusīgākas un plašākas iespējas skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un 

kvantitatīvai dinamikas analīzei un ļaujot veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību priekšmetā noteiktā 

laika posmā. Skolēnu mācību sasniegumi tiek ievietoti skolas mājaslapā. Analizējot skolēnu sasniegumus 

skolas izstrādātajos pārbaudes darbos, kā arī ņemot vērā skolēnu attieksmi un izaugsmes dinamiku, tiek 

izmantoti “Valsts pamatizglītības standartā” noteiktie vērtējuma līmeņi :9, 10 – augsts sniegums; 6, 7, 8 – 

optimāls sniegums; 4, 5 – viduvējs sniegums; 1,2,3 – vājš vērtējums. 

Īpaša vērība tika pievērsta skolēnu mācīšanas un mācīšanās jautājumiem pamatskolā. Kā rezultātā 

pamatskolas klasēs  nav otrgadnieku, skolā ir nedaudz  to skolēnu, kuriem ar direktora rīkojumu ir 

noteikts  pagarinātais mācību gads. 

Statistikai izmantoti 2018./2019. mācību gada dati par skolēnu sasniegumiem ikdienas mācību 

darbā. 1.klasē skolēnu sasniegumi ikdienas darbā tiek vērtēti aprakstoši, uzsverot pozitīvo katra 

izglītojamā attīstībā un izaugsmes dinamikā. Klašu vidējais sekmju vērtējums - 7,36 liecina, ka skolēni 

kopumā ir motivēti mācīties.  Detalizēta  informācija par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā pieejama 

vietnē https://www.zvs.lv/mcbu-rezultti . 

Skolēnu mācību sasniegumi atšķiras pa mācību priekšmetiem un arī pa klašu grupām. Ļoti augsti 

rezultāti ir mākslu jomas priekšmetos, sportā, dabaszinībās. Šie augstie rezultāti ir saistīti ar iespēju 

skolēniem apmeklēt interešu izglītības pulciņus, padziļinot savas zināšanas, pilnveidojot prasmes un 

attīstot savas spējas. Tādos mācību priekšmetos kā literatūra, matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, 

https://www.zvs.lv/mcbu-rezultti
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Latvijas un pasaules vēsture jāveicina skolēnu interese, motivācija mācīties, izvēloties vecumposmam un 

skolēnu sagatavotības līmenim atbilstošu metodiku.  

 

Kritērijs „ Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” ( 3. 2.) 

Viens no skolas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes rādītājiem ir izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. Zvejniekciema vidusskolas  audzēkņi uzrāda labus rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

Valsts pārbaudes darbus skolēni kārto, sākot ar 3.klasi. 2018./2019.m.g. 3. un 6.klases skolēni kārtoja 

valsts diagnosticējošos pārbaudes darbus, kuru vērtējums tika izteikts procentuāli. 9.klases skolēnu 

sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā. Vairāk informācijas par valsts pārbaudes darbu rezultātiem 

pieejams vietnē https://www.zvs.lv/valsts-parbaudes-darbi . 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ( 4. 1.) 

Zvejniekciema vidusskolā tiek analizēti un aktualizēti nepieciešamie psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās palīdzības virzieni, nepieciešamības gadījumā piesaistot sociālās palīdzības 

speciālistus un organizējot sat[istitucionālās sanāksmes. Skola  sniedz iespējas izglītojamajiem veidot, 

attīstīt un pilnveidot sociālās prasmes un iemaņas. Tiek ņemts vērā izglītojamo, pedagogu un vecāku 

viedoklis. Šo informāciju izmanto audzēkņu psiholoģiskās, psihoemocionālās un sociālpedagoģiskās 

palīdzības nodrošināšanai.  

Skolā darbojas atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa, 

bibliotekārs. Skolas atbalsta personāls darbojas saskaņoti un strukturēti. Atbalsta personāla darbības 

sekmīgai nodrošināšanai skolā ir izveidota  atbalsta personāla konsultatīvā grupa, kuras galvenie darbības 

virzieni ir: 

1) atbalsta sniegšana individuālā līmenī;  

2) izglītojošais darbs klasēs pēc konkrēta klašu audzinātāju pieprasījuma, risinot konkrētas situācijas;  

3) preventīvais darbs klasēs (tematiskās nodarbības ar mērķi modelēt sarežģītas situācijas un veidot 

izpratni par iespējām tās atrisināt, piemēram, par pienākumiem, atbildību un tiesībām saistītiem 

jautājumiem);  

4) pedagogu un skolēnu vecāku konsultēšana;  

5) atbalsts skolēniem karjeras plānošanas jomā.  

Skolas sociālais pedagogs: 

1)  diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu 

pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē; 

https://www.zvs.lv/valsts-parbaudes-darbi
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2) apzina ģimeņu sociālās un ekonomiskās problēmas un to ietekmi uz bērnu un jauniešu sociālās 

dzīves un pašrealizēšanās kvalitāti; 

3)  nosaka riska faktoru klātesamības pakāpi ģimenē, skolā, vienaudžu vidē un to ietekmi uz 

socializācijas procesu; 

4)  apkopo datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un 

ģimenē; 

5) analizē bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas 

institūcijās; 

6) diagnosticē dzīves prasmju līmeni; 

7)  plāno un īsteno konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības 

un resocializācijas jomā. 

Ja nepieciešams, tiek uzsākts gadījuma risināšanas process, iesaistot atbilstošos speciālistus, bet 

sākumā tiek izmantoti skolas iekšējie resursi atbilstošo kompetenču un amata apraksta līmenī. Katrs 

gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā palīdzība 

Sociālais pedagogs sadarbībā ar direktora vietnieci audzināšanas darbā  regulāri seko izglītojamo mācību 

stundu kavējumiem un sekmju līmenim. Katru mēnesi tiek veikts kavējumu apkopojums un analīze. 

Sadarbībā ar klašu audzinātājām tiek noskaidroti iemesli, un izglītojamiem tiek sniegts nepieciešamais 

atbalsts situācijas uzlabošanā. Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par savu bērnu kavējumiem, 

sekmēm un iespējām situācijas risināšanā. Visi vecāki (100%) atzīst, ka ir informēti, kā rīkoties, ja bērns 

nevar apmeklēt skolu, un 98% vecāku ir pārliecināti, ka pedagogi rūpēsies par bērnu drošību. Gandrīz visi 

aptaujātie skolēni (97%) atzīst, ka skolā māca rūpēties par savu veselību un drošību, un 94% uzskata, ka 

viņi skolā un tās apkārtnē jūtas droši. 

Izglītības psihologs skolā veic: 

1) sadarbojas ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;  

2) pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai; izstrādā adaptācijas programmas, lai veicinātu jaunāko 

klašu skolēnu iejušanos skolā;  

3) veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas; 

4) pēta skolēnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot 

dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);  

5) piedalās mācību stundās un vēro, kā skolēni sadarbojas savā starpā un ar skolotāju;  

6) veic klases kā grupas psiholoģisko izpēti un skolas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādā 

ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;  

7) konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām 

attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām; 

8) konsultē vecākus par bērnu audzināšanu u.c. 

Skolas  logopēde strādā galvenokārt ar 1.–4. klašu skolēniem, lai veiktu dažādu lasīšanas, 

rakstīšanas un skaņu izrunas traucējumu korekciju. Nodarbības pie logopēdes apmeklēja 28 skolēni. 
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1.–4. klases skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās pēc 

mācību stundām. Pagarinātās dienas grupu nodarbības apmeklē 73 skolēni. Nodarbību laikā skolēniem 

tiek sniegta palīdzība mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem. Skolēni pēc 

mācību stundām var izmantot bibliotēku un lasītavu ar interneta pieslēgumu, kā arī kopētāju un 

planšetdatorus, lai gatavotos nākamās dienas stundām. 

Ievērojot skolas izglītojamo vecāku intereses un vajadzības, atbalsta personāls regulāri sniedz 

konsultācijas vecākiem, piedalās klases vecāku sapulcēs.  

Zvejniekciema vidusskolā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo drošības jautājumu skaidrošanai. 

Par izglītojamo drošību skolā rūpējas gan pedagoģiskais personāls, gan tehniskais personāls. Skolas  

iekšējās kārtības noteikumos ir noteiktas prasības, kas nodrošina izglītojamo drošību mācību procesa laikā 

un ārpusklases pasākumos, izveidots detalizēts dokuments „Izglītojamo iepazīstināšana ar drošības 

noteikumiem mācību laikā un mācību stundu starplaikos” ( dir. rīk. Nr. 1-9.1/21; 2018.08.31.). Mācību 

gada un 2.semestra sākumā  izglītojamie tiek informēti par iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītojamie ar 

savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies un tos ievēros. Ir noteiktas uzvedības prasības visos mācību 

kabinetos, noteikumi, kas jāievēro, dodoties pārgājienos un ekskursijās, kā arī citi noteikumi, lai 

nodrošinātu skolēnu drošību ikvienā situācijā. Drošības noteikumi ir izvietoti kabinetos, un skolēni 

regulāri tiek instruēti par to ievērošanu gan mācību, gan klases stundās. Zvejniekciema vidusskolas 

audzināšanas darba programmā ir iekļautas tēmas par atkarību profilaksi, skolēnu drošību dažādās 

nestandarta situācijās un ceļu satiksmes noteikumiem. Šīs tēmas tiek apgūtas un regulāri atkārtotas klases 

stundās. Tiek organizētas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Klases stundās skolēni tiek 

informēti, kā rīkoties dažādās ekstremālās situācijās, traumu un saslimšanas gadījumos. Gandrīz visi 

skolēni (99%) ir pārliecināti, ka zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās. Klases stundām ir 

izveidoti metodiskie materiāli par drošību. Skolā un klasēs visiem ir pieejama jaunākā informācija, kā 

sazināties ar dažādiem palīdzības dienestiem.    

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta kārtība, kā skolā tiek reģistrēti apmeklētāji. Skolas 

dežurante kontrolē apmeklētāju ierašanos skolā. Skolā regulāri dežurē skolas vadības pārstāvis. Vairāki 

dežurējošie pedagogi starpbrīžos atbild par kārtību gaiteņos, garderobē un ēdnīcā. Brīvajās stundās, 

starpbrīžos un pēc mācību stundām izglītojamie var izmantot kafejnīcas un lasītavas pakalpojumus. Ir 

noteikta kārtība, kā izglītojamie drīkst atstāt skolu  mācību procesa laikā.  

Skolā ir izvietoti evakuācijas plāni, visi skolēni un personāls ir praktiski apmācīti (notikusi mācību 

trauksme), kā rīkoties ekstremālās situācijās. Skolas personālu par ugunsdrošības, elektrodrošības un 

citiem drošības jautājumiem katra mācību gada sākumā  instruē darba aizsardzības speciālisti. 

Organizējot ārpusklases pasākumus, savlaicīgi tiek ziņots pašvaldības policijai par katru aktivitāti, 

norādot pasākuma norises vietu un laiku. Pasākumu laikā kārtību kontrolē pašvaldības policisti.  

Nodrošinot audzēkņiem veselības aprūpi, skolas medicīnas kabinetā tiek sniegta pirmā 

medicīniskā palīdzība, kā arī sistematizēta un uzglabāta atbilstošā dokumentācija: ambulatorais žurnāls, 

kurā tiek reģistrēti izglītojamo akūtās saslimšanas gadījumi, traumu uzskaites žurnāls, profilaktiskā darba 
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žurnāls. Skolā tiek apkopota informācija par audzēkņiem, kuriem konstatētas veselības problēmas, ko 

varētu novērst skolā (redze, dzirde, stāja u.tml.). 

Skolas medicīnas kabinetā atrodas audzēkņu medicīniskās kartes, kurās tiek dokumentētas ārstu – 

speciālistu un medicīnas māsas veiktās veselības pārbaudes, informācija par slimību gadījumiem. Tiek 

dokumentēti veikto profilaktisko apskašu rezultāti.  

Skolā tiek fiksēta informācija arī pedikulozes pārbaudēm žurnālā.  

Skolā ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns – medpunkta telpā un skolas telpām 

infekciju slimību gadījumā.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā sniedzama pirmā medicīniskā  palīdzība 

izglītojamajiem skolā; norādīts, kā jārīkojas traumu un saslimšanas gadījumos, kā jāiesniedz kavējumu 

attaisnojošie dokumenti. 

Skolā regulāri par veselīgu dzīvesveidu tika organizēti pasākumi: mācību ekskursijas uz “Lido” 

veselīga uztura skolu,  klases stundās iekļauti temati  par šo tēmu,  klašu sportiskās aktivitātes pēc 

stundām, kā arī Olimpiskajā un Sniega dienā.  

 Skolēniem ēdnīcā tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Skola iesaistījusies 

programmā „Skolas piens” un „Skolas auglis”, kā rezultātā skolēniem regulāri tiek piedāvāts piens un no 

oktobra līdz martam -augļi. Sākumskolas kabinetos, sporta zālē un skolas kafejnīcā skolēniem ir pieejams 

dzeramais ūdens. Skolā tiek veicināta veselīgas pārtikas lietošana.  

Kritērija „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” ( 4. 1. )novērtējums – ļoti  labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

► Pilnveidota  atbalsta personāla un klašu 

audzinātāju sadarbība. 

►Veikts darbs ar  skolēniem, kuriem ir 

nepieciešama psiholoģiskā un sociālā palīdzība, 

sniegtas konsultācijas gan skolēniem, gan viņu 

ģimenēm. 

► Turpināt darbu ar  skolēniem, kuriem ir 

nepieciešama psiholoģiskā un sociālā palīdzība, 

sniegt kvalitatīvas konsultācijas gan skolēniem, 

gan viņu ģimenēm. 

► Turpināt izglītojamo un skolas darbinieku 

apmācības rīcībai ekstremālās situācijā. 

 

Kritērijs  „Atbalsts personības veidošanā” ( 4. 2.) 

Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs sociāls un psiholoģiski metodisks process, kurā tiek veidota un 

attīstīta izglītojamā personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti. 

Par būtisku audzināšanas darbības mērķi Zvejniekciema vidusskolā  tiek uzskatīta patriotisma un 

atbildības izjūtas veicināšana, kas paredz pašnovērtējuma spēju veidošanu un attīstīšanu, vērtējot savus 

vārdus, darbību, rīcību, atbildot par savu izvēli un tās sekām.  

Skolā ir daudzveidīgas iespējas izglītojamo personības attīstībai, jo pedagogi strādā ar talantīgiem 

bērniem, kuri piedalās konkursos, olimpiādēs, pētnieciskajos darbos, projektos un citos ārpusskolas 

pasākumos, gūstot augstus rezultātus. 
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Zināšanas par sociālajiem jautājumiem, iemaņas, vērtību sistēmu un attieksmi rosina un attīsta 

audzināšanas darbs, kuru īsteno klašu audzinātājas, mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls. 

Skolēniem ir iespēja darboties Skolas ekopadomē, Jauniešu domē  un dažādās interešu izglītības 

programmās.  

Skolā darbojas Skolas ekopadome, kuru konsultē ķīmijas skolotāja. Ir izstrādāts ekopadomes 

darbības reglaments, kurā ir noteikti tās darbības mērķi, uzdevumi, darbības virzieni. Skolas lekopadomes 

darbs tiek regulāri plānots, reizi nedēļā notiek sanāksmes, tajās pārrunātais tiek fiksēts protokolā. 

Ekopadomes paveiktais galvenokārt  ir saistīts ar skolas gada tēmu. Skolēni palīdzēja organizēt 

pasākumus Drošības nedēļā, skolas jubilejas pasākumu un piedalījās koncertā, makulatūras vākšanu, 

piedalījās ekoskolu ziemas un vasaras forumos. Jauniešu dome palīdzēja organizēt konkursu 

sākumskolēniem „Erudīts 2018”,. Katru mācību gadu Jauniešu domē  var iesaistīties aktīvi skolēni, sākot 

ar 5.klasi.  Jauniešu domei  ir ievēlēta vadītāja, viņas vietniece un protokoliste. Darbojoties domē un 

ekopadomē, skolēniem ir iespēja attīstīt sociālās iemaņas, veidot un attīstīt pašnovērtējuma spējas, 

atbildību, vērtību sistēmu, organizatoriskās prasmes un iemaņas. Jauniešu domes  vadītāja skolēnu 

viedokli pauž Skolas padomē. Lielākā daļa skolēnu (89%) ir pārliecināti, ka Jauniešu dome un 

ekopadome darbojas labi. 

Skolēnos piederības sajūta skolai un dzimtajam novadam tiek veidota, viņus aktīvi iesaistot 

dažādos ārpusstundu pasākumos: konkursos, koncertos, izstādēs, vakaros, tikšanās, diskusijās, 

ekskursijās, sporta spēlēs. Pasākumu organizēšanā tiek iesaistīti izglītojamie. Gandrīz visi aptaujātie 

skolēni (93%) uzskata, skolas organizētie ārpusklases pasākumi ir interesanti. 

Zvejniekciema vidusskolas tradicionālie pasākumi:  

1) Zinību diena (septembris),  

2) Skolotāju diena (oktobris), 

3) Mārtiņdienas tradicionālie pasākumi (novembris), 

4) Lāpu gājiens 11.novembrī , 

5) LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi,  

6) Ziemassvētku ieskaņas koncerts sākumskola (decembris), 

7) Ziemassvētku uzvedums, 

8) Konkurss „Erudīts” sākumskolēniem (novembris), 

9) Muzikālais konkurss „Popiela” (marts), 

10) Lieldienu pasākumi,  

11)  Rokdarbu  un vizuālās mākslas izstādes (aprīlis, maijs),  

12)  „Baltā galdauta” pasākums (maijs) 

13) Pēdējā zvana diena (maijs), 

14)  Pēdējā mācību diena (maijs), 

15)  9. un12.klases izlaidums (jūnijs), 

16) Piedalīšanās Saulkrastu pilsētas svētkos (jūlijs). 
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Skolas dibināšanas diena un absolventu un pedagogu salidojums notiek ik pēc 5 gadiem (septembris).  

Audzināšanas darbs Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenots, pamatojoties uz VISC izstrādātajām 

Vadlīnijām, kurās  ietverti 3 galvenie tematiskie darba virzieni: 

 Pilsoniskā audzināšana; 

 Cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā; 

 Darbs – dzīves nepieciešamība. 

Šie virzieni aptver vairākas audzināšanas darba jomas: pilsonisko audzināšanu, personības 

pašizziņu un pilnveidi, vērtīborientāciju, veselīga dzīvesveida pamatus, darbību ekstremālās situācijās, 

karjeras izvēli. 

Audzināšanas darba saturs 2018./2019.m.g. atbilstoši skolas attīstības plānam ietver šādas 

audzināšanas darba prioritātes: 

 Skolēnu patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšana. 

 Skolēnu pilsoniskā  līdzdalība skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā. 

 Skolēnu izpratnes veicināšana par veselības un drošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un 

rīcību ikdienas situācijās. 

Skolas audzināšanas darba programmā ietverti katrai klašu grupai paredzētie jautājumi 

tematiskajām klases stundām. Klases audzinātāju darba plānojumā tiek plānota skolēnu zināšanu, prasmju 

un attieksmju veidošana un attīstības veicināšana veselīga dzīvesveida pamatos, atkarības profilaksē, 

karjeras izvēlē, patriotiskajā audzināšanā, runājot par drošību ekstremālās situācijās. Klases audzinātāja 

darba plānojumā tiek arī paredzēta sadarbība ar skolēnu ģimenēm, atbalsta personālu, kā arī ārpusskolas 

un ārpusstundu pasākumi. 

Klases audzinātājas stundās izmanto daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes: anketēšanu, 

aptauju, diskusiju, grupu darbu, intervijas, lomu spēles, darbu pāros, pašvērtējumu, IT tehnoloģiju 

izmantošanu, prezentācijas. Gandrīz visi skolēni (94%) uzskata, ka klases stundas vienmēr ir interesantas. 

Klases stundas lielākajai daļai skolotāju ir labi organizētas, pārdomātas un skolēniem saistošas, kas 

veicina izglītojamo personības attīstību. 

Mācību gada beigās klašu audzinātājas veic sava darba analīzi un izvērtēšanu, nosaka sava darba 

stiprās puses un izvirza uzdevumus turpmākajai darbībai. Lai pilnveidotu un paaugstinātu savu 

profesionālo meistarību, klases audzinātājas apmeklē profesionālās pilnveides kursus, dažādus 

izglītojošus seminārus un lekcijas. 

Lielu ieguldījumu skolēnu personības veidošanā un radošo spēju attīstībā sniedz skolēnu 

iesaistīšanās interešu izglītības programmās. Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde skolā tiek 

veikta mērķtiecīgi, lai izglītojamie varētu:  

1) attīstīt spējas un talantus;  

2) nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

3) sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu 

4) nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē. 
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Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo un viņu 

vecāku vēlmes un skolas iespējas. Katrs interešu izglītības pedagogs izstrādā sava pulciņa darbības 

programmu. Katru gadu programmas tiek papildinātas un pilnveidotas.  

Vairāk nekā puse skolas izglītojamo ir iesaistīti interešu izglītības pulciņos, kopējais skaits -  356 

audzēkņi, bet daudzi skolēni apmeklē vairākus pulciņus. Vispopulārākās skolēnu vidū ir mūzikas un dejas 

mākslas izglītības programmas, bet augsti rezultāti valsts līmenī ir sasniegti sportā. Volejbola komandas 

piedalās sacensībās Igaunijā.  

Interešu izglītības programmu realizēšanā skola ir iesaistīti 9 pedagogi, 1 koncertmeistars.  

Skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvājumu interešu izglītībā, kā 

arī par nodarbību norises laikiem. Interešu izglītības programmu nodarbību saraksts tiek izveidots pie 

skolas ziņojumu stenda un skolas mājas lapā.  

Liela daļa Zvejniekciema vidusskolas skolēnu apmeklē interešu izglītības nodarbības, jo skolā ir 

pieejama liela interešu izglītības programmu daudzveidība. Izglītojamie var spodrināt savus talantus 13 

interešu izglītības pulciņos, papildus apgūstot dziedāšanu, dejošanu, rokdarbus, kokapstrādi, vizuālo 

mākslu, vides zinības, ekonomiku un volejbola spēliŠajā mācību gadā skatēs, konkursos un sacensībās 

piedalījās Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki un klašu kolektīvi, iegūstot 

godalgotās vietas ārzemēs, valstī, reģionā un Pierīgā.  Pavisam kopā iegūtas 5 pirmās, 5 otrās un 7 trešās 

pakāpes vai vietas. Rezultāti pieejami vietnē  https://www.zvs.lv/sasniegumi . 

Kritērija „Atbalsts personības veidošanā” ( 4. 2.) novērtējums - ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

► Tiek turpināta Skolēnu līdzpārvaldes – 

ekopadomes sadarbība ar ekoskolām. 

► Sākta klašu audzinātāju labās prakses 

piemēru apkopošana. 

► Nodrošināt, lai visi skolas mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji 

uzstājas skolas pasākumos. 

  

Kritērijs  „Atbalsts karjeras izglītībā ” ( 4. 3.) 

Zvejniekciema vidusskolā vecāki informāciju par skolas īstenotajām izglītības programmām iegūst, 

bērniem stājoties skolā. Plašāka informācija pieejama skolas mājas lapā www.zvs.lv  

Klases stundu tematiskajos plānos tiek paredzētas stundas par karjeras izglītības izvēles jautājumiem. 

Izglītojamo karjeras izpētes darbs sākumskolā un pamatskolā sākas, apzinot klases vecāku profesijas un 

iepazīstoties ar tām. Par karjeras izvēli skolēni veidoja projektu darbus. Karjeras izglītības izvēles 

jautājumi tiek apgūti integrēti dažādu mācību priekšmetu stundās. 

 Skolēni tiek motivēti domāt par šādām tēmām:  

 apzināties savas prasmes, intereses, iespējas un talantus, atklāt savus resursus;  

 kā meklēt informāciju par konkrētas profesijas izredzēm savā valstī;  

 kā iegūt zināšanas par mūsdienu darba tirgus iezīmēm;  

 izkoptas personības veidošana;  

https://www.zvs.lv/sasniegumi
http://www.zvs.lv/
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 veiksmīgas karjeras nosacījums – līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku;  

 karjeras nozīmīgums cilvēka attīstībā;  

 mācīšanās jēga un iegūtās izglītības kvalitāte;  

 veselības nozīme un dzīves kvalitāte;  

 profesiju daudzveidība, klasifikācija;  

 neformālās izglītības un pieredzes nozīme;  

 kādus darbiniekus vēlas darba devēji u.c.  

Skolā plānveidīgi tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi visām skolēnu vecumgrupām un viņu 

vecākiem. Skolā sniegtais atbalsts izglītojamiem karjeras izglītībā :  

 tematiskās klases stundas karjeras izglītībā,  

 tematiskās karjeras izglītības ekskursijas un meistarklases gan skolā, gan izbraukuma nodarbībās,  

 tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem/nozaru speciālistiem un ievērojamiem cilvēkiem, 

 labās prakses piemēri un diskusijas, 

 grupu nodarbības un individuālās konsultācijas karjeras virziena izvēles, plānošanas un lēmumu 

pieņemšanas jautājumos,  

 izglītojamo anketēšana un personības testu veikšana, 

 „Ēnu dienas”, „Studenta kurpēs”, „ Skills Latvia”, 

 informācijas pieejamība par izglītības programmām profesionālās un augstākās izglītības iestādēs,  

 savas kompetences ietvaros notiek sadarbība ar pašvaldības struktūrvienību vadītājiem un 

darbiniekiem, 

 projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pieejams 

pedagoga karjeras konsultanta pakalpojums skolā uz vietas. 

Skolas bibliotēkā katru gadu tiek organizēta tematiskā izstāde par karjeras izvēles iespējām Latvijā un 

pasaulē. Pieejami arī ir dažādi publicētie materiāli par karjeras izvēles iespējām: „Karjeras iespējas 

Eiropā”, CD „Ko darīt tālāk?”, „Izglītības ceļvedis” u.c.  

Klašu audzinātājas apzinās skolēnu vecāku lomu karjeras plānošanas un vadīšanas procesā, tāpēc 

vecāki aktīvi tiek aicināti līdzdarboties – stāstīt bērniem par savu profesiju, ja iespējams, aicināt uz savu 

darbavietu un iepazīstināt klasi ar darba specifiku, kas veicinātu skolēnu pieredzes veidošanu un spēju 

izvēlēties, prasmi pieņemt svarīgus lēmumus katrā dzīves posmā. Lielāka daļa skolēnu (81%) un vairāk 

nekā puse viņu vecāku (70%) uzskata, ka skolā ir pieejama nepieciešamā informācija par karjeras 

iespējām. 
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Kritērija „Atbalsts karjeras izglītībā” ( 4. 3.) novērtējums – ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

► Skolā ir pieejams pedagogs karjeras 

konsultants, ir noteikta kārtība, kā informēt 

izglītojamos un viņu vecākus par skolā 

īstenotajām izglītības programmām 

► Karjeras izvēlei paredzēts tematu loks, kas tiek 

īstenots klases stundās, integrēti arī citu mācību 

priekšmetu stundās, projektu nedēļā, tā apguvei 

izraudzītas dažādas darba formas.  

►Veicināt vecāku iesaistīšanu karjeras izvēles 

jautājumu īstenošanā skolā.  

►Izstrādāt karjeras izglītības izvēles 

pamatnostādnes Zvejniekciema vidusskolā. 

  

 

 

Kritērijs „Atbalsts mācību darba diferenciācijai” ( 4. 4.) 

 Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem atbalstu mācību darbā nodrošina mācību priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātājas sadarbībā ar atbalsta personālu – logopēdi, sociālo pedagoģi un psiholoģi -  

un skolas vadību.  

Mācību darba diferenciācija notiek mācību stundu laikā, individuālajās un fakultatīvajās 

nodarbībās, kas paredzētas gan darbam ar talantīgajiem skolēniem, gan darbam ar skolēniem, kuriem ir 

mācību grūtības. Mācību satura un izvēlēto metožu daudzveidība atsevišķās stundās varētu būt 

mērķtiecīgāka, lai veiksmīgāk sekmētu ikviena skolēna izaugsmi.  

Darbam ar talantīgajiem skolēniem paredzētas ne tikai mācību stundas, bet arī individuālās 

nodarbības mācību priekšmetos, kā arī interešu izglītības nodarbības. Skolā ir daudz talantīgu skolēnu, 

kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības programmu nodarbībās, 

ārpusskolas skatēs un konkursos. Skolēni tiek rosināti piedalīties konkursos, skatēs, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, skolas pasākumos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē atbilstīgi spēju jomai. Rezultātā ir 

gūti labi panākumi dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos un zinātniski 

pētniecisko darbu konferencēs gan reģionā, gan valstī. 

Skolotāji cenšas diferencēt darbu individuālajās konsultācijās. Skolā ir apstiprināts mācību 

priekšmetu konsultāciju saraksts. Tas ir pieejams gan skolēniem, gan vecākiem.  

Klašu audzinātājas, izmantojot sistēmas e- klase piedāvātās tehniskās iespējas, seko skolēnu 

mācību rezultātiem, izvēlas tādas klases stundu tēmas un audzināšanas metodes, kas veicina skolēnu 

atbildību par mācību procesa rezultātiem, motivē paaugstināt sasniegumus mācībās.  

Skolā tiek apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Skolotāji piedāvā 

individuālās konsultācijas skolēniem un, ja nepieciešams, arī viņu vecākiem. Mācīšanās grūtību 

noteikšanai skolas psiholoģe veic skolēnu kognitīvo spēju izpēti. Ievērojot izpētes rezultātus, skolēniem 

ar mācīšanās grūtībām tiek teikts nodrošināt atbalstu ikdienas mācību procesā, kā arī nepieciešamības 

gadījumā valsts pārbaudes darbos. Logopēde sniedz palīdzību bērniem galvenokārt līdz 4. klasei. Sociālā 

pedagoģe sadarbībā ar direktora vietnieci audzināšanas jomā kontrolē skolēnu mācību stundu 
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apmeklējumu, sadarbojas ar skolēnu vecākiem, organizē pasākumus sadarbībā ar citu institūciju 

darbiniekiem un sadarbojas ar tiem, risinot konkrētus gadījumus. Vecākiem ir iespēja konsultēties ar 

skolas atbalsta personālu skolēnu izaugsmes sekmēšanā.  

         Darbu gan ar talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem ar mācību grūtībām pārrauga skolas direktora 

vietnieces. Ar skolēniem, kuriem ilgstoši ir nepietiekami vērtējumi, direktora vietniece veic pārrunas, 

kopīgi tiek veidots plāns mācību sasniegumu uzlabošanai, kurš regulāri tiek kontrolēts. Nepieciešamības 

gadījumā mācību sasniegumu uzlabošanas plāns tiek veidots kopā ar skolēna vecākiem. 

Kritērija „Atbalsts mācību darba diferenciācijai” ( 4. 4.) novērtējums - labi 
Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

► Skolēniem ir pieejamas konsultācijas un 

individuālais darbs mācību priekšmetos.  

► Skolēni, skolas darbinieki un skolēnu vecāki 

ir informēti par skolēnu sasniegumiem mācību 

darbā, interešu izglītībā un sporta sacensībās, 

kā arī citās aktivitātēs.  

►Talantīgie skolēni ar labiem rezultātiem 

piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās, ārpusskolas skatēs un konkursos, 

interešu izglītības programmās. 

►Rosināt skolēnus savlaicīgi un regulāri 

apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot 

tām atvēlēto laiku.  

► Pilnveidot klašu audzinātāju, mācību 

priekšmetu skolotāju un skolas atbalsta 

personāla sadarbību, lai sekmētu to skolēnu 

izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

 

 

Kritērijs “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (4.5.)  

Skolēnu ar speciālām vajadzībām skolā nav.  

 

Kritērijs „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” ( 4.6. ) 

Zvejniekciema vidusskolā ir noteikti darba virzieni sadarbībai ar skolēna ģimeni. Skola sistemātiski 

informē vecākus par tās darbu, ievietojot informāciju skolas mājas lapā un sistēmā e-klase. Veikta 71 

vecāka anketēšana par dažādiem ar skolu saistītiem jautājumiem. Vecākiem sniegtā informācija ir 

konkrēta un lietderīga, ko atzīst gandrīz visi aptaujātie vecāki (96%). Informāciju vecāki iegūst :  

1) klases vecāku sapulcēs, kurās piedalās mācību priekšmetu skolotāji, pēc nepieciešamības arī 

skolas atbalsta personāls un direktora vietnieces; 

2) individuālajās sarunās ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu pedagogiem; 

3) no klašu audzinātāju izsniegtajiem sekmju izrakstiem ne retāk kā 1reizi mēnesī; 

4) izmantojot sistēmu e-klase, 

5) no skolas mājas lapas un „Saulkrastu Domes Ziņām”. 
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Visi aptaujātie pedagogi (100%) apgalvo, ka izmanto iespēju tikties ar vecākiem skolā un tikšanās ar 

vecākiem tiek organizētas skolotājiem un vecākiem piemērotā laikā, bet gandrīz visi aptaujātie vecāki 

(96%) piekrīt, ka vecāku sapulces, tikšanās un citi vecākiem paredzētie pasākumi ir labi sagatavoti un 

organizēti. Lai vecāku viedoklis tiktu ņemts vērā, plānojot un pilnveidojot skolas darbu, no katras klases 1 

vecāks ir ievēlēts Skolas padomē, padomes darbības laiks -2 gadi. Mācību gada laikā notika 3 Skolas 

padomes sēdes. Tajās tika apspriesti dažādi ierosinājumi skolas darba pilnveidei: izstrādāta un iesniegta 

Saulkrastu novada domē Zvejniekciema vidusskolas attīstības koncepcija, notika tikšanās ar skolas 

atbalsta personālu,  vecāki tika iepazīstināti ar mācību un audzināšanas darba rezultātiem, tika risināti citi  

skolas darbu saistīti jautājumi. Skolas padomes darbu kā lietderīgu vērtē gandrīz visi aptaujātie (90%) 

pedagogi un lielākā daļa ( 85% ) aptaujāto vecāku.  

Janvārī un februārī notika individuālas sarunas ar to skolēnu vecākiem, kuru bērni pirmajā 

semestrī bija saņēmuši nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, un netika panākts sekmju 

uzlabojums 2.semestra sākumā.  

Sākumskolas klasēs tiek veikts mērķtiecīgs izglītojošais darbs ar vecākiem, kuru bērni apmeklē 

logopēda nodarbības. Skolas logopēde regulāri konsultē vecākus, kuru bērni apmeklē logopēdiskās 

nodarbības. Vecākiem tiek skaidrotas bērna valodas korekcijas iespējas un sniegti metodiski ieteikumi 

darbam ar savu bērnu. Vecāki izmanto individuālās skolas psiholoģes konsultācijas. Skolas psiholoģe un 

sociālā pedagoģe piedalās klašu vecāku sapulcēs, kur runā par bērnu kognitīvo attīstību, vecumposma 

īpatnībām, saskarsmes problēmām un citiem konkrētajā klasē aktuālajiem jautājumiem.  

sabalNotikušas 25 klases vecāku sapulces, kurās pārrunāti ar skolas un klases darbu saistīti jautājumi, 

galvenokārt uzmanība pievērsta klases skolēnu sekmju un uzvedības uzlabošanai, kā arī vecāku 

iepazīstināšanai ar skolā un klasē plānotajiem pasākumiem un dokumentāciju. Pēc vecāku sapulču 

protokoliem secināms, ka vairākās klasēs vecāku sapulču apmeklējums ir augsts, bet dažās klasēs vecāki 

ir samērā pasīvi. Sākumskolā notikušas vismaz 2 individuālās sarunas un/vai tikšanās  ar vecākiem 

mācību gada laikā.  

Ar ikdienas mācību sasniegumiem un stundu apmeklējumiem iespējams iepazīties, izmantojot 

sistēmu e-klase. Ne retāk kā reizi mēnesī klašu audzinātāji nosūta vecākiem skolēnu sekmju un kavējumu 

izrakstus. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiek informēti ar īsziņām un piezvanot. Vecākiem ir visas 

iespējas nepieciešamības gadījumā tikties ar skolas administrāciju un skolas atbalsta personālu, iepriekš 

vienojoties par tikšanās laiku. 

Kavējumi tiek reģistrēti sistēmas e-klase žurnālā. Skolā ir izveidota stingra kavējumu uzskaites 

sistēma, tiek analizēti kavējumu iemesli un  noteikta turpmākā rīcība kavējumu novēršanai. Skolotāji, 

sociālā pedagoģe, psiholoģe, skolas administrācija, klašu audzinātājas kopā ar vecākiem cenšas novērst 

kavējumus. Gandrīz visi aptaujātie skolēni (95%) atbild, ka zina, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības 

gadījumā. 

Katru gadu vecāki tiek aicināti apmeklēt dažādus svētku koncertus un lietišķās mākslas un 

zīmējumu izstādes, tā parādot interešu izglītības programmās paveikto.  
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Kritērija ”Sadarbība ar vecākiem” (4.6. ) novērtējums - labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolā notiek plānveidīga, regulāra un 

sistemātiska sadarbība ar vecākiem. 

►Sadarbība ar vecākiem notiek, izmantojot 

dažādas darba formas un izvēloties efektīvākās.  

►Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu 

un vecākiem, izmantojot sistēmu e-klase, kā arī 

skolas mājaslapu, skolas Twitter kontu.  

► Turpināt informēt vecākus par informācijas 

pieejamību elektroniskajā formātā. 

 

IESTĀDES VIDE 

Kritērijs  „.Mikroklimats”  (5. 1.) 

Skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki izjūt piederību savai skolai, lepnumu par savu skolu. Tā sākas 

ar labvēlīgu, sadarbību veicinošu vidi. Anketēšanā lielākā daļa skolēnu vecāku (89%) piekrīt 

apgalvojumam, ka skolai apkārtējā sabiedrībā ir laba slava un ka viņu bērnam patīk iet uz skolu, bet 

gandrīz visiem skolēniem (92%) patīk apmeklēt Zvejniekciema vidusskolu. 

Svarīga vieta labvēlīga mikroklimata veidošanā ir skolas tradicionālajiem pasākumiem. Skolā  

pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā skolēnu, skolas darbinieku un vecāku ieteikumus. Svarīga nozīme 

pasākumu sagatavošanā ir interešu izglītības programmu dalībniekiem. Katra pasākuma norise tiek 

analizēta, lai turpmākajā darbībā ņemtu vērā pieļautās nepilnības, kā arī lai saņemtu informāciju par 

pasākumu skolēnu un sabiedrības vērtējumā. Novērojumi liecina, ka tieši tradicionālie pasākumi veicina 

piederības apziņas skolai nostiprināšanu skolēnos, kā arī sekmē patriotisma veidošanos. Skolā veiksmīgi 

tiek ievērotas jau esošās tradīcijas un ieviestas jaunas. Skola attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos 

lepnumu par piederību savai skolai. Skolai ir savs karogs, logo, himna, skolas mājas lapa www.zvs.lv 

Kopības izjūta un piederība savai skolai tiek aktualizēta 1.septembra pasākumos, valsts un 

gadskārtu svētku svinībās,  kā arī 9.klases izlaidumā.  

Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību, sekmē pozitīvas darba vides uzturēšanu. Vadības 

struktūra ir sakārtota, un visiem darbiniekiem ir iespēja tikties ar vadības pārstāvjiem.  

Skolas  vizuālais noformējums ir pārdomāts un veicina skolēnu un skolas darbinieku labu 

pašsajūtu.  

Labvēlīgu skolas mikroklimatu nodrošina Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuros ietverti arī 

skolēnu ierosinājumi. Skolas iekšējās kārtības noteikumi izvietoti publiski pieejamā vietā skolas gaitenī, 

ievietoti skolas mājas lapā. Visi vecāki (100%) uzskata, ka skolā ir saprotami formulēti iekšējās kārtības 

noteikumi. 

Klašu kolektīvi par aktuālākajiem notikumiem klases dzīvē veido klases blogus, kuru adrese ir 

pieejama klases skolēniem, audzinātājai un vecākiem. 

Mācību gada noslēgumā par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās skolēniem tiek izteiktas 

pateicības.  

http://www.zvs.lv/


29 

Skolā ir izstrādāta un apstiprināta „Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo apbalvošanas kārtība”. 

Par sasniegumiem mācībās, krievu valodas olimpiādē Pierīgā, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

skatēs valstī  un sabiedrisko aktivitāti Saulkrastu novada  domes apbalvojumus saņēma 3 skolēni.  

Visi aptaujātie skolotāji (100%) piekrīt, ka viņiem ir pozitīvs viedoklis par skolu un viņi (96%) 

nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu kolēģiem. Gandrīz visi aptaujātie vecāki (92%) apgalvo, ka 

skolas darbinieki izturas taisnīgi pret viņu bērniem. 

Skolas vadība kopā ar klašu audzinātājām, mācību priekšmetu skolotājiem un sociālo pedagoģi 

cenšas novērst fiziskus un morālus pāridarījumus. Tikai nedaudzi skolēni (10%) uzskata, ka dažreiz citi 

skolēni viņus “apceļ” vai fiziski aizskar. 

            Attieksme pret apmeklētājiem skolā  ir laipna un korekta. Skolā ir noteikts, ka vajadzīgo telpu vai 

personu atrašanu nodrošina skolas dežurante, vestibilā ir informācija par skolas telpu izvietojumu, mācību 

kabineti ir numurēti, ir informatīvas plāksnītes ar mācību kabineta nosaukumu, attiecīgā priekšmeta 

skolotāja vārdu un uzvārdu. 

Kritērija „Mikroklimats”(5. 1.) novērtējums - ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolai ir sava vēsture un izkoptas tradīcijas, 

kas veicina piederības izjūtu skolēnos, 

pedagogos un vecākos. 

►Skolā ir demokrātiski izstrādāti un pieņemti 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem. 

►Notiek regulāra sadarbība starp vecākiem, 

skolēniem, skolotājiem 

►Regulāri informēt skolēnus un vecākus par 

izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos.  

 

Kritērijs „Fiziskā vide” ( 5. 2.) 

Skola kopš dibināšanas (1965.g.) atrodas tai speciāli projektētā un celtā ēkā. Skolas telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Visi aptaujātie vecāki (100%) un gandrīz visi 

aptaujātie skolēni (96%) atzīst, ka skola vienmēr ir tīra un sakopta. 

Skolas noformēšanā iesaistās vizuālās mākslas skolotāja, sākumskolas skolotājas  un arī skolēni, 

veidojot tematiskas ekspozīcijas un izstādes. Atbilstoši skolas pasākumu plānam un skolas aktualitātēm 

tiek veidots īpašs telpu noformējums.  

Sanitāri higiēniskie apstākļi klasēs un pārējās skolas telpās atbilst normām, par ko liecina Valsts 

sanitārās inspekcijas un darba drošības pārbaužu protokoli.  

Skolā ir skolotāju istaba, kur pedagogiem iespējams izmantot bezvadu interneta pieslēgumu.  

Visās klasēs un kabinetos  ir interneta pieslēgums,  lai varētu izmantot sistēmu e-klase  un mācību stundās 

arī informācijas tehnoloģijas. Interneta pieslēgums pieejams arī skolas bibliotēkā. Visiem skolotājiem ir 
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izsniegti portatīvie datori, notiek pakāpeniska to nomaiņa.  Latviešu valodas  kabinets aprīkots ar 

interaktīvo tāfeli.  

Visās telpās ir izvietota ugunsdrošības signalizācija, gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni un 

ugunsdzēsības aparāti.  

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un sakopta. Par to rūpējas skolas dārzniece. 

Skolas  tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes. Skolas 

teritorijā audzēkņi var justies droši, kā to norāda arī gandrīz visi (94%) aptaujātie skolēni . 

Skolas teritorija ir noteikta, bet nav ierobežota. Skolas teritorijā ir  laukums (skolas fasādes pusē) 

skolēnu atpūtai, radošām aktivitātēm un stundu netradicionālai organizēšanai. 

Kritērija „Fiziskā vide”(5. 2.) novērtējums - ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Atbilstoši mūsdienu prasībām ar 

interaktīvajām tāfelēm aprīkoti 10 kabineti. 

► Veikts remonts mūzikas kabinetā un 

sākumskolas kabinetā.  

► Turpināt pilnveidot skolas tehnoloģisko 

aprīkojumu, veikt ieplānotos klašu telpu 

remontus.  

 

 

IESTĀDES  RESURSI 

Kritērijs „Iekārtas un materiāltehniskie resursi” ( 6.1.)  

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Klašu telpu un mācību 

kabinetu sadalē ievērots skolēnu skaits, telpu iekārtojumā ņemtas vērā vecumposmu īpatnības, pārsvarā 

skolēnu mēbeles ir atbilstīgas skolēnu augumiem. Skolas telpu izvietojums ir racionāls un atbilst mācību 

procesa prasībām un konkrētā mācību priekšmeta specifikai. Skolā mācību procesa nodrošināšanai 

izmanto 21 mācību telpu.  

Skolā telpu estētiskajam noformējumam tiek pievērsta uzmanība. Katrai klases telpai un 

kabinetam ir skolotājs, kas atbild par telpas saglabāšanu un labiekārtošanu.  

Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem izglītības programmu realizācijai. Visi 

mācību kabineti, klases un citas pedagogu darba telpas nodrošinātas ar interneta pieslēgumu, skolotājiem 

ir portatīvie datori, skolā tiek izmantota skolvadības sistēma e-klase. Gandrīz visi aptaujātie pedagogi 

(95%) uzskata, ka viņiem ir nodrošināti darbam nepieciešamie resursi. 

Skolā darbojas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas 

Bibliotēku reģistrā: BLB1943. Atbilstoši skolas īstenotajām izglītības programmām regulāri tiek 

papildināts bibliotēkas grāmatu fonds ar pedagoģisko, psiholoģisko un metodisko literatūru, mācību 

grāmatām, jaunākajiem periodiskajiem izdevumiem.  
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Skolas bibliotēka ir vispārējās izglītības atbalsta centrs, jo pilnībā visos mācību priekšmetos 

nodrošina skolēnus un skolotājus ar mācību grāmatām un mācību procesam nepieciešamo cita veida 

literatūru, lai sekmīgi varētu darboties mūsdienu informācijas un zināšanu sabiedrībā. Ierādot nozīmīgu 

vietu jaunākajai, ļoti pieprasītai, populārai un interesantai literatūrai skolēniem, skolotājiem un vecākiem, 

bibliotēka ir kļuvusi arī par populārās literatūras bibliotēku. 

Katru gadu tiek iegādāta „Bērnu /Jauniešu un Vecāku žūrijas” grāmatu kolekcija. Skolas 

bibliotēkas fondu papildina skolēnu vecāku un bijušo skolas audzēkņu pašreizējo darba vietu dāvinājumi.  

Bibliotēkas apmeklētāji tiek nodrošināti ar 17 dažādiem preses izdevumiem drukātā formātā un 4 

specializētiem izdevumiem pedagoģijā elektroniskā formātā.  

Krājuma kopskaits pārskata perioda beigās bija 19847 vienības, tai skaitā 8234 mācību grāmatas. 

Zvejniekciema vidusskolai 2019. gadā fonda komplektēšanai tika piešķirti 5126  eiro no valsts budžeta un 

2835 eiro no pašvaldības budžeta. Par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 2019. gadā iegādātas 400 

grāmatas, tai skaitā 155 mācību grāmatas un 94 bērnu grāmatas, 15 kartogrāfiskie materiāli, 4 

attēlizdevumi un 6 cita veida dokumenti.  

Bibliotēkā ir ieviesta BIS SKOLU ALISE, kas aptver visus bibliotekārā darba procesus 

(informācijas atlasi, kataloģizāciju, komplektēšanu, cirkulāciju). Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka 

piedalās Pierīgas novada bibliotēku kopkataloga veidošanā. Bibliotēkas lietotājiem lasītavā ir pieejams 

elektroniskais katalogs. 

Izmantojot budžeta līdzekļus, tiek modernizēti kabineti, uzstādot interaktīvās tāfeles un veicot 

kosmētiskos remontus..  

Skolas sanitārie mezgli atbilst normām. 

Kritērija „Iekārtas un materiāltehniskie resursi”(6.1.) novērtējums- ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolēni un skolotāji pilnībā ir nodrošināti ar 

mācību grāmatām un mācību procesam 

nepieciešamo cita veida literatūru. 

► Bibliotēkā veiksmīgi darbojas  BIS SKOLU 

ALISE. 

►Skolā ir visi materiāltehniskie resursi 

sistēmas e-klase elektroniskā žurnāla 

lietošanai, IKT izmantošanai mācību procesā.  

►Turpināt kabinetu labiekārtošanu, 

materiāltehniskās bāzes atjaunošanu un 

papildināšanu, ņemot vērā jaunāko tehnoloģiju 

attīstības tendences.  

► Turpināt papildināt bibliotēkas fondus ar 

jaunām mācību grāmatām un uzziņu 

literatūru.  

Kritērijs „Personālresursi” ( 6.2.) 

         Zvejniekciema vidusskolā ir profesionāla vadība un pedagoģiskais personāls, kas nodrošina visu 

izglītības programmu īstenošanu, kā arī sekmīgi darbojas atbalsta personāls. 

         Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā 

strādā 32 skolotāji. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
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prasībām, jo visiem (100%) pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no kuriem maģistra grāds 

skolvadībā vai pedagoģijā ir 9 (28%). Vēroto stundu kvalitātes izvērtējums un sava darba pašvērtējums, 

prasme analizēt savas pedagoģiskās un metodiskās darbības pozitīvos sasniegumus dod pedagogiem 

iespēju apzināties profesionālās izaugsmes nepieciešamību atsevišķos rādītājos mācību un audzināšanas 

jomā.  

          Pēc vērojumiem mācību stundās ar pedagogiem notiek stundas norises pedagoģisko un metodisko 

aspektu analīze individuālās pārrunās, tiek ieteikti vēlamie uzlabojumi un veikti ieraksti stundu vērošanas 

lapās. Pēc vērotajām klases stundām skolotāji veica sava darba izvērtējumu un pēc tam darba analīze tika 

veikta individuālā sarunā. Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko  darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, 

gan ārpus tās. Atklātās stundas tiek organizētas gan kā pieredzes veidošana kolēģiem, gan skolēnu 

vecākiem. 5 skolotājas dalās savā pieredzē Saulkrastu novadā, rakstot publikācijas par paveikto 

„Saulkrastu Domes Ziņām”. Zvejniekciema vidusskolas pedagogi regulāri apgūst jaunāko pieredzi 

informāciju  tehnoloģiju jomā, piedalās dažāda  līmeņa pedagogu grupu datorzinību apguvē. Tomēr 

vairākiem pedagogiem ir nepieciešami padziļināti kursi informācijas tehnoloģiju jomā. Tādēļ liela 

uzmanība skolā tiek pievērsta pedagogu kvalifikācijas celšanai, kursi tiek plānoti atbilstoši 

nepieciešamībai un pedagogu pieprasījumam. Visi pedagogu tālākizglītības kursi, saglabājot darba algu, 

kā arī ceļa izdevumi, dodoties uz tiem, tiek apmaksāti no skolas budžeta.  

       Skolas direktors darbojas Pierīgas Direktoru konsultatīvajā padomē. 2 pedagogi vada augstskolu 

studentu pedagoģiskās prakses sākumskolā. Skolā strādā skolotāja, kura vada Pierīgas novadu skolu 

latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību. Viena pedagoģe piedalās centralizēto valsts 

pārbaudes darbu labošanā un vērtēšanā. 

             8  pedagogi par augstiem darba sasniegumiem, sagatavojot skolēnus olimpiādēm, konkursiem, 

sacensībām un zinātniski pētniecisko darbu konferencēm, ir saņēmuši Pierīgas Izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes, bet 3 pedagogi -Saulkrastu novada domes pateicības un balvas. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos.  

Slodzes starp skolotājiem sadalītas, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības, 

skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Ir izveidota un veiksmīgi darbojas Pirmsskolas un sākumskolas 

metodiskā komisija un skolas darba plānošanas grupa. Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Ja skolēnu skaits atbilstošs, tiek veidotas paralēlklases.  

Skolā strādā viss atbalsta personāls. Skolas medmāsas, logopēdes, psiholoģes pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Skolas vadība nodrošina skolotāju 

piedalīšanos tālākizglītības programmās atbilstoši skolas attīstības prioritātēm. Skolā ir sistematizēta 

informācija par katra skolotāja tālākizglītību, tā apkopota skolas elektroniskajā datu bāzē. Visi aptaujātie 

skolotāji (100%) atzīst, ka skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas un mācīšanās 

procesā, bet lielākā daļa pedagogu (86%) uzskata, ka skolas plānveidīgi piedāvātie tālākizglītības 

pasākumi ir lietderīgi. 
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Skolotāji apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju metodiskās komisijas sanāksmēs, mazajās 

pedagoģiskajās sēdēs un pedagoģiskajā sēdē. Visi aptaujātie pedagogi (100%) uzskata, ka viņiem ir 

iespēja pārrunāt darba rezultātus ar skolas vadību, kas rosina izvirzīt augstus, bet reāli sasniedzamus 

mērķus, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek saņemts atbalsts un palīdzība no kolēģiem.  

Kritērija „Personālresursi”(6.2.) novērtējums - labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais un atbalsta 

personāls. 

►Skola veicina pedagogu tālākizglītību un 

plāno atbilstoši prioritātes: atbalsta darbošanos 

profesionālajās un sabiedriskajās 

organizācijās, metodiskajās apvienībās. 

 

►Efektīvāk izmantot skolas pedagoģisko 

darbinieku pozitīvās prasmes un pieredzi 

kolēģu izglītošanā. 

►Ņemot vērā paaudžu nomaiņu, atbilstoši 

vakancēm uzaicināt darbā jaunus, kvalificētus 

pedagogus.  

►Pilnveidot pedagogu IT prasmes atbilstoši 

jaunākajām to attīstības tendencēm. 

 

IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA  

Kritērijs „Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” (7.1.) 

Zvejniekciema vidusskolas darba analīzes sistēma veidojusies, izvēloties efektīvākās izvērtējuma 

metodes, radot strukturētu un saprotamu formu. Skolas vadība regulāri plāno darba kontroli un analīzi 

visos skolas darbības virzienos. Skolas pašvērtēšanas procesā iesaistīti gan skolēni, gan vecāki, gan skolas 

darbinieki, tādējādi tiek ņemts vērā visu viedoklis. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas faktu 

uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam.  

Mācību gada beigās pašvērtējumu raksta visi pedagoģiskie darbinieki, atbalsta personāls, interešu 

izglītības pedagogi, bibliotekāre. Direktors un direktora vietnieces veic pamatjomu izvērtējumu (skolas 

darba vērtēšana notiek 7 pamatjomās, ņemot vērā skolēnu, skolotāju pašvērtējumos un anketās izteiktos 

viedokļus un informāciju, kas iegūta, analizējot skolas dokumentus.  

Skolas direktors ar darba vērtēšanas procesā iegūtajiem rezultātiem darbiniekus iepazīstina 

pedagoģiskās padomes sēdē  augustā. Skolas darba pašvērtējums tiek publicēts skolas mājas lapā.  

Vērtēšanā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā darba plānošanā.  

Zvejniekciema vidusskolas Attīstības plāns veidots 5 mācību gadiem un pēc nepieciešamības tiek 

papildināts. Skolā ir izstrādāts Attīstības plāns no 2018. līdz 2021. gadam. Plāns ir reāls un nodrošina 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. Attīstības plāna izstrādē piedalījies viss skolas kolektīvs. Arī vairāk nekā 

puse aptaujāto vecāku piekrīt, ka informācija par skolas nākotnes iecerēm un plāniem ir pieejama. 
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Attīstības plāns tiek koriģēts un pārskatīts, detalizēti izstrādāts katra konkrētā mācību gada plānā 

(Zvejniekciema vidusskolas attīstības plāna detalizēts izklāsts)saskaņā ar gada prioritātēm. Skolas vadība 

veiksmīgi pārrauga attīstības plāna izpildi, veic nepieciešamās korekcijas. 

Kritērija „Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” (7.1.) novērtējums - labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Skolas attīstības plāns tiek veidots, 

pamatojoties uz iepriekšējā darba pašanalīzi, 

tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm, 

un tā īstenošanā iesaistīti visi skolas darbinieki.  

►Izvērtētas  visas 7 skolas darbības 

pamatjomas 

►Skolas darba vērtēšanā un turpmākās 

attīstības plānošanā aktīvāk iesaistīt vecākus 

un Jauniešu domi. 

 

Kritērijs „Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” (7.2.)  

Zvejniekciema vidusskolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija un skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti, kas izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas izvirzītās prasības. Obligātā 

dokumentācija ir apstiprināta un sistematizēta. Ir izveidota precīza vadības struktūra, direktora vietnieču 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas amata aprakstos, kas ir neatņemama darba līguma 

sastāvdaļa. Skolas darbinieki pārzina vadības darba struktūru, atbildības jomas, pienākumus, tiesības. 

Vadības atbildības jomas ir zināmas arī skolēniem un vecākiem.  

Skolas vadības komanda atbildīgi veic uzticētos pienākumus. Vadība savstarpēji konsultējas un 

pieņem lēmumus iknedēļas sanāksmēs. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par skolas darbu: 

informatīvajās sanāksmēs, informācijas stendos, sistēmā e-klase, skolas mājas lapā, skolas Twitter kontā.  

Skolas vadība  veiksmīgi īsteno sadarbību ar Skolas padomi, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldi, Saulkrastu novada domi,  sabiedriskajām organizācijām, kā arī rūpējas par skolas prestižu. 

Lielākā daļa (86%) aptaujāto vecāku uzskata, ka skolas prestižs vietējā sabiedrībā ir augsts,bet visi 

(100%) aptaujātie pedagogi domā, ka Zvejniekciema vidusskolas ir laba skola.  

Kritērija „Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”(7.2) novērtējums - labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Atbilstoša skolas vadības struktūra un 

nodrošināts tās veiksmīgs darbs. 

►Izstrādāti un saskaņoti darbinieku amatu 

apraksti. 

►Pilnveidot skolas vadības darba struktūru 

atbilstoši skolas pašvērtējumā iegūtajiem 

rezultātiem un pieejamajiem finanšu 

resursiem. 

Kritērijs “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” (7.3.) 

Zvejniekciema vidusskolai ir regulāra sadarbība ar Saulkrastu novada domi un tās institūcijām. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. To veido valsts mērķdotācijas un 
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Saulkrastu novada domes finansējums. Katra gada budžeta projekts tiek apspriests Zvejniekciema 

vidusskolas padomē un skolas darbinieki iesaistās budžeta izstrādē, plānojot mācību grāmatu, metodiskās 

literatūras un daiļliteratūras iegādi, kā arī izsaka ierosinājumus mācību tehnisko līdzekļu iegādei, mācību 

telpu remontiem un to labiekārtošanai.. Skolā aktīvi darbojas Skolas padome. Regulāri tiek papildināti 

bibliotēkas daiļliteratūras fondi. 

           Sadarbībā ar Saulkrastu pašvaldības policiju, VUGD Saulkrastu nodaļu tiek veikti drošības 

pasākumi un izmēģinājumi evakuācijas situācijām. 

Regulāra sadarbība notiek ar Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, VISC. Sadarbībā ar 

IKVD notiek izglītības programmu izstrāde un licencēšana.  

Sadarbība notiek arī ar dažādām sabiedriskajām organizācijām. Skolā tika organizēti pedagogu 

profesionālās pilnveides kursi. 

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti skola jau vairākus gadus nodrošina pedagoģisko praksi 

topošajiem pedagogiem. 

Skolas sociālais pedagogs regulāri sadarbojas ar Saulkrastu un Limbažu novada domes Sociālo 

dienestu, Valsts un pašvaldības policiju, Saulkrastu un Limbažu novada  bāriņtiesu, koordinējot sadarbību 

starp skolu, ģimeni un šīm institūcijām.  

Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu  un tās tēlu, regulāri informējot sabiedrību par skolas 

darbību un sasniegumiem. Lielākā daļa (86%) aptaujāto vecāku uzskata, ka skolas prestižs vietējā 

sabiedrībā ir augsts, bet visi (100%) aptaujātie pedagogi domā, ka Zvejniekciema vidusskola ir laba skola.  

Kritērija „Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”(7.3) novērtējums - ļoti labi 

Skolas darba rezultāti Nepieciešamie pilnveidojumi tālākai attīstībai 

►Nodrošināta optimāla sadarbības vide skolā, 

notiek sadarbība ar dažādām valsts un 

sabiedriskajām organizācijām. 

► Motivēt skolotājus aktīvāk iesaistīties 

dažādu sabiedrisko un starptautisko 

organizāciju darbībā, lai pilnveidotu 

profesionālo kvalifikāciju atbilstoši mūsdienu 

izglītības prioritātēm. 
 

Citi sasniegumi  

Sasniegumi volejbolā  

Skolas volejbola komandas, izcīnot augstus rezultātus, piedalās LVF Kausa izcīņas, Lāses kausa 

un citās sacensībās. Vairāk informācijas un sacensību rezultāti pieejami interneta vietnē 

https://www.zvs.lv/sports un https://www.zvs.lv/sasniegumi . 

 

 

 

 

 

  

https://www.zvs.lv/sports
https://www.zvs.lv/sasniegumi
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Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

1.Īstenojot licencētās mācību programmas un mācību priekšmetu standartu prasības, turpināt attīstīt 

skolēnu  kompetences, kas mūsdienās izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības 

kopējo mērķu sasniegšanai. 

2.Pilnveidot izmantojamo mācīšanas metožu daudzveidību atbilstoši izglītojamo iepriekšējai 

sagatavotības pakāpei un individuālajām īpašībām. 

3.Individualizēt mācīšanās procesu, diferencējot mācību saturu pēc sarežģītības pakāpes vairākos 

līmeņos. 

4.Analizēt pedagoģiskajā procesā izmantotos vērtēšanas paņēmienus, izdarīt secinājumus par darba 

rezultātu, uz ko balstoties plānot turpmāko vērtēšanas metodiku dažādās klasēs.   

5.Turpināt darbu ar  skolēniem, kuriem ir nepieciešama psiholoģiskā un sociālā palīdzība, sniegt 

kvalitatīvas konsultācijas gan skolēniem, gan viņu ģimenēm. 

6.Izglītojamo un skolas darbinieku apmācības rīcībai ekstremālās situācijā. 

7.Nodrošināt, lai visi skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji uzstājas 

skolas pasākumos. 

8.Veicināt vecāku iesaistīšanu karjeras izvēles jautājumu īstenošanā skolā.  

9.Izstrādāt karjeras izvēles pamatnostādnes Zvejniekciema vidusskolā. 

10.Rosināt skolēnus savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi izmantojot tām atvēlēto 

laiku.  

11.Pilnveidot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un skolas atbalsta personāla sadarbību, lai 

sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

12.Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem, efektīvāk izmantojot sistēmu e-klase, kā arī 

skolas mājaslapu, skolas Twitter kontu.  

13.Informēt vecākus par informācijas pieejamību elektroniskajā formātā. 

14.Regulāri informēt skolēnus un vecākus par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

15.Turpināt pilnveidot skolas tehnoloģisko aprīkojumu, veikt ieplānotos klašu telpu remontus.  

16.Turpināt kabinetu labiekārtošanu, materiāltehniskās bāzes atjaunošanu un papildināšanu, ņemot vērā 

jaunāko tehnoloģiju attīstības tendences.  

17.Turpināt papildināt bibliotēkas fondus ar jaunām mācību grāmatām un uzziņu literatūru. 

18.Efektīvāk izmantot skolas pedagoģisko darbinieku pozitīvās prasmes un pieredzi kolēģu izglītošanā. 

19.Ņemot vērā paaudžu nomaiņu, atbilstoši vakancēm uzaicināt darbā jaunus, kvalificētus pedagogus.  

20.Pilnveidot pedagogu IT prasmes atbilstoši jaunākajām to attīstības tendencēm. 

21.Skolas darba vērtēšanā un turpmākās attīstības plānošanā aktīvāk iesaistīt vecākus un Skolēnu 

līdzpārvaldi-ekopadomi. 

22.Pilnveidot skolas vadības darba struktūru atbilstoši skolas pašvērtējumā iegūtajiem rezultātiem un 

pieejamajiem finanšu resursiem. 
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23.Motivēt skolotājus aktīvāk iesaistīties dažādu sabiedrisko un starptautisko organizāciju darbībā, lai 

pilnveidotu profesionālo kvalifikāciju atbilstoši mūsdienu izglītības prioritātēm. 

6.tabula.Pašvērtējuma kopsavilkums  

Jomas/kritērija nosaukums  Vērtējuma līmenis 

1.Mācību saturs:    1.1. Iestādes  īstenotās izglītības programmas. Labi ( III līmenis) 

2.Mācīšana un mācīšanās: 

2.1. Mācīšanas kvalitāte; 

2.2. Mācīšanās kvalitāte; 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

 

Labi ( III līmenis) 

Labi ( III līmenis) 

Labi ( III līmenis) 

3.Izglītojamo sasniegumi: 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā; 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

Aprakstoši 

Aprakstoši 

4.Atbalsts izglītojamiem: 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);  

4.2. Atbalsts personības veidošanā; 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā; 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai; 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

Ļoti labi ( III līmenis) 

Labi ( III līmenis) 

Nav vērtēts 

Labi ( III līmenis) 

5. Iestādes vide:   

5.1. Mikroklimats; 

5.2. Fiziskā vide. 

 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

6. Iestādes resursi: 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi; 

6.2. Personālresursi. 

 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

Labi ( III līmenis) 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes  

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana; 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība; 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 

Labi ( III līmenis) 

Labi ( III līmenis) 

Ļoti labi ( IV līmenis ) 

 

Izglītības iestādes vadītājs:       Andris Dulpiņš 

2019. gada 30.augustā          Z.v. 
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                                               (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 
Normunds Līcis                   __________________  
          (vārds, uzvārds)                     (paraksts)   
2019. gada 30.augustā                                          Z.v. 


