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Vispārējs skolas raksturojums 

Mežciema pamatskola (turpmāk - skola) ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk - Departaments) 

pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, dibināta 1992.gadā. Mežciema pamatskolai 

2000.gada 10.maijā ir izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 3712900760. 

Programmas īstenošana 

Skola īsteno: 

 pirmsskolas izglītības programmu; 

 pamatizglītības programmu; 

 pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu; 

 pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu; 

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu valoda. 

Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence 
Skolēnu skaits 

Datums Nr. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 10.06.2011 V-4373 60 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 09.04.2010 V-1878 485 

Pamatizglītības 

humanitārā un sociālā 

virziena programma 

21012111 29.08.2014 V-7441 29 

Pamatizglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

21013111 29.08.2014 V-7442 53 

Skolā mācās mikrorajonā un Pierīgas pašvaldībās dzīvojošie skolēni. 

Skola realizē 17 interešu izglītības programmas. Tajās piedalās aptuveni 480 (79 %) 

skolēnu no kopējā skolēnu skaita.  

Skolas personāla kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

2014./2015.m.g. skolā strādā 57 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 53 skolotāji ir ar 

augstāko pedagoģisko izglītību, 3 pedagogi vēl mācās, 22 ir maģistri. Visiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu prasībām.  

Skolas pedagoģiskie darbinieki sistemātiski un mērķtiecīgi pilnveido savu 

profesionālo kompetenci vai arī apgūst papildus kvalifikāciju atbilstoši skolas 

pieprasījumam un finansiālajiem resursiem. 

Skolas vadību nodrošina direktore, 3 direktora vietnieki izglītības jomā (kopā 3,4 

likmes) un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.  

Skolā strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, bibliotekārs, speciālais 

pedagogs, psihologs, logopēds un medmāsa. 

Ir 29 tehniskie darbinieki.  
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Skolas finansējums 

Ikgadējais skolas budžets tiek mērķtiecīgi plānots un izmantots.  

Skolas budžetu nodrošina valsts budžeta mērķdotācija un Rīgas domes pašvaldības 

finansējums. Skola gūst papildfinansējumu, veicot saimniecisko darbību – telpu īri. 

Izglītības iestādes kopējais finansējums: 

 2013. gadā(Ls) 2014.gadā(euro) 

Kopējais gada budžets, t.sk. 613259.00 870961.00 

Valsts budžets 312243.00 457462.00 

Pašvaldības budžets  285966.00 402440.00 

Papildus finanšu līdzekļi 3435.00 4337.00 

Mācību grāmatas no valsts 

budžeta 
4768 11059 

 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 Skolā mācību procesa ietvaros piedāvā fakultatīvās nodarbības un pagarinātās 

dienas grupas nodarbības.  

 Tiek piedāvātas pamatizglītības programmas ar padziļinātu valodas un 

matemātikas apguvi. 

 Tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas.  

 Skolēniem tiek piedāvāti interesanti mācību, ārpusklases pasākumi, kuri balstās uz 

skolas tradīcijām. 

 

SKOLAS VĪZIJA 

Mežciema pamatskola būs moderna, mūsdienīga skola, kurā tiks nodrošināta 

kvalitatīva izglītība, attīstot brīvas un atbildīgas personības veidošanos. 

SKOLAS MISIJA 

Skola ir mūsdienīga, demokrātiska mācību vide, kur izglītojamie gūst kvalitatīvu 

pamatizglītību un pozitīvu motivāciju konkurētspējai tālākās izglītības izvēlē un darba 

tirgū, spēj pašapliecināt savu vispusīgo attīstību, radošumu un izpratni par dzīves 

vērtībām.  

SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS 

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

pirmsskolas vecuma bērniem valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un 1.-9.klašu 

skolēniem valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  
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Skolas darba pašvērtējums 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

DARBĪBAS PAMATJOMA: MĀCĪBU SATURS  

2014./2015. mācību gadā prioritāte:  

Mācību priekšmetu programmu izstrāde.  

2014.gadā tika licencētas divas jaunas pamatizglītības programmas – humanitārā un 

sociālā virziena pamatizglītības programma (21012111) un matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma (21013111). Matemātikas, angļu valodas, informātikas un  

latviešu valodas skolotāji izstrādāja jaunas mācību priekšmetu programmas un uzsāka tās  

īstenot 2014./2015.m.g.   

                       4.a klasē – programma 21013111;  

                       7.a klasē – programma 21013111l;  

                       7.b klasē – programma 21012111.  

Pedagogiem tika nodrošināts administrācijas atbalsts programmu izstrādē un 

iespējas izmantot visus skolā pieejamos materiāltehniskos resursus. 

 

DARBĪBAS PAMATJOMA: MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

2012./2013. mācību gadā prioritāte:  

Mācīšana-mācīšanās procesa optimizācija skolēniem ar mācīšanās grūtībām.  

Pedagogi mācību procesa laikā cenšas nodrošināt individuālā un diferencētā darba 

pieeju skolēniem ar mācīšanās grūtībām un mācību traucējumiem, kā rezultātā 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, ir uzlabojušies mācību darba 

rezultāti. Skolā ir apzināti šie skolēni un izveidota datu bāze. Ļoti lielu atbalstu šiem 

skolēniem sniedz psihologs, sociālais pedagogs un speciālais pedagogs, sākumskolā arī 

logopēds. Regulāri tiek organizētas apspriedes pie skolas vadības ar skolēniem, kuriem 

problēmas mācību satura apguvē, izteiktas uzvedības vai saskarsmes problēmas. 

Visi pedagogi izmanto Metodisko komisiju (turpmāk – MK) sēdēs apspriestos 

vienotos vērtēšanas kritērijus. MK sēdēs tiek apspriestas metodes, kā labāk un efektīvāk 

strādāt ar šiem skolēniem. 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Veiksmīgi noris jauno pamatizglītības 

programmu 21012111 un 21013111 

ieviešana mācību procesā. 

 Mācību priekšmetu programmas un 

tematiskais mācību satura sadalījums tiek 

realizēts atbilstoši valsts pamatizglītības 

standartam. 

 

 Trešās svešvalodas apguve  programmā 

21012111, izmantojot fakultatīvās vai 

individuālās un grupu darba stundas. 

 Programmēšanas apguve 8.,9.kl. 

programmā 21013111, izmantojot 

fakultatīvās vai individuālās un grupu 

darba stundas. 

 2015./2016.m.g. iesaistīšanās jaunā 

mācību priekšmeta „datorika” aprobācijas 

procesā. 
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Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāji iesaistījās projektā “Skolotāju mērķtiecīga 

sadarbība – ceļš uz labākiem skolēnu rezultātiem”, kura ietvaros mācījās no citu skolu 

kolēģiem, kā efektīvāk sniegt atbalstu skolēniem augstāku mācību rezultātu sasniegšanā.  

Skolotāji tika iepazīstināti ar individuālo izglītības plānu nepieciešamību efektīvam 

darbam ar skolēniem, kuriem grūtības mācību satura apguvē. 2014./2015.m.g. šie plāni 

tika veiksmīgi izmantoti, kā rezultātā skolēnu mācību sasniegumi ir uzlabojušies.  

Ir sniegts atbalsts vecākiem – gan individuālās konsultācijas, gan piedāvātas lekcijas 

vecāku sapulču un „Atvērto durvju” dienu laikā par to, kā palīdzēt bērnam mācīšanās 

procesā. 

2014./2015.m.g. prioritāte: 

Izglītības sistēmas jauninājumu īstenošana skolas mācību procesā.  

Skolas vadība regulāri seko līdzi jaunākajai Izglītības un zinātnes ministrijas 

informācijai un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta dotajiem 

uzdevumiem un plānveidīgi ievieš to skolas darba apritē, kā arī regulāri apmeklē dažāda 

līmeņa sanāksmes un seminārus.  

Skolā regulāri notiek visu skolotāju sanāksmes, kurā pedagogi tiek informēti par 

jauninājumiem izglītības sistēmā. Arī skolēni regulāri saņem informāciju par izmaiņām 

mācību procesa norisē gan dienasgrāmatās, gan elektroniskajā žurnālā. Skolēnu vecāki 

tiek regulāri un savlaicīgi informēti par izmaiņām un aktualitātēm mācību procesa norisē.  

 

 

 

DARBĪBAS PAMATJOMA: SKOLĒNU SASNIEGUMI 

2014./2015.m.g. prioritāte: 

Skolēnu sasniegumu un izaugsmes dinamikas analīze matemātikā 4.-9.klasēs.  

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei. Eksakto zinību 

metodiskajā komisijā tiek apspriesti skolēnu sasniegumi, tiek apkopota statistiskā 

informācija un veikta analīze par 4.-9.kl.skolēnu sniegumu ikdienas darbā matemātikā.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Konsultatīvais darbs un atbalsta 

personāla iesaistīšanās skolēnu ar 

mācīšanās grūtībām un mācību 

traucējumiem sekmības uzlabošanā. 

 IKT izmantošana mācību procesa 

norisē. 

 Pedagogu dalība dažādos projektos, 

semināros, lai pilnveidotu savu 

pedagoģisko meistarību. 

 Pedagogu aktivitāte un iesaistīšanās 

jauninājumu ieviešanā mācību procesa 

norisē. 

  Sākumskolas pedagogu iesaistīšanās 

projektā „Integrētā atklājuma mācības 

sākumskolā”. 

  Individuālo izglītības plānu 

pilnveidošana un aktīvāka iedzīvināšana 

mācību priekšmetu skolotāju darbībā. 

 Visu skolotāju iesaistīšana jēgpilnā 

jaunāko IKT apgūšanā un regulārā 

izmantošanā mācību procesā. 

  „Integrētā atklājuma modeļa” darbības 

uzsākšana sākumskolas klasēs 

2015./2016.m.g. 

 Humanitārā novirziena klašu 

iesaistīšanās „Erasmus+” projektā 

sākot ar 2015./2016.m.g. 
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Metodiskajā komisijā katru gadu tiek veikta salīdzinošā analīze pilsētas un valsts 

mērogā gan diagnosticējošajā darbā matemātikā 6.klasēs, gan valsts pārbaudes darbā  

matemātikā 9.klasēs. Direktora vietniece apkopo iesniegtos skolēnu izaugsmes dinamikas 

materiālus un veic skolēnu snieguma dinamikas apkopojumu katra semestra beigās.  

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogu aktīva iesaistīšanās 

skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanā matemātikā. 

 Skolēnu sasniegumi ikdienas 

mācību darbā. 

 Ļoti labi skolēnu rezultāti valsts 

pārbaudījumos. 

 Skolēnu mācību sasniegumu analīze 

metodiskajā komisijā. 

 

 Skolēnu mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamikas izpēte 

eksaktajā un humanitārajā 

pamatizglītības programmā. 

 Skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošana 6., 8.klašu 

diagnosticējošajos darbos 

matemātikā. 

 

 

 

DARBĪBAS PAMATJOMA: Atbalsts skolēniem 

2013./2014. – 2014./2015.m.g. prioritāte:  

Skolas pašdarbības kolektīvu sagatavošana dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos.  

Skolā ir izveidots saskaņots mācību un interešu izglītības nodarbību grafiks. 

Regulāri tiek pārraudzīta koru, tautisko deju kolektīva un mākslas pulciņu darba 

kvalitāte, sniegts regulārs atbalsts darbu uzsākušajiem pedagogiem. Tiek pilnveidota 

kolektīvu dalībnieku uzstāšanās pieredze, piedaloties skolas tradicionālajos pasākumos, 

labdarības koncertos un izbraukumos, kā arī veidota vecāku izpratne par dejas, mūzikas 

un vizuālās mākslas nozīmi skolēnu kultūrizglītībā un radošuma attīstīšanā. 

Racionāli tiek izlietoti skolas budžeta finanšu resursi kolektīvu tērpu bāzes 

papildināšanai. Kolektīvi uzrāda augstus rezultātus skatēs un konkursos. XI Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies -TDK „Irbe” 100 dejotāji, 5.-9.kl. 

kora „Cantare”56 dziedātāji, netradicionālo rokdarbu pulciņa „Mezgls” 2 dalībnieki, koka 

un metāla apstrādes pulciņa „Jumis” 4 dalībnieki.   

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Nodrošināta kvalitatīva un savlaicīga 

skolēnu veselības aprūpe. 

 Notikusi skolēnu izglītošana drošības 

jautājumos, praktiska apmācība par rīcību 

evakuācijas gadījumā, laba sadarbība ar 

pašvaldības policijas kārtībnieku skolā. 

 Organizēti preventīvi izglītojoši 

pasākumi atbilstoši izglītojamo 

vecumposmu vajadzībām un aktualitātēm. 

 Atklātības un korektuma ievērošana 

informācijas apmaiņā par izglītojamo 

veselības problēmām starp ģimeni, 

medicīnas māsu, pedagogu. 

 Atbalsts un visu pedagoģiskajā procesā 

iesaistīto pušu sadarbība skolēnu 

personības izaugsmē. 

 Pilsoniskuma un patriotisma jūtu 

pilnveidošana, iepazīstot, izzinot un 



7 

 

 Īstenoti adaptācijas pasākumi 1.,5.klašu 

kolektīviem, sniegtas rekomendācijas.  

 Iespēja skolēniem apgūt nacionālās 

kultūras vērtības, iesaistoties interešu 

izglītībā, augsti sasniegumi pilsētas skatēs, 

konkursos, izstādēs. 

 Psihologa ieguldījums karjeras izglītības 

darbā, iesaistīšanās pilsētas karjeras 

izglītības aktivitātēs, starpskolu 

pasākumos. 

 Pedagogu un vecāku sadarbība talantīgo 

skolēnu izaugsmē. 

 Skolas atbalsta personāla sadarbība ar 

pedagogiem, lai nodrošinātu palīdzību 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

apgūstot latviskā kultūrmantojuma 

vērtības, sagaidot Latvijas 100 gadu 

jubileju. 

 Sadarbībā ar RIIMC iesaistīšanās 

tālākizglītībā un skolas karjeras izglītības 

programmas īstenošana. 

 Konsultatīvā darba organizēšana 

talantīgajiem skolēniem, mērķtiecīgi virzot 

dalībai skolas, pilsētas konkursos, 

olimpiādēs, skatēs, projektos. 

 Skolēnu vajadzību izpēte un sadarbības 

uzlabošana individuālo izglītības plānu 

veidošanā skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

DARBĪBAS PAMATJOMA: Skolas vide 

2013./2014.m.g. prioritāte: Skolas fiziskā vides uzturēšana funkcionālā kārtībā. 

Skolā ir nodrošināta skolēnu un pedagoģiskā personāla līdzatbildība un saudzējoša 

attieksme pret skolas fizisko vidi. Tiek daļēji atjaunotas solu virsmas mācību kabinetos. 

Ir nodrošināts kvalitatīvs tehniskais personāls skolas IKT aprūpei un funkcionālās 

darbības nodrošināšanai. Sadarbībā ar SIA „Rīgas serviss” ir nodrošināta visu skolas 

funkcionālās darbības sistēmu sakārtotība. 

Ir veikta skolas aktu zāles skatuves modernizācija un nodrošināta IKT un tehnisko 

ierīču funkcionālā darbība. Iespēju robežās uzlaboti dabaszinātņu kabineti un metodiskais 

kabinets pirmsskolā. Ir nodrošināta skolas radiomezgla funkcionālā darbība. Ir veikta 

skolas apkārtnes labiekārtošana. Sadarbībā ar pašvaldību veikta mācību kabinetu tehniskā 

nodrošinājuma uzlabošana. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Klašu audzinātāju un atbalsta 

personāla sadarbība.  

 Aktu zāles aprīkojums ar IKT un 

apskaņošanas iekārtu. 

 Mācību kabinetu labiekārtošana. 

 Skolas koplietojuma telpu 

uzturēšana kārtībā.  

 Mācību kabinetu daļējs 

nodrošinājums ar IKT. 

 

 Skolas teritorijas iežogojuma 

pabeigšana. 

 Papildus videokameru uzstādīšana. 

 Sākumskolas korpusa siltināšana. 

 Piebraucamo ceļu sakārtošana un 

īslaicīgās auto novietnes izbūve. 

 Pirmsskolas grupu rotaļu laukuma 

pilnveidošana. 
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DARBĪBAS PAMATJOMA: Resursi  

2012./2013.m.g. – 2013./2014.m.g. prioritāte: 

Cilvēkresursu tālākattīstība profesionālajā kompetencē un atbilstoši jauninājumiem 

izglītības sistēmā. 

Skolā izveidota sistēma pedagoģiskā personāla profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Pedagoģiskais personāls ir 

ieinteresēts savas darba kvalitātes novērtēšanā un kvalitātes pakāpes ieguvē. 

Skolas pedagoģiskais personāls regulāri piedalās dažāda līmeņa vadītāju sanāksmēs, 

apgūstot izglītības sistēmas pārkārtojumus. Skolas vadība ir kompetenta īstenot skolas 

izglītības programmu izmaiņas un virzīt cilvēkresursu gatavību strādāt jaunos darba 

apstākļos. Skolas pedagoģiskais personāls aktīvi iesaistās pieredzes apmaiņas projektos, 

abpusēji paaugstinot savu profesionālo kompetenci. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolotāju tālākizglītības 

organizēšana atbilstoši skolas 

darbības prioritātēm 

 Mācību līdzekļu bāzes 

papildināšana jaunajām 

pamatizglītības programmām. 

 Materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana sākumskolas klasēm 

 

 Skolas telpu paplašināšana. 

 Jaunu mācību telpu iekārtošana. 

 Garderobes labiekārtošana. 

 IKT bāzes papildināšana. 

 

 

DARBĪBAS PAMATJOMA: Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes 

nodrošinājums. 

2012./2013.m.g prioritāte 

Vadības komandas kompetences un komunikatīvās sadarbības paplašināšana, 

iekļaujot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu kopējā skolas izglītības 

kvalitātes vērtēšanā.  

 

Skolas menedžmentā tika iekļauts pirmsskolas grupu vadības darbs, kā arī veiktas 

izmaiņas vadības struktūrā, amata aprakstos, skolas darba organizācijas dokumentos un 

iekšējā kontrolē. 

Tika paplašināta skolas darba plānošana, pašvērtēšanas sistēma un skolas vadības 

komandas komunikatīvā sadarbība, izglītības programmas īstenošanā. Skolā ir 

nodrošināta informācijas aprite saistībā ar Universālo darba vietas sistēmu (turpmāk – 

UDV). 

Nodrošināta sadarbība pirmsskolas-sākumskolas vadības līmenī par obligātā 

skolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai, kā 

arī atgriezeniskā saikne par skolēnu mācību sasniegumiem 1.klasē. 

Skolas vadība veicina pedagogu radošumu gan pirmsskolā, gan pamatskolā un 

atbalsta inovāciju ieviešanu mūsdienīgas mācību vides veidošanā. Pedagogi ir rosināti 

iesaistīties dažāda līmeņa projektos, pieredzes apmaiņā, pilnveidojot savu pedagoģisko 

pieredzi un vērtējot savu profesionalitāti. 
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Skolas vadība ir atbildīga par skolas tālākattīstību, tādējādi izglītojamiem tiek 

piedāvāta gan dažādība pamatizglītības programmu izvēlē, uzsākot skolas gaitas, gan 

iespēja vērtēt un analizēt skolas izglītības kvalitāti. Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem 

tika risināti jautājumi ar pašvaldības institūcijām par skolas apkārtējās vides 

labiekārtošanu, piebraucamo ceļu sakārtotību un bērnu drošību. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas vadība sistemātiski paaugstina 

savu profesionālo kompetenci, atbalsta 

inovācijas un projektu darbību. 

 Ir uzlabota pirmsskolas/ skolas 

sadarbības kvalitāte licencēto izglītības 

programmu ietvaros un skolas fiziskās 

vides racionālā izmantošanā. 

 Skolas vadībai ir laba sadarbība ar skolas 

pašpārvaldēm un pilsētas pašvaldību. 

 Skolas visu līmeņu vadītāji savas 

kompetences ietvaros veic atbildīgi savus 

pienākumus, ir radoši un ieinteresēti skolas 

izglītības kvalitātes izaugsmē. 

 Skolas vadības darbs, kurš balstīts uz 

sadarbību, savstarpēju izpratni, izvirzīto 

uzdevumu izpildi un skolas tālākattīstību, ir 

augstu novērtēts skolas kolektīvā. 

 

 Skolas vadības darba aktualizācija, 

gatavojoties skolas akreditācijas procesam. 

 Iesāktā darba turpināšana pašvaldības 

institūcijās par drošu apkārtējās vides 

izveidi. 

 Pedagoģiskā personāla nodrošināšana, 

pārejot uz jauno pedagogu darba samaksas 

modeli 2016./2017.m.g. 

 Skolas fiziskās vides un IKT bāzes 

uzlabošana, izvēršot skolas saimniecisko 

un projektu darbību. 
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Attīstības prioritātes 2015./2016.m.g – 2017./2018.m.g. 

 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Mācību saturs 

 

Licencēto 

pamatizglītības 

programmu 

optimizēšana. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mūsdienīga, uz 

skolēna vajadzībām 

orientēta mācību 

procesa 

nodrošinājums, 

izmantojot IKT. 

  

Skolēnu 

sasniegumi 

  

Skolēnu mācību 

sasniegumu 

izaugsmes dinamika 

eksaktajās un 

humanitārajās 

pamatizglītības 

programmās. 

Atbalsts 

skolēniem 

  

Patriotiskās 

audzināšanas, 

kultūridentitātes un 

valstiskās apziņas 

sekmēšana, sagaidot 

Latvijas 

100.dzimšanas dienu. 

Skolas vide 

 

Skolas apkārtējās 

vides labiekārtošana. 

 

 

Resursi Skolas telpu, un materiāltehnisko iekārtu 

resursu pakāpeniska uzlabošana. 

 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošinājums 

Skolas darba 

izvērtēšana, 

gatavojoties skolas 

akreditācijas 

procesam. 

 

Vadības darba 

aktualizācija, 

gatavojoties skolas 

25.gadu jubilejai. 
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2015./2016.m.g 

 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

 

Prioritāte Mūsdienīga, uz skolēna vajadzībām orientēta mācību 

procesa nodrošinājums, izmantojot IKT. 

Mērķis Veicināt efektīvu un jēgpilnu jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā 

Novērtēšanas kritēriji 1. Veikts mācību procesa monitorings, fiksējot IKT 

izmantošanu mācību stundās pirms un pēc prioritātes 

realizēšanas.  

2.Izstrādāta un īstenota kvalitatīva sistēma prioritātes 

realizācijai.  

3.Notikušas skolotāju tālākizglītībasnodarbības. 

4. Skolotāji mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas un 

rosina skolēnus izmantot tehnoloģijas mācību procesā.  

5. Skolēni pārzina jaunākās tehnoloģijas un prot tās izmantot 

mācību procesā. 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Paplašināt un pilnveidot jēgpilnu 

jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 

visos mācību priekšmetos.  

 

MK vadītāji, 

skolotāji 

Visu gadu Direktora vietnieki  

 

Mācīt skolēnus izmantot e-vidi 

pašmācības procesā.  

 

Skolotāji Visu gadu MK vadītāji, 

direktora vietnieki 

Mācīt skolēnus izmantot IKT 

prezentāciju sagatavošanā un 

aizstāvēšanā. 

 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Visu gadu MK vadītāji, 

direktora vietnieki 

Organizēt pedagogu tālākizglītības 

nodarbības. 

 

MK vadītāji 2015.gada 

rudens 

Direktore 

Apkopot skolas pieredzi par 

izvirzītās prioritātes īstenošanu.  

Direktora 

vietnieki  

2016.gada 

maijs 

Direktore 
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2015./2016.m.g. – 2016./2017.m.g. 

 

Pamatjoma: Resursi. 

 

Prioritāte Skolas telpu, iekārtu un materiāltehnisko resursu 

pakāpeniska uzlabošana. 

 

Mērķis Veikt visu skolas telpu labiekārtošanu un materiāltehnisko 

resursu iegādi pamatizglītības programmu  realizēšanai. 

 

Novērtēšanas kritēriji 1. Licencēto programmu īstenošanai iekārtoti 4 jauni mācību 

kabineti un atbalsta personāla telpa. 

2. Garderobes telpas ir labiekārtotas ar skolēnu skapīšiem. 

3. Skolā ir papildināta IKT bāze.  

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Aprīkot skolai piešķirtos mācību 

kabinetus Rīgas 89.vidusskolas 

ēkā. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2015./2016.

m.g. sākumā 

Direktore 

 

Izveidot un  labiekārtot skolas 

bibliotēkas telpās 2 mācību 

kabinetus.  

 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2015./2016.

m.g. sākumā 

Direktore 

Pakāpeniski iegādāties garderobes 

skapīšus par budžeta un papildus 

finansējuma līdzekļiem.  

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

Visu 

periodu 

Direktore  

Papildināt IKT bāzi: 

 iegādāties jaudīgu kopētāju; 

 interaktīvo tāfeli; 

 3 videoprojektorus; 

 Datoru. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

 

Visu 

periodu 

Direktore 
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2015./2016.m.g. 

 

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

 

Prioritāte Skolas darba izvērtēšana, gatavojoties akreditācijas 

procesam. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas dokumentu sagatavošanu 

atbilstoši akreditācijas normatīvajam regulējumam. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izstrādāts skolas attīstības plāns, saskaņots  Departamentā, 

publiskots. 

2. Atbilstoši Ministru kabineta  noteikumiem sagatavots 

pašnovērtējuma ziņojums, saskaņots Departamentā, 

publiskots. 

3. Iesniegts iesniegums Izglītības valsts kvalitātes dienestā par 

akreditāciju un pašnovērtējuma ziņojums. 

4. Sagatavota pārskata prezentācija par skolas attīstību 

starpakreditāciju periodā. 

5. Nodrošināta visu nepieciešamo dokumentu pieejamība 

izglītības iestādes un licencēto izglītības programmu 

akreditācijas prasībām. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Organizēt darba grupu,  noteikt darbības 

kompetences, izpildes termiņus, 

sagatavojot: 

 Skolas 3 gadu attīstības plānu; 

 Pašnovērtējuma ziņojumu. 

 

direktore 

2015.gada 

 

 

Janv.-aug. 

Jūn. – sept. 

 

 

Direktore 

Dokumentu projektus apspriest skolas 

pašpārvaldēs un detalizēti ar dažāda 

līmeņa struktūrvienību vadītājiem. 

Dokumentus saskaņot Departamentā, 

publiskot skolas mājas lapā. 

 

Direktore 

 

Jūnijs -

augusts 

 

Direktore 

Iesniegt iesniegumu par akreditāciju un 

skolas pašnovērtējuma ziņojumu IKVD 

 

Direktora 

vietniece  

 

oktobris 

 

Direktore 

Sagatavot prezentāciju par skolu  un tās 

attīstību starpakreditāciju periodā. 

Direktora 

vietnieki 

2016.g 

janvāris – 

aprīlis  

 

Direktore 

Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā 

veikt uzlabojumus skolas darbības 

reglamentējošos dokumentos, obligātajā 

dokumentācijā, kā arī iekšējos 

normatīvajos aktos, gatavojoties 

akreditācijas procesam. 

 

Vadības 

komanda 

 

2015./ 

2016.m.g. 

 

Direktore 
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2016./2017.m.g. 

 

Pamatjoma: Mācību saturs 

 

Prioritāte Licencēto pamatizglītības programmu optimizēšana. 

Mērķis Pilnveidot pamatizglītības programmu klāstu, piedāvājot 

daudzveidīgākas svešvalodu un IKT apguves iespējas.  

Novērtēšanas kritēriji 1.Humanitārā virziena klasēm tiek piedāvāts apgūt vairākas 

svešvalodas. 

2.Ir iegādāti jauni mūsdienīgāki mācību līdzekļi svešvalodu 

apguvei. 

3.Eksaktā virziena klases piedalās jaunā mācību priekšmeta – 

datorika aprobācijā. 

4.Eksaktā virziena klasēm matemātikas mācīšanā izmanto 

virtuālo portālu www.uzdevumi.lv un brīvprogrammatūru 

GeoGebra 8.,9.kl. 

5.Matemātikas mācību procesā tiek izmantota savstarpējās 

mācīšanās pieeja skolēns – skolēnam. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Piedāvāt humanitārā virziena klasēm  

apgūt vācu, spāņu, franču valodas. 

MK vadītāja 

skolotāji 

Visu 

gadu 

Direktora vietniece  

Iegādāties jaunus mūsdienīgus mācību 

līdzekļus – mācību grāmatas un  

videokursus pie mācību grāmatām. 

MK vadītāja Mācību 

gada 

sākumā 

MK vadītāja, 

direktora vietniece  

Turpināt digitālā valodu portfolio 

veidošanu humanitārā virziena 

klasēm. 

Svešvalodu  

skolotāji 

Visu 

gadu 

MK vadītāja 

Iegādāties virtuālā portāla 

www.uzdevumi.lv PROF iespējas 

eksaktā virziena klašu skolēniem. 

Matemātikas 

skolotāji 

Klašu 

audzinātāji 

Mācību 

gada 

sākumā 

Direktora vietniece 

Direktore 

Izmantot brīvprogrammatūru 

GeoGebra  matemātikas mācīšanā 

8.,9.kl. (programma 21013111). 

Matemātikas 

skolotāji  

Visu 

mācību 

gadu 

 

MK vadītāja 

Eksaktā virziena klasēs mācīšanās 

procesa norisē izmantot savstarpējās 

mācīšanās metodi – vecāko klašu 

skolēni sagatavo tēmu un māca 

jaunāko klašu skolēnus. 

Matemātikas 

skolotāji 

Visu 

mācību 

gadu 

MK vadītāja 

Direktora vietniece 

http://www.uzdevumi.lv/
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2016./2017.m.g. 

 

Pamatjoma: Skolas vide. 

 

Prioritāte Skolas apkārtējās vides labiekārtošana 

Mērķis Veikt skolas ārējās teritorijas sakārtošanu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pabeigta skolas teritorijas iežogošana. 

2. Uzstādītas papildus videokameras skolas videonovērošanas 

sistēmā. 

3. Siltināts sākumskolas korpuss. 

4. Veikta iekšpagalmu labiekārtošana un pirmsskolas rotaļu 

laukuma pilnveide. 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Salabot un nokrāsot esošo 

skolas žoga daļu un uzstādīt 

trūkstošo daļu. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2017.g. Direktore 

Skolas budžeta ietvaros 

iegādāties 4 videokameras. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2016.g Direktore 

Veikt sākumskolas korpusa 

siltināšanu sadarbībā ar Rīgas 

domes Īpašuma departamentu. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2016.g. Direktore  

Turpināt pirmsskolas grupu 

rotaļu laukuma pilnveidošanu. 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajos 

jautājumos 

2016.g. Direktore 
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2017./2018.m.g. 

 

Pamatjoma: Skolēnu sasniegumi 

 

Prioritāte Skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamika 

eksaktajās un humanitārajās pamatizglītības programmās. 

Mērķis Novērtēt jauno pamatizglītības programmu 21012111 un 

21013111 ieviešanas rezultātus. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Humanitārā virziena klašu skolēnu mācību sasniegumi 

svešvalodās un latviešu valodā ir paaugstinājušies. 

2.Eksaktā virziena klašu skolēnu mācību sasniegumi 

matemātikā un informātikā ir paaugstinājušies. 

3. Eksaktā  un humanitārā virziena klašu skolēnu mācību 

sasniegumi valsts diagnosticējošajos un pārbaudes darbos 

paaugstinājušies un ir augstāki par vidējiem rezultātiem pilsētā 

un valstī. 

 

 

 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Veikt mācību procesa monitoringu, 

fiksējot skolēnu mācību sasniegumus  

pirms un pēc prioritātes realizēšanas. 

MK vadītāji, 

skolotāji 

Visu gadu Direktora vietniece 

 

Eksakto zinību metodiskajai 

komisijai veikt skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmes dinamikas 

analīzi, veidot elektronisko datu 

bāzi. 

 

MK vadītāja 

 

Visu gadu 

 

direktora vietniece  

Svešvalodu metodiskajai komisijai 

veikt skolēnu mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamikas atspoguļojumu 

digitālajā valodu portfolio. 

Svešvalodu 

skolotāji 

Visu gadu MK vadītāja, 

direktora vietniece 

Veikt eksaktā un humanitārā virziena 

klašu skolēnu mācību sasniegumi 

valsts diagnosticējošajos un 

pārbaudes darbos salīdzinošo analīzi.  

MK vadītāji Mācību 

gada 

beigās 

Direktora vietniece 
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2017./2018.m.g. 

 

Pamatjoma: Atbalsts skolēniem 

 

Prioritāte Patriotiskās audzināšanas, kultūridentitātes un valstiskās 

apziņas sekmēšana, sagaidot Latvijas 100.gadadienu.  

Mērķis Attīstīt piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, savai zemei un 

valstij. 

Novērtēšanas kritēriji 1.Skolā ir izstrādāts pasākumu plāns, sagaidot Latvijas 100. 

dzimšanas dienu. 

2. Skolēni piedalās klases, skolas, pilsētas, valsts svētkiem 

veltītajos pasākumos, izstādēs, konkursos, akcijās, projektos. 

3.Interešu izglītības pulciņi apgūst latviskās kultūras vērtības, 

iepazīstina ar tām savus skolas biedrus, ģimenes, sabiedrību. 

4.Skolas telpās izveidotas tematiskas izstādes par Latvijas 

vēsturi, mākslu. 

5.Izglītojamo ģimenes atbalsta un sadarbojas ar skolu Latvijas 

kultūrvides izzināšanā un izpētē. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Izstrādāt skolas pasākumu plānu 

Latvijas 100. gadadienas 

atzīmēšanai. 

Direktora 

vietnieks 

2017.g. 

septembris 

Direktore 

Dot iespēju katram skolēnam 

piedalīties vecumposmam atbilstošās 

aktivitātēs, apliecinot savu talantu un 

radošumu.  

klašu 

audzinātāji 

2017-2018. Direktora  

vietnieks 

Skolas interešu izglītības pulciņiem 

apgūt jubilejas svētku repertuāru un 

piedalīties svinīgos pasākumos. 

Interešu 

izglītības  

pulciņu 

pedagogi. 

2017.-

2018. 

Direktora  

vietnieks 

Skolas gaiteņos iekārtot gadadienai 

veltītas skolēnu darbu izstādes. 

mākslas un 

vēstures 

skolotāji 

2017.-

2018. 

Direktora  

vietnieks 

Organizēt Latvijas kultūrvidi 

izzinošas ekskursijas. 

Klašu 

audzinātāji 

2017.-

2018. 

Direktora  

vietnieks 

Organizēt Latvijas vēsturei, kultūras, 

mākslas, sporta sasniegumiem 

veltītu projektu nedēļu.  

Direktora 

vietnieks 

2017.-

2018. 

Direktora  

vietnieks 

Veidot interaktīvu pasākumu 

Kokneses Likteņdārzā. 

Direktora 

vietnieks, 

sporta skolotāji 

2017.-

2018. 

Direktora  

vietnieks 
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2017./2018.m.g. 

 

Prioritāte Skolas darba aktualizācija, gatavojoties skolas 25 gadu 

jubilejai. 

Mērķis Apzināt skolas izaugsmi vēsturiskā skatījumā -25 gadi 

Novērtēšanas kritēriji 1. Sakārtoti skolas vēsturiskie materiāli publiskai videi un 

pieejamībai skolā. 

2. Organizēta skolas 25 gadu jubilejas nedēļa. 

3. Apzināta absolventu tālākās karjeras izaugsme. 

4. Popularizēta skolas darbība, pamatvērtības apkārtējā 

sabiedriskā vidē. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārrraudzība 

Organizēt darba grupu skolas 

jubilejas svinībām, noteikt 

atbildības. 

Direktora 

vietniece 

 

Februāris 

 

 

Direktore 

 

 

Izstrādāt skolas jubilejas pasākumu 

plānu.  

Direktora 

vietniece 

Februāris 

 

Direktore 

Publicēt skolas mājas lapā 

informāciju saistībā ar skolas 25 

gadu jubileju un pasākumiem.  

Direktora 

vietniece 

 

 

Janvāris -

maijs 

 

 

Direktore 

 

 

 

Hronoloģiski sakārtot skolas 

izaugsmes vēsturi stendos, kā arī 

publicēt skolas mājas lapā. 

Vēstures, 

informātikas 

skolotāji 

 

Janvāris-

maijs 

 

 

Direktore 

 

 

 

Izstrādāt skolas jubilejas 

koncertprogrammu iesaistot 

pašdarbības kolektīvus, talantīgus 

skolēnus, absolventus. 

 

Direktora 

vietniece 

 

 

Februāris- 

maijs 

 

 

Direktore 

 

 

 

Noorganizēt skolas darbinieku, 

absolventu salidojumu. 

Direktora 

vietniece 

Darba grupa 

 

Maijs 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

Nodrošināt iespieddarbu, piemiņas 

nozīmīšu skiču sagatavošanu un 

pasūtīšanu. 

Direktora 

vietnieki 

 

 

Janvāris- 

maijs 

 

 

Direktore 

 

 

 

Estētiski sakārtot skolas vidi. Vizuālās 

mākslas, 

mājturības-

tehnoloģiju 

skolotāji 

 

Aprīlis-

maijs 

 

Direktora vietniece 
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Attīstības plāns 2015.2016.m.g. – 2017./2018.m.g. apspriests Mežciema pamatskolas 

padomes 2015.gada 16.jūnija sēdē. 

 

 

 

 

 

Skolas direktore  S.Tikmere 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  

Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks  

Ivars Balamovskis 

2016.gada        

 


