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1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Rīgas Pļavnieku pamatskola ( turpmāk – skola ) atrodas Jāņa Grestes ielā 14, Rīgā. Tā ir 

Rīgas domes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības 

programmu.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi 

iekšējie normatīvie akti. 

Ar Rīgas domes 18.01.2011. lēmumu Nr.2516 reorganizēta Rīgas Pļavnieku sākumskola 

un Rīgas 90.vidusskola, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās pamatizglītības iestādi ar 

nosaukumu - Rīgas Pļavnieku pamatskola, kas darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā. 

Direktore: Elīna Dreimane 

 Skola realizē šādas vispārējās izglītības programmas: 

Programmas 
Kods 

Licence Skolēnu 

skaits 

Derīguma 

termiņš nosaukums Datums Nr. 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 28.02.2017. V-8993 303 14.04.2019. 

Pamatizglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

21013111 28.02.2017. V-8994 400 14.04.2019. 

 

Skolēnu skaits 

2018./2019.mācību gadā skolā mācās 703 skolēni. 

Skolēnu sadalījums pa klašu grupām: 

1. – 4. klases 376 

5. – 6. klases 152 

7. – 9. klases 175 

5. – 9. klases 327 

Klašu komplekti ir 29: 

1., 2. klases – 4 komplekti 

3.klases – 3 komplekti 

4., 5. klases – 4 komplekti 

     6., 7. klases – 3 komplekti 

8., 9.klases – 2 komplekti 
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Salīdzinot ar 2011./2012.mācību gadu, izglītojamo skaits 2018./2019.mācību gadā ir pieaudzis 

par 194 skolēniem. (skat.1.att.).  

1.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas 

 

Skolas personāls 

  2018./2019. mācību gadā skolā strādā 64 skolotāji, no kuriem 59 strādā pamatdarbā. 

Skolas skolotāju kolektīvs izveidots, apvienojot Rīgas Pļavnieku sākumskolas un Rīgas 

90.vidusskolas kolektīvus.   

Skolotāju pašreiz iegūtā izglītība: 

 

 iegūst augstāko izglītību – 3 (4.7 %) 

 augstākā pedagoģiskā – 38 (59.4 %) 

 maģistri – 22 (34,4 %) 

 iegūst doktora grādu – 1 (1.5 %) 

 

Skolotāju sadalījums pa vecuma grupām 

 

Vecuma 

grupas 

20-29 

gadi 

30 – 39 

gadi 

40 – 49 

gadi 

50 – 59 

gadi 

60 gadi un 

vecāki 

Skaits 6 16 17 14 11 

% 9.4 25 26.6 21.8 17.2 

 

Skolas vadību nodrošina direktore, 4 direktora vietnieki izglītības jomā,  direktora vietnieks 

administratīvi saimnieciskajā darbā un sporta kompleksa vadītāja. Direktore Elīna Dreimane 
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darbu Pļavnieku pamatskolā uzsāka 2012.gada 10.aprīlī. Skolas metodisko darbu vada 

Metodiskā padome. 

Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas: 

 Sākumskolas metodiskā komisija; 

 Valodu metodiskā komisija; 

 Dabaszinātņu un sociālo zinātņu metodiskā komisija; 

 Sporta metodiskā komisija; 

 Kultūras metodiskā komisija; 

 Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

Skolā darbojas atbalsta personāla grupa, kuras sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs, 2 logopēdi, pedagoga palīgs un  2 skolas medicīnas māsas. 

Skolas ēkas un sporta kompleksa uzturēšanu nodrošina 43 tehniskie darbinieki. 

 

Sociālā vide 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolā mācās skolēni no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

mikrorajona un tuvākās apkārtnes.  

 

Interešu izglītība 
 

Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

Nodarbības notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas 

interešu izglītības programmas: 

 1. klašu koris; 

 2. klašu koris; 

 3.,4.klašu koris; 

 Zēnu koris 3.- 6.klasēm; 

 5. - 9.klašu meiteņu koris “Volante”; 

 Zēnu vokālais ansamblis; 

 1. klašu tautu deju kolektīvs;  

 2. klašu tautu deju kolektīvs;  

 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs;  

 5. - 6.klašu tautu deju kolektīvs; 

 Floristika 5.-7.klasēm; 

 Teātra pulciņš  “Austras koks” 2. – 9.klasēm; 
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 Keramika 1. – 7.klasēm; 

 Netradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm; 

 Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm; 

 Mājas lapas veidošana 5., 6.klasēm; 

 Florbols 4. – 9. klasēm; 

 Basketbols zēniem 1. – 9.klasēm; 

 Dabaszinību pulciņš 5.klasēm. 
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2. Rīgas Pļavnieku pamatskolas darbības pamatmērķi 

Mērķis.  

 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, demokrātiskas un mūsdienīgas iestādes 

veidošanu.  

Uzdevumi. 

1. Īstenot izglītības programmas, tās mērķus un uzdevumus. 

2. Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu skolēnu garīgo, radošo un 

fizisko spēju attīstībai. 

3. Radīt labvēlīgus apstākļus skolēna vispusīgai attīstībai. 

4. Veidot skolēnos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos 

demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas 

problēmas. 

5. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību. 

6. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo 

darbību, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu 

sasniegšanā. 

7. Racionāli izmantot skolai piešķirtos resursus. 

 

3. Skolas attīstībai risināmie galvenie uzdevumi 

Skolas attīstība balstās uz 4 pamatvērtībām: 

 cieņa; 

 radošums; 

 sadarbība; 

 izaugsme. 

1. Panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidojot mācību saturu un 

metodiku. 

2. Mācību materiālu, iekārtu, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija. 

3. Informāciju tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

4. Skolas fiziskās vides uzlabošana 
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4.Skolas darba pašvērtējums 

4.1 Mācību saturs 

 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolotāji racionāli plāno savu darbu, 

ņemot vērā skolēna spējas, vajadzības 

un intereses. 

 Skolotāji ir atvērti inovācijām. 

 Licencēta un tiek īstenota 

Pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 

programma 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.klasēs. 

 

 Turpināt ieviest Pamatizglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu 1. – 9.klasēs. 

 Kompetenču pieeja mācību saturā 

ieviešanā. 

 

 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Visi mācību priekšmetu skolotāji 

stundas mērķa un uzdevumu 

sasniegšanai izmanto dažādus mācību 

līdzekļus, aprīkojumu un informācijas 

tehnoloģijas. 

 Skolotāju piedalīšanās dažādos 

projektos. 

 Izstrādāti mācību materiāli, kas 

piemēroti e – videi un tiek izmantoti 

mūsdienīga mācību procesa 

īstenošanā. 

 Rezultatīvi organizēta 8. klašu 

skolēnu referātu izstrādes darbība 

projektu dienās. 

 Vispārējās pamatizglītības 

matemātikas, dabaszinātņu un 

tehnikas virziena programmas mācību 

vielas apguve padziļina skolēnu 

izpratni par IT nepieciešamību un 

nozīmīgumu mūsdienās, kā arī 

pievērš uzmanību matemātikas un 

dabaszinātņu lietošanai reālajā dzīvē 

un nestandarta situācijās.  

 

 Jēgpilni izmantot IT saistoša mācību 

procesa nodrošināšanai un mācību 

stundas kvalitātes paaugstināšanai 

ikdienā. 

 Medijpratības izglītošana. 

 Mācīšanas pieejas balstīšana uz 

kompetenču izglītību. 

 Lasītprasmes attīstīšana.  
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4.3.Skolēnu sasniegumi 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolēnu mācīšanās motivāciju, 

izaugsmi un talanta attīstību sekmē 

labi organizēts mācību darbs stundās, 

ārpusstundu nodarbībās, kā arī 

tematiskie pasākumi. 

 Veiksmīgs sadarbības veids ar 

vecākiem – Vecāku diena, atklāto 

stundu apmeklējums, izglītojošas 

lekcijas. 

 

 Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus 

matemātikā pamatizglītības programmā 

5. - 9.klasēm.  

 Attīstīt skolēnu lasītprasmi. 

 Pilnveidot iegūto zināšanu un prasmju 

izmantošanu citos mācību priekšmetos 

(starppriekšmetu saikne) un spēt saskatīt 

zināšanu praktisku pielietošanu dzīvē. 

 Attīstīt pedagoģiskā un atbalsta 

personāla sadarbību ar vecākiem skolēnu 

mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 

 

4.4. Atbalsts skolēniem 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Vērtējot skolēnu dažādas prasmes un 

kompetences, skolotāji izstrādā un 

vada stundu tematiskos ciklus integrēta 

mācību modeļa īstenošanai, kas 

veicina starppriekšmetu saikni un 

attīsta skolēnos saikni ar reālo dzīvi. 

 Sistemātiska un regulāra skolēnu 

sasniegumu uzskaite un analīze, 

izmantojot e – žurnālā piedāvāto 

mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošanas un analīzes sistēmu. 

 Skolā izstrādātā vērtēšanas kārtība dot 

iespēju skolēniem uzlabot mācību 

sasniegumu vērtējumus. 

 Skolēnu zināšanu pārbaude ir 

plānveidīga un izmaiņas tiek 

saskaņotas ar skolēniem. 

 Atbalsta personāla grupas darbs un 

sadarbība ar klases audzinātājiem un 

mācību priekšmetu skolotājiem. 

 

 Diferencētas pieejas nodrošināšana 

skolēniem. 

 Turpināt darbu pie vienotu prasību un 

vienotas pieejas ievērošanas skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanā. 
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4.5.Skolas vide 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek 

koptas un attīstītas. 

 Skolā ir labvēlīga mācību vide. 

 Moderna sporta zāle un daudzveidīgs 

sporta inventārs. 

 Sakārtota skolas pieguļošā teritorija 

un izveidots Rīgas Pļavnieku 

pamatskolas sporta komplekss. 

 Mūsdienīgi dabaszinību kabineti. 

 Izveidoti divi informātikas kabineti.  

 Renovēta skolas ēdamzāle un virtuve. 

 Renovēta 5. – 9.klašu garderobe. 

 Pakāpeniska mācību kabinetu 

atjaunošana un labiekārtošana. 

 Skolēnu formas tērpu ieviešana       

1.-5.klašu izglītojamiem. 

 Sakopta un estētiski noformēta 

mācību vide. 

 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma. 

 Aktu zāles remonts. 

 Pagrabstāva un 1. – 4. klašu 

garderobju renovācija. 

 Skolas gaiteņu renovācija. 

 Zēnu un meiteņu mājturības un 

tehnoloģijas kabineta renovācija un 

labiekārtošana.  

 Ventilācijas izbūve mazajā sporta 

zālē. 

 16 mācību kabinetu remonti. 

 

4.6.Resursi 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā strādā kvalificēts un radošs 

pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais 

personāls. 

 Skolotāji aktīvi izmanto 

tālākizglītības piedāvājumus. 

 Mācību līdzekļu nodrošinājums. 

 Skolotāji tiek nodrošināti darbam ar 

informāciju tehnoloģijām.  

 Mācību video bibliotēkas izveidošana 

un tās lietošana mācību procesā.  

 Uzsākta mācību satura platforma 

Soma.lv izmantošana mācību 

procesā. 

 Veicināt skolotāju pašizglītošanos 

darbā ar IT un palielināt to 

izmantošanu mācību procesā.  

 Papildināt elektroniskos mācību 

līdzekļus. 

 Turpināt mācību telpu iekārtošanu 

atbilstoši mūsdienīga mācību procesa 

organizēšanai. 
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4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Skolas darba stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības 

 Veiksmīga skolotāju un skolas 

vadības sadarbība. 

 Regulāra un veiksmīga sadarbība ar 

skolas dibinātāju. 

 Mērķtiecīgi plānota skolotāju 

tālākizglītība.  

 Skolā izstrādāti un regulāri tiek 

papildināti iekšējie normatīvie akti.  

 Veiksmīga sadarbība ar Latgales 

priekšpilsētas pirmskolas izglītības 

iestādēm.  

 Aktīva skolotāju dalība profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanā.  

 Mērķtiecīga metodiskās padomes un 

metodisko komisiju sadarbība skolas 

attīstības plānošanā.  

 

 Turpināt skolotāju profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanu. 

 Turpināt sadarbību ar skolas 

dibinātāju par skolas fiziskās vides 

labiekārtošanu. 



Prioritāšu īstenošana 2015./2016. – 2017./2018. m. g. 

 
Skolas darbības  

jomas 

Darbības prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs  Matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmas 

ieviešana un īstenošana 

22.08.2014. licencēta matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma, kura tiek ieviesta pakāpeniski un 2018./2019.mācību gadā tiek 

īstenota 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.klasēs.  

2. Mācīšana un mācīšanās  Skolēniem ar zemu mācību 

motivāciju uzņemties 

līdzatbildību par mācību darbu, 

kā arī plašāk izmantot 

piedāvātās papildus iespējas 

 

 

 

 
 Daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošana mācību procesā 

Skolā tiek veicināts sadarbības modelis skolēns-skolotājs-vecāks, kas sniedz 

iespēju savlaicīgi saskatīt un novērst skolēna zemo mācību motivāciju. Pēc 

nepieciešamības tiek nodrošināts ar atbalsta personāla palīdzību. Tiek 

rosināts izmantot skolā pieejamos interešu izglītības pulciņus un fakultatīvās 

nodarbības, sekmējot skolēna mācību motivāciju, kā arī attīstīt skolēnā 

prasmes un iemaņas. Skolēni un skolotāji veido mācību video dažādos 

mācību priekšmetos, kā arī izmantot tos mācību procesā. Mācību procesā 

iespējams izmantot mācību video bibliotēku, kā arī katram skolēnam ir 

iespēja izveidot mācību video par sev interesējošu tēmu un ievietot to mācību 

video bibliotēkas interneta vietnē.  

 

Skolotāji mācību un audzināšanas procesā atbildīgi izvēlas mācību un 

audzināšanas metodes (darbs grupās, darbs pāros, “prāta vētra”, dialogi, lomu 

spēles, demonstrējumi, diskusijas, viktorīnas, pētījumi utt.), izvērtējot to 

atbilstību skolēna attīstībai, kā arī atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. 

Mācību darbs ir modernizēts, mūsdienīgs, virzīts uz praktisku iemaņu, 

prasmju apguvi, informācijas meklēšanu, strukturēšanu. Mācību metožu 

izvēle ir daudzveidīga, mūsdienīga, kritisko domāšanu veicinoša, kas ļauj 

analizēt un izteikt savu viedokli. Tiek izmantotas arī alternatīvās darba 

formas, piemēram, 8. klašu skolēni mācību gada laikā (sākot no novembra) 

un projekta dienās izstrādā un aizstāv referātu, izvēloties skolotāju piedāvātās 

tēmas. Daudzi skolotāji strādā ar tādām metodēm un darba formām, kas ne 

tikai palīdz apgūt zināšanas un prasmes, bet arī veido mācību motivāciju, 

attieksmi pret dažādiem procesiem, pilnveido skolēnu personību, mudina 

aktīvi iesaistīties darbā mācību stundā, izteikt savu viedokli, analizēt, secināt. 

Skolotāji mācību procesā izmanto IT – datortehniku, interaktīvās tāfeles, 

dokumentu kameras, videoprojektorus, atsevišķi skolotāji izmanto balsošanas 

pultis. 
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3. Skolēnu sasniegumi  Skolēnu līdzdalība mācību 

priekšmetu olimpiādēs 

 

 

 Skolēnu atbildības 

paaugstināšana par mācību 

rezultātu sasniegumiem 

Plānojot mācību procesu, tiek ņemtas vērā talantīgo skolēnu intereses un 

vajadzības. Skolēni tiek ieinteresēti, sagatavoti un piedalās skolas 

organizētajos pasākumos, kā arī pilsētas/valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos. 

 

Ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Tā precizē un 

paredz papildus nosacījumus skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. Ar 

kārtību ir iepazīstināti skolotāji, skolas skolēni un viņu vecāki. Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība veicina skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību 

sasniegumu novērtēšanā, veicina līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. 

Pirms katra pārbaudes darba skolotāji iepazīstina skolēnus ar vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtējums sniedz skolēnam pozitīvu atbalstu un motivē skolēnu 

mācīties. Skola ir noteikusi, kā skolēni var uzlabot savus mācību 

sasniegumus, t.sk. nosakot iespējamo katra mācību sasnieguma uzlabošanas 

reižu skaitu un termiņu. Mācību gada beigās skola organizē nobeiguma 

pārbaudes darbus atbilstoši mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Klašu 

audzinātāji apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem – 

pozitīvo dinamiku - I un II semestra un gada vērtējumā. 

4. Atbalsts skolēniem  Augsta emocionālā intelekta 

metodikas izmantošana mācību 

procesā 

 

 

 

 

 

 Diferencētas pieejas 

nodrošināšana skolēniem 

 

 

2015.gadā tika organizēta skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programma skolas kolektīvam “Augsta emocionālā intelekta metodes 

pedagogu darbā.” Lekcija vecākiem un Skolas padomei par Augstu 

emocionālo intelektu un tās ieviešanu skolā. Tika organizēta skolotāju 

savstarpēja pieredzes apmaiņa par Augsta emocionālā intelekta metodikas 

izmantošanu mācību stundās, kā arī izveidots Google doc ar apkopotām 

elpošanas un fizisku aktivitāšu vingrinājumiem pielietošanai mācību procesā. 

 

Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās, projektos.  

Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo skolēnu vajadzības, strādājot 

gan konsultāciju laikā, gan fakultatīvajās nodarbībās.  

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir pieejamas regulāras konsultācijas. Klašu 

audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, nepieciešamības 

gadījumā arī ar atbalsta personālu, kas ir pieejams gan skolēniem un viņu 
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vecākiem, gan skolotājiem. Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu 

audzinātājiem apzina skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, kontrolē 

mācību stundu apmeklējumu, sadarbojas ar skolēnu vecākiem, regulāri 

organizē preventīvos pasākumu sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem un 

sadarbojas, risinot konkrētus gadījumus.  

  

5. Skolas vide  Skolas pagrabstāva un garderobju 

vienkāršota renovācija 

 

 Skolas teritorijas iežogošana 

 

 

 Skolas vērtību īstenošana skolas 

ikdienas dzīvē 

 

 

 

 

 

 

 Skolas pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana 

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu veikta renovācija daļai 

pagrabstāva un izveidota garderobe 4.-9.klašu skolēniem, kura aprīkota ar 

metāla skapīšiem.  

 

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu 2016.gada vasarā iežogota 

visa skolas teritorija.  

 

Skolas vērtību definēšanā tika iesaistīti skolas darbinieki, skolēni un Skolas 

padome. Vērtības-cieņa, radošums, sadarbība un izaugsme. Izveidota Skolas 

vērtību darba grupa, kas sadarbojās ar skolas pasākumu organizētājiem un 

vērtību nozīme tiktu iekļauta pasākumos. Skolas vērtības iekļautas klases 

stundu tēmās, kā arī skolotāji savā rīcībā un mācību procesā atspoguļo 

vērtības un to nozīmi cilvēka dzīvē. 

 

 

2017.gada vasarā labiekārtoti sporta laukumi un izveidots Rīgas Pļavnieku 

pamatskolas sporta komplekss. 

 

 

6. Resursi 

 Skolas materiāltehnisko resursu 

un iekārtu atjaunošana un 

efektīva to izmantošana 

Katru gadu tiek apzināti nepieciešamie materiāltehniskie resursi un skolas 

budžeta iespēju robežās resursi tiek atjaunoti. 2018.gadā skolā mācību 

procesa nodrošināšanai ir pieejamas 5 interaktīvās tāfeles, 35 projektori, 24 

dokumentu kameras. Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu, ir izveidoti 2 informātikas kabineti, kurus mācību procesā 

izmanto mācību priekšmetu skolotāji. Katrā mācību kabinetā mācību procesa 

vajadzībām ir pieejams dators un internets.  
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7. Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 Skolas attīstības plāna izstrāde 

 

 

 

 

 Skolas 30 gadu svinības un 

salidojums 

 

 

 

 Aktīva pedagogu iesaiste 

metodisko komisiju darbā 

 

 

 

 Personāla darba kvalitātes 

izvērtēšanas sistēmas izveide 

Skolas attīstības plāna izstrādē tiek iesaistīti skolotāji, tehniskie darbinieki un 

Skolas padome. Izmantojot SWID analīzi, tiek noteiktas stiprās un vājās 

puses, kā arī iespējamie draudi. Skolas attīstības plāns tiek veidots trīs mācību 

gadiem. Darba grupās tiek novērtētas iepriekšējo gadu izvirzītās prioritāte, kā 

arī noteiktas turpmākās attīstības vajadzības. Attīstības plānā tiek noteikts 

katras prioritātes īstenošanas plāns un veicamie uzdevumi. Prioritātes tiek 

noteiktas atbilstoši izglītības iestādes pamatjomām.  

 

Izveidot darba grupu skolas jubilejas aktivitāšu plānošanai, organizēšanai. Lai 

30 gadu jubilejā tiktu iesaistīti visi pedagogi un skolēni, tad projektu nedēļas 

darba tēma tika noteikta “Es sveicu savu skolu”. Tika apzināti bijušie skolas 

darbinieki un absolventi. 2016.gada 11.martā notika Skolas 30 gadu 

salidojums.  

 

Visi pedagogi ir iekļauti metodiskajās komisijās. 2017.gadā skolā izveidotas 

un darbojās 6 metodiskās komisijas. Komisiju vadītāji regulāri plāno 

sanāksmes, kuras tiek iekļautas skolas mēneša darba plānā. Sanāksmes tiek 

protokolētas. Skolā tiek organizēti metodisko komisiju mēneši, iesaistot visus 

mācību priekšmeta skolotājus.  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem Nr.501 

“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtību” uzsākta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.  

2017./2018.m.g. uz kvalitātes pakāpi pretendēja 21 skolotājs. 2 skolotāji 

ieguva 1.kvalitātes pakāpi, 15 skolotāji ieguva 2.kvalitātes pakāpu un 4 

skolotāji ieguva 3.kvalitātes  pakāpi.  
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5. Skolas attīstības prioritātes 

2018./2019. – 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g 2020./2021.m.g 

Mācību saturs  Pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programmas ieviešana 

un īstenošana 1., 2., 3., 4., 5., 

7.,8., 9.klasēs 

 Pamatizglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programmas ieviešana 

un īstenošana 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7., 8., 9.klasēs 

 Kompetenču pieeja mācību 

saturā ieviešana 1.,4. un 

7.klasēs 

Mācīšana un mācīšanās  Lasītprasmes attīstīšana  Lasītprasmes attīstīšana  Lasītprasmes attīstīšana 

Skolēnu sasniegumi  Paaugstināt skolēnu mācību 

sasniegumus pamatizglītības 

programmā matemātikā 5. – 

9.klasēs 

 Paaugstināt skolēnu mācību 

sasniegumus pamatizglītības 

programmā matemātikā 5. – 

9.klasēs 

 Paaugstināt skolēnu mācību 

sasniegumus pamatizglītības 

programmā matemātikā 5. – 

9.klasēs 

Atbalsts skolēniem  Diferencētas pieejas 

nodrošināšana skolēniem 

 Diferencētas pieejas 

nodrošināšana skolēniem 

 

Skolas vide  Skolas iekštelpu atjaunošana un 

modernizācija  

 Skolas iekštelpu atjaunošana un 

modernizācija 

 Skolas iekštelpu atjaunošana un 

modernizācija 

Resursi  Digitālo mācību resursu 

izmantošana mācību procesā 

 Digitālo mācību resursu 

izmantošana mācību procesā. 

 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Izglītības iestādes akreditācija 

 Skolotāju profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšana 

 

 Skolotāju profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšana 

 Skolas attīstības plāna izstrāde 

2021./2022. – 2023./2024.m.g. 
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Prioritātes īstenošanas plāns 

 

 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ieviešana un īstenošana 

Mērķis  Nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par vispārējām dabas likumsakarībām un to lomu cilvēka un 

sabiedrības dzīvē, veicināt dabas daudzveidības un vienotības izziņu, pilnveidot prasmes un pieredzi 

eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai, padziļinot teorētiskās zināšanas un prasmes izglītības jomas 

"Tehnoloģiju un zinātņu pamati" mācību priekšmetos. 

Novērtēšanas kritēriji  Priekšnosacījumi atbilstošās izglītības programmas izvēlei (mācību kabineti aprīkoti ar IT, kvalificēti skolotāji) 

 Tālākizglītības izvēles iespējas, balstoties uz izglītības programmā iegūtajām prasmēm un iemaņām 

 Mācību sasniegumu dinamika 

 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu apguvušo skolēnu skaits 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Preventīvi pasākumi, motivējot izvēlēties pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. 

2. Nodrošināt atbilstošu mācību vidi, papildinot to ar IT un mācību līdzekļiem. 

3. Nodrošināt un sekmēt skolotāju profesionālo pilnveidi un savstarpējo pieredzes apmaiņu. 

4. Rosināt atspoguļot iegūtās prasmes un iemaņas, piedaloties atbilstošās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

5. Analizēt mācību sasniegumu dinamiku. 

 

 

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.   
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Lasītprasmes attīstīšana 

Mērķis  Pilnveidot skolēnu lasītprasmi, veicinot lietpratīga lasītāja veidošanos 

Novērtēšanas kritēriji  Izstrādāto skolēnu līmeņa diagnosticējošo darbu veidošanas nosacījumi 

 Izstrādāti un aprobēti skolēnu lasītprasmes līmeņa diagnosticējošie darbi 

 Tiek veikti skolēna lasītprasmes līmeņa dinamikas mērījumi 

 Skolotājs mācību procesā izmanto dažādu skolēnu lasītprasmes attīstības veicinošu metodiku 

 Organizēti skolotāju pieredzes apmaiņas semināri 

 Organizēti skolēnu lasītprasmes attīstības veicinoši ārpusklases pasākumi 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Pilnveidot skolotāju zināšanas par lasītprasmes būtību un par skolēnu lasītprasmes attīstības veicinošu metodiku. 

2. Izstrādāt skolēnu lasītprasmes līmeņa diagnosticējošo darbu veidošanas nosacījumus atbilstoši skolēnu vecumposmam un apgūstamā 

mācību satura specifikai. 

3. Veidot skolēnu lasītprasmes līmeņa diagnosticējošos darbus, tos aprobēt. 

4. Mācību procesā izmantot apgūto skolēnu lasītprasmes attīstības veicinošu metodiku, to pielāgojot atbilstoši skolēnu spējām, vajadzībām un 

mācību satura specifikai. 

5. Veicināt skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu par dažādiem praksē balstītiem piemēriem skolēnu lasītprasmes attīstības veicināšanas 

aspektā. 

6. Organizēt skolēnu lasītprasmes attīstības veicinošus ārpusstundu pasākumus (“Literārā balle”, “Bērnu žūrija”, diskusiju pēcpusdienas u.c.). 

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus pamatizglītības programmā matemātikā 5. – 9.klasēs 

Mērķis  Mācību metožu un darba organizācijas formu dažādošana, sekmēt izglītojamo mācību motivāciju un interesi. 

Novērtēšanas kritēriji  Daudzveidīga mācību metožu pielietošana ikdienas mācību darbā 

 Skolotāju profesionālā sagatavotība, izmantojot IT sniegtās iespējas 

 Mācību sasniegumu pozitīvā dinamika, balstoties uz skolotāju pielietotajām daudzveidīgajām mācību metodēm 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Rosināt un nodrošināt skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi, apgūstot un pielietojot praksē dažādas mācību metodes. 

2. Veicināt skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu darba grupās un  mācību stundu ietvaros. 

3. Atbalstīt skolotāju radošu profesionālo darbību, izmantojot projektu un konkursu piedāvātās iespējas. 

4. Digitālo mācību līdzekļu izmantošana mācību procesā.  

5. Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās papildus individuālās nodarbības. 

6. Stundas tēmas apguvi balstīt uz sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un atgriezeniskās saites organizēšanā.  

7. Pilnveidot matemātikas valodas lietošanu, lasīt nosacījumus un novērtēt rezultātus. 

8. Skolotājiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to pielietojot mācību procesa plānošanā. 

 

 

 

 

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 
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2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.   

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem 

Mērķis Nodrošināt atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi 

Novērtēšanas kritēriji  Skolēnu mācību sasniegumi 

 Skolas mācību sasniegumu pozitīvā dinamika 

 Skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Sekmēt individuālo darbu ar talantīgajiem skolēniem. 

2. Skolēnu ieinteresēšana, sagatavošana un piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos. 

3. Padziļināta mācību priekšmetu apguve fakultatīvās nodarbībās. 

4. Plānojot mācību procesu, ņemt vērā skolēna intereses un vajadzības. 

5. Nodrošināt mērķtiecīgu atbalsta personāla un skolotāju sadarbību ikdienas mācību procesa nodrošināšanā.  

6. Rosināt skolēnus apmeklēt skolas piedāvātās papildus nodarbības. 

7. Veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem individuālā atbalsta pasākuma plāna izstrādē un tā īstenošanā.  

8. Ievērot vienotās vērtēšanas kārtības principus. 
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2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas iekštelpu atjaunošana un modernizācija 

Mērķis Nodrošināt skolēniem un darbiniekiem sakārtotu un drošu vidi, atbilstoši 21 gadsimta standartiem 

Novērtēšanas kritēriji  Atjaunotas un modernizētas skolas iekštelpas  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Sadarboties ar RD Īpašuma departamentu finanšu resursu un remontdarbu plānošanā. 

2. Veikt esošo telpu pārplānošanu. 

3. Sagatavot telpas remontam.  

4. Sekot telpu remonta kvalitātei. 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Digitālo mācību resursu izmantošana mācību procesā 

Mērķis Jēgpilni izmantot digitālos mācību līdzekļus un metodiskos materiālus mācību procesa īstenošanā 

Novērtēšanas kritēriji  Skolotājiem un skolēniem ir pieejami digitālie mācību resursi mācību procesa plānošanā un izmantošanā 

 Skolotāji un skolēni mācību procesā izmanto digitālos mācību resursus 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Aprīkot mācību kabinetus ar IT resursiem. 

2. Nodrošināt skolotājus un skolēnus ar piekļuvi mācību satura platformām Soma.lv un Uzdevumi.lv. 

3. Organizēt apmācības skolotājiem par Soma.lv un Uzdevumi.lv platformas izmantošanas iespējām mācību procesā. 

4. Turpināt veidot un izmantot mācību video, kā arī iekļaut tos skolas mācību video bibliotēkā. 

5. Organizēt pieredzes apmaiņu par digitālo mācību resursu izmantošanu mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.   
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Izglītības iestādes akreditācija 

Mērķis Veikt izglītības iestādes darbības un programmu kvalitātes novērtēšanu 

Novērtēšanas kritēriji  Skolas pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts un publiskots 

 Akreditēta izglītības iestāde un programmas 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Veikt skolēnu, viņu vecāku un skolotāju anketēšanu. 

2. Metodisko komisiju, Skolas padomes un Skolēnu pašpārvaldes priekšlikumu apkopošana pašnovērtējuma ziņojumam un tālākai skolas 

attīstības plānošanai. 

3. Pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde, apspriešana, publiskošana. 

4. Izglītības iestādes un programmu akreditēšana. 

 

 

 

 

2018./2019.m.g.   
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 

Mērķis Novērtēt skolotāju profesionālās darbības kvalitāti, rekomendēt un plānot skolotāja profesionālo kompetenču pilnveidi 

ilgtermiņā 

Novērtēšanas kritēriji  Izveidota skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija 

 Atbilstoši novērtēšanas kritērijiem, piešķirtas skolotāju profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Izveidot skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju.  

2. Informēt skolotājus par skolotāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību. 

3. Organizēt skolotāju vadīto mācību stundu vai nodarbību novērošanu. 

4. Koordinēt skolotāja darba pašvērtējuma aizpildīšanu un iesniegšanu komisijai. 

5. Organizēt individuālas pārrunas ar skolotāju par novērtēšanas rezultātiem. 

6. Izteikt priekšlikumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

7. Piešķirt profesionālās darbības kvalitātes pakāpi atbilstoši novērtēšanas rezultātiem. 

 

 

 

2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g..   
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Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Kompetenču pieeja mācību saturā ieviešana 1., 4. un 7.klasēs 

Mērķis Skolēni, kuri mācās ieinteresēti, atbildīgi un prasmīgi, līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, ir Latvijas patrioti, ir apguvuši  

sabiedrībā pieprasītas pamatprasmes un caurviju prasmes, ir attīstījuši veselīga dzīvesveida ieradumus. 

Novērtēšanas kritēriji  Realizēta kompetenču pieeja (t.sk. nodarbību veidi ārpus klases, rotaļnodarbības, integrētas nodarbības,  

projekti, mācīšanās centros u.c.) 

 Notiek skolotāju kopīga mācību darba plānošana un sadarbību skolas līmenī 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 

1. Iepazīstināt skolotājus ar izmaiņām normatīvajos dokumentos par kompetenču pieeju mācību satura ieviešanā. 

2. Īstenot skolotāju  profesionālo  pilnveidi,  veidot  pieredzes  apmaiņas   un   atbalsta pasākumus mācību satura ieviešanai. 

3. Skaidrot kompetenču pieejas mērķus un metodes. 

4. Organizēt pieredzes apmaiņu ar Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) pilotskolām. 

5. Aprobēt metodiskos materiālus mācību procesa īstenošanā. 

6. Skolotājiem plānot mācību darbu un sadarboties skolas līmenī. 

7. Īstenot caurviju prasmes visos mācību priekšmetos. 
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