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1. Iestādes vispārīgs raksturojums 

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

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk tekstā –Departaments) pakļautībā esoša 

vispārējās izglītības iestāde, kura savu darbību uzsāka 1992.gadā uz pirmsskolas izglītības iestādes 

bāzes kā Mežciema sākumskola, lai nodrošinātu Mežciema mikrorajonā dzīvojošajiem 

izglītojamiem mācības latviešu valodā. 

Apkārtējās sabiedrības novērtēta, pašvaldības atbalstīta, skola strauji attīstījās: 

 1993.,1994.g.atvērtas 5., 6.klases; 

 1998.gadā Mežciema sākumskolai mainīts statuss un pārdēvēta par Mežciema 

pamatskolu; 

 2002.gadā pēc plaša apjoma renovācijas, skolai ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, 

lai īstenotu pamatizglītības programmas; 

 izglītojamo skaits ir četrkāršojies (no149 līdz 609); 

 starpakreditācijas periodā, ar pašvaldības atbalstu: atvērtas 3 pirmsskolas izglītības 

grupas (60 vietas); atrisināts skolas fizisko telpu paplašināšanas jautājums - Rīgas 

89.vidusskolas telpās, skolas bibliotēkas un Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema 

filiālbibliotēkas apvienošana. 

Mežciema pamatskola šobrīd īsteno: 

 pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

 pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

 pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 21012111); 

 pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 

21013111); 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (kods 21015711). 

Uzņemšana notiek atbilstoši 2015. gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas 

izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.  

1.tabula 

Izglītojamo skaita izmaiņas 1.-9.klasēs pa gadiem 

Mācību gads Klašu komplektu skaits Izglītojamo skaits kopā 

2010./2011. 23 554 

2011./2012. 24 541 

2012./2013. 25 545 

2013./2014. 24 539 

2014./2015. 24 567 

2015./2016. 26 609 

 

Skolā strādā 60 pedagogi, kas nodrošina pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības 

programmas, interešu izglītības programmu realizāciju. Skolas vadību nodrošina direktors, 3 

direktora vietnieki izglītības jomā (kopā 2,4 likmes) un direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā.  

Pedagogu izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 2015./2016.m.g. 

no 60 skolā strādājošiem pedagogiem: 

 56 (93%) ir ar augstāko izglītību, no tiem: 

o 15 (25%) pedagogi ir ieguvuši maģistra grādu; 

o 8 (13%) pedagogu izglītība pielīdzināta maģistra grādam; 

o 25 (42%) ir ieguvuši otru papildus kvalifikāciju; 
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 2 (3.5%) pedagogi ir ar vidējo profesionālo izglītību, no tiem 1 studē; 

 2 (3.5%) pedagogi ir ar vidējo vispārējo izglītību – studē; 

 35 (58 %) pedagogi ar 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi; 

 2 (3.5%) pedagogi ar 4. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 

Pedagogi pastāvīgi paaugstina profesionālo kompetenci saskaņā ar 2014.gada 28.oktobra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām 

prasībām. 

Skolā strādā pieredzējuši pedagogi – vidējais pedagoģiskais darba stāžs ir 19,65 gadi, bet 

vidējais vecums no 45 gadi.  

No visiem pedagogiem pamatdarbā ir 51 (85%), bet blakusdarbā 9 (15%). 

Atbalstu izglītojamajiem nodrošina atbalsta personāls - psihologs, sociālie pedagogi, speciālie 

pedagogi, logopēds un skolas medicīnas māsa. 

Skolas uzturēšanu nodrošina 37 tehniskie darbinieki. 

Skola atrodas Rīgas nomalē, robežojoties ar Rīgas rajonu un ir saistīta ar teritoriālās vides 

specifiku. Skolas pamatizglītības programmās mācās 609 izglītojamie, pamatā tie ir izglītojamie 

469 (77%), kuri dzīvo apkaimē „Mežciems” t.i., pašvaldības noteiktā mikrorajonā. Skolu apmeklē 

izglītojamie arī no citām Rīgas rajona pašvaldībām - 140 (23%) izglītojamie.  

Skolas sociālā vide ir daudzveidīga, to ietekmē arī valsts sociālekonomiskie faktori. Skolā 

mācās izglītojamie no dažādām sociālā statusa ģimenēm t.sk. sociālā riska ģimenēm: 

 pieaug izglītojamo skaits no daudzbērnu ģimenēm (2014./2015.m.g.- 86 (15%) 

izglītojamie, 2015./2016.m.g. – 109 (18%) izglītojamie;  

 gandrīz nemainīgs ir izglītojamo skaits, kuri nāk no nepilnām ģimenēm 

(2013./2014.m.g. – 111 (21 %), 2014./2015.m.g. – 114 (20 %), 2015./2016.m.g. – 

120 (20 %) izglītojamo; 

 samazinās riska grupas izglītojamo skaits (2011./2012.m.g.– 137 (25.32%), 

2012./2013.m.g. – 95 (17,43%), 2013./2014.m.g. – 75 (13,86%), 2014./2015.m.g. -78 

(13,75%), 2015./2016.m.g. – 78 (12,81%); 

 samazinās izglītojamo skaits, kuru vecāki strādā ārzemēs (2011./2012.m.g. – 21, 

2012./2013.m.g.– 20, 2013./2014.m.g.– 16, 2014./2015.m.g. – 10, 2015./2016.m.g. – 

9 izglītojamajiem). 

Skolas vadība, izvērtējot sociālo vidi, veic pasākumus izglītojamo veselības, 

sociālpedagoģisko un psiholoģisko jautājumu profilaksē.  

Skolā mācību procesa ietvaros piedāvā fakultatīvās un pagarinātās dienas grupu nodarbības.  

Skola, saskaņojot ar Departamentu, īsteno daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

Skolas tradīcijas nodrošina saikni un pēctecību mācību un audzināšanas darbam: 

 Zinību diena; 

 Skolotāju diena; 

 mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes; 

 „Atvērto durvju” dienas vecākiem; 

 Mārtiņdienas gadatirgus; 

 akcija “Skolas lepnums”; 

 Adventes pirmās sveces svinīga iedegšana; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 labdarības koncerti;  

 Jaungada karnevāls; 

 Valentīndienas aktivitātes; 

 deju kolektīva “Irbe” vārda dienas svinēšana; 

 Lieldienas; 

 rudens un pavasara ekskursijas; 
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 sporta dienas; 

 aerobikas konkurss; 

 konkurss „Erudīts”;  

 izglītojamo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādes; 

 Mātes dienas koncerts; 

 Pēdējais zvans; 

 skolas absolventu tikšanās; 

 sadarbība ar citām skolām pedagoģiskās pieredzes popularizēšanā; 

 skolas jubilejas; 

 izlaidumi. 
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2. Iestādes darbības pamatmērķi  

Skolas vīzija 

Skola būs moderna, mūsdienīga skola, kurā tiks nodrošināta kvalitatīva izglītība, attīstot 

brīvas un atbildīgas personības veidošanos. 

Skolas misija 

Skolā 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 izglītojamiem valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  

Kopš 2010.gada akreditācijas skola realizējusi prioritātes visās galvenajās attīstības 

pamatjomās. 

2.tabula 

Skolas 3 gadu attīstības plāna galveno prioritāšu izpilde 

Pamatjoma 
Skolas darba 

prioritāte 
Sasniegtais rezultāts 

Mācību 

saturs 

Mācību 

priekšmetu 

programmu 

izstrāde.  

 

2014.gadā licencētas divas jaunas pamatizglītības 

programmas – humanitārā un sociālā virziena pamatizglītības 

programma (21012111) un matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma (21013111). Eksakto priekšmetu 

un svešvalodu pedagogi izstrādāja jaunas mācību priekšmetu 

programmas un uzsāka tās īstenot 2014./2015.m.g. Pedagogiem 

tika nodrošināts skolas vadības atbalsts programmu izstrādē un 

iespējas izmantot visus skolā pieejamos materiāltehniskos 

resursus. 

Mācīšana – 

mācīšanās 

Izglītojamo 

mācīšanās 

procesa 

aktivizēšana un 

personīgās 

atbildības par 

mācību 

sasniegumiem 

paaugstināšana

. 

Nodrošināts augsti kvalificēts pedagogu sastāvs. 

Pilnveidota mācību procesam nepieciešamā materiāli 

tehniskā bāze. 

Ieviests mācību sociālais tīkls Mykoob.lv (turpmāk – e-

žurnāls), dodot iespēju vecākiem regulāri un savlaicīgi iepazīties 

ar izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Rasta iespēja pedagogiem apmeklēt kolēģu stundas, dalīties 

pieredzē un iepazīties ar citu skolu pieredzi gan rajonā, pilsētā, 

valstī un kaimiņu valstīs. 

Mācību procesa laikā liela uzmanība pievērsta karjeras 

izglītības jautājumiem un pilsoniskās apziņas veicināšanai 

pusaudžu vidē. 

Organizēti interesanti un aktuāli mācību pasākumi – 

komandu konkurss ”Erudīts”, mācību priekšmetu nedēļas un 

olimpiādes. 

Mācīšana - 

mācīšanās 

procesa 

Pedagogi mācību procesa laikā cenšas nodrošināt 

individuālā un diferencētā darba pieeju izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām un mācību traucējumiem, kā rezultātā 
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optimizācija 

izglītojamiem 

ar mācīšanās 

grūtībām. 

izglītojamiem ir uzlabojušies mācību sasniegumi.  

Skolā ir apzināti šie izglītojamie un izveidota datu bāze. Ļoti 

lielu atbalstu izglītojamiem sniedz psihologs, sociālais pedagogs 

un speciālais pedagogs, sākumskolā arī logopēds. Regulāri tiek 

organizētas sanāksmes pie skolas vadības ar izglītojamiem, 

kuriem problēmas mācību vielas apguvē, izteiktas uzvedības vai  

saskarsmes problēmas. 

Visi pedagogi izmanto vienotu izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. Metodiskajās komisijas (turpmāk - MK)  tiek 

apspriestas metodes, kā labāk un efektīvāk strādāt ar šiem 

izglītojamiem. 

Dabaszinību bloka mācību priekšmetu pedagogi iesaistījās 

projektā “Skolotāju mērķtiecīga sadarbība – ceļš uz labākiem 

skolēnu rezultātiem”, kura ietvaros mācījās no citu skolu 

kolēģiem, kā efektīvāk sniegt atbalstu izglītojamiem augstāku 

mācību rezultātu sasniegšanā.  

Pedagogi tika iepazīstināti ar individuālo izglītības plānu 

nepieciešamību efektīvam darbam ar izglītojamiem, kuriem 

grūtības mācību satura apguvē.  

Ir sniegts atbalsts vecākiem- individuālās konsultācijas, 

lekcijas vecāku sapulču un „Atvērto durvju” dienu laikā par to, 

kā palīdzēt bērnam mācīšanās procesā. 

Izglītības 

sistēmas 

jauninājumu 

īstenošana 

skolas mācību 

procesā.  

 

Skolas vadība regulāri seko līdzi jaunākajai Izglītības un 

zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) sniegtajai informācijai,  

Departamenta izvirzītajiem uzdevumiem un plānveidīgi ievieš to 

skolas darba apritē, kā arī regulāri apmeklē dažāda līmeņa 

sanāksmes un seminārus.  

Skolā regulāri notiek sanāksmes, kurās pedagogi tiek 

informēti par inovācijām izglītības sistēmā. Arī izglītojamie 

regulāri saņem informāciju par izmaiņām mācību procesa norisē 

gan dienasgrāmatās, gan e-žurnālā. Izglītojamo vecāki tiek 

regulāri un savlaicīgi informēti par izmaiņām un aktualitātēm 

mācību procesa norisē.  

Izglītojamo 

sasniegumi 
 

 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumu 

izvērtēšana 

matemātikas 

un dabaszinību 

bloka mācību 

priekšmetos.  

Matemātikā un dabaszinību bloka mācību priekšmetos 

sistematizēti un analizēti tematiskie pārbaudes darbi un   

kontrolēta izglītojamo ikdienas rakstu darbu kvalitāte un 

vērtēšana. 

MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs veikta 

izglītojamo mācību sasniegumu analīze. 

Veikta izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaite un 

analīze. 

Analizēti pedagogu stundu vērošanas materiāli. 

Aktivizēta pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņa. 

Izglītojamo 

sasniegumu un 

izaugsmes 

dinamikas 

analīze 

matemātikā 4.-

9.klasēs.  

 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu 

uzskaitei. Eksakto zinību MK apspriesti izglītojamo sasniegumi, 

apkopota statistiskā informācija un veikta analīze par 4.-

9.kl.izglītojamo sniegumu ikdienas darbā matemātikā.  

MK katru gadu tiek veikta salīdzinošā analīze pilsētas un 

valsts mērogā diagnosticējošajā darbā matemātikā 6.klasēs, 

valsts pārbaudes darbā matemātikā 9.klasēs. Direktora vietniece 

izglītības jomā apkopo iesniegtos izglītojamo izaugsmes 

dinamikas materiālus un veic apkopojumu katra semestra 
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beigās. 

 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Pašdarbības 

kolektīvu 

sagatavošana 

dalībai Latvijas 

X skolu 

jaunatnes 

dziesmu un 

deju svētkiem. 

Izveidots saskaņots mācību priekšmetu stundu un interešu 

izglītības nodarbību grafiks. 

Pilnveidota kolektīvu dalībnieku uzstāšanās pieredze, 

piedaloties Mātes dienas koncertā un Comenius projektā. 

Veidota vecāku izpratne par dejas un mūzikas nozīmi 

izglītojamo personības attīstībā un pilnveidošanā. 

Mērķtiecīgi izmantoti skolas budžeta finanšu resursi un 

piesaistīts papildfinansējums pašdarbības kolektīvu tērpu 

iegādei. 

Skolas 

pašdarbības 

kolektīvu 

sagatavošana 

dalībai XI 

Latvijas skolu 

jaunatnes 

dziesmu un 

deju svētkos.  

 

Sniegts regulārs atbalsts darbu uzsākušajiem pedagogiem.  

Pilnveidota kolektīvu dalībnieku uzstāšanās pieredze, 

piedaloties labdarības koncertos un izbraukumos.  

Veidota vecāku izpratne par dejas, mūzikas un vizuālās 

mākslas nozīmi izglītojamo kultūrizglītībā un radošuma 

attīstīšanā. 

Piešķirto finanšu līdzekļu racionāla izmantošana pašdarbības 

kolektīvu tērpu atjaunošanai un iegādei.  

Kolektīvi uzrāda augstus rezultātus skatēs, konkursos un 

iegūst tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos - 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.   

Iestādes vide 

 

Skolas fiziskās 

vides 

uzlabošana. 

Projekta “Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 

informatizācija” ietvaros katra mācību telpa ir nodrošināta ar 

datoru un internetu. Iekārtots un tiek pilnveidots dabaszinību 

kabinets ar IKT sākumskolā. 

Izveidota un labiekārtota pedagogu atpūtas telpa sakārtota 

un pilnveidota skolas drošības sistēma. 

Skolas fiziskā 

vides 

uzturēšana 

funkcionālā 

kārtībā. 

Skolā ir nodrošināta izglītojamo un pedagogu līdzatbildība 

un saudzējoša attieksme pret skolas fizisko vidi. Tiek 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. 

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. 

Papildfinansēju-

ma piesaiste 

skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

funkcionālās 

darbības 

Skolā ir nepieciešamās telpas, palīgtelpas, materiāltehniskie 

resursi skolas izglītības programmas un interešu izglītības 

programmu īstenošanai.  

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmas īstenošanai. Pedagogi aktīvi iesaistās dažādos 

projektos valsts mērogā. 
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nodrošināšanai Skola mērķtiecīgi tiek nodrošināta ar mācību līdzekļiem 

skolas budžeta ietvaros. 

Ar pašvaldības atbalstu skolā iegādāta jauna kopēšanas 

iekārta. 

Skolā organizēta labdarības akcija skolas bibliotēkas fonda 

papildināšanai, kā arī labdarības un skolas reklamēšanas 

pasākumi – koncerti. 

Resursi 

 

Cilvēkresursu 

tālākattīstība 

profesionālajā 

kompetencē un 

atbilstoši 

jauninājumiem 

izglītības 

sistēmā. 

 

Skolā izveidota sistēma pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Pedagogi ir ieinteresēti savas darba kvalitātes novērtēšanā 

un kvalitātes pakāpes ieguvē. 

Skolas vadība ir kompetenta īstenot skolas izglītības 

programmu izmaiņas un virzīt cilvēkresursu gatavību strādāt 

jaunos darba apstākļos.  

Pedagogi aktīvi iesaistās pieredzes apmaiņas projektos, 

apgūstot citu pedagoģiskās pieredzes, kā arī daloties savējā, 

abpusēji paaugstinot savu profesionālo kompetenci. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skolas vadības 

darba 

pārkārtošana 

atbilstoši 

jaunajai 

finansēšanas 

kārtībai. 

Ir noteikta optimāla vadības struktūra. Ir veiktas izmaiņas 

amata aprakstos, noteiktas atbildības jomas, izvērtējot katra 

profesionalitāti un pedagoģiskā darba pieredzi. Ir nodrošināts 

kvalitatīvs pārraudzības un koordinēšanas darbs skolā. 

Skolas vadība pārzina iekšējos un ārējos normatīvos aktus, 

tie ir īstenoti skolas darbībā. 

Veikti uzlabojumi un papildinājumi skolas iekšējo 

normatīvo aktu dokumentos. 

Visu līmeņu vadītāju darbā tiek nodrošināta informācijas 

aprite un sadarbība. Vadība veicina radošas sadarbības vides 

uzturēšanu skolā. Vadība atbalsta un rosina pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas tālākattīstību, pārkvalifikāciju un 

darbību dažāda līmeņa projektos. 

Skolas vadības 

darba 

aktualizācija, 

gatavojoties 20 

gadu jubilejai 

Analizēti skolas datu bāzes statiskie rādītāji. Izstrādāts 

pasākumu plāns 20 gadu jubilejas atzīmēšanai. 

IKT sniedz informāciju par skolas vēsturi, pedagogiem un 

izglītojamiem. Aktualizēta izglītojamo radošā darbība mācību 

priekšmetos un projektu dienu laikā. Sagatavots skolas jubilejas 

koncerta projekts. 

Sagatavoti vēsturiski stendi, kuri atklāj faktus un notikumus 

skolas pastāvēšanas 20 gados. Veikti organizatoriskie pasākumi 

skolas absolventu salidojuma norisei. Sagatavoti materiāli 

skolas estētiskam noformējumam. Estētiski sakārtota skolas 

vide, papildināti ziedošie augi telpās un teritorijā.  

Vadības 

komandas 

kompetences 

un 

komunikatīvās 

sadarbības 

paplašināšana, 

iekļaujot 

pirmsskolas 

izglītības 

programmas 

Skolas darbībā tika iekļauts pirmsskolas grupu vadības 

darbs, kā arī veiktas izmaiņas vadības struktūrā, amata 

aprakstos, skolas iekšējo normatīvo aktu dokumentos. 

Tika paplašināta skolas darba plānošanas un pašvērtēšanas 

sistēma. Skolā ir nodrošināta informācijas aprite saistībā ar 

UDV sistēmu. 

Nodrošināta sadarbība pirmsskolas - sākumskolas vadības 

līmenī par obligātā skolas vecuma bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai, kā arī 

atgriezeniskā saikne par izglītojamo mācību sasniegumiem 

1.klasē. 
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īstenošanu 

kopējā skolas 

izglītības 

kvalitātes 

vērtēšanā.  

 

Skolas vadība veicina pedagogu radošumu gan pirmsskolā, 

gan pamatskolā un atbalsta inovāciju  ieviešanu mūsdienīgas 

mācību vides veidošanā. Pedagogi tiek rosināti iesaistīties 

dažāda līmeņa projektos un pieredzes apmaiņā. 

Skolas vadība ir atbildīga par skolas tālākattīstību, tādējādi 

vecākiem tiek piedāvāta gan dažādība pamatizglītības 

programmu izvēlē, gan iespēja vērtēt un analizēt skolas 

izglītības kvalitāti.  

Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem tiek risināti jautājumi ar 

pašvaldības institūcijām par skolas apkārtējās vides 

labiekārtošanu, piebraucamo ceļu sakārtotību un bērnu drošību. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda (2010.gada akreditācija) 

ieteikumu izpilde. 

Iepriekšējā akreditācijā skolas darba kvalitāte tika vērtēta kā ļoti laba, jo 16 rezultatīvajos 

rādītājos tika saņemts vērtējums “ļoti labi” un 3 rezultatīvajos rādītājos – “labi”. 

Akreditācijas komisijas rekomendācijas un ieteikumi tika ņemti vērā turpmākā darba 

plānošanā skolas tālākās darbības uzlabošanai. 

Akreditācijas komisija izteica rekomendācijas skolas darba uzlabošanai šādos punktos: 

3.tabula 

Rekomendācijas 

Ieteikums Ieteikuma izpilde 

1.1.2. Metodiskajām komisijām 

un metodiskajai padomei 

(turpmāk - MP) veidot vienotu 

izpratni par tematiskajos plānos 

noteiktām prasībām, to 

nepieciešamību un konsekventu 

izpildi. 

1.1.2. Tematiskajos plānos 

iekļaut tēmas, kuras noteiktas 

mācību priekšmeta standartā. 

Skolā ir vienotas prasības pedagogiem mācību satura un 

laika plānojuma sadalei. Katra mācību semestra sākumā 

pedagogi iesniedz apstiprināšanai skolas vadībai mācību satura 

tematisko sadalījumu. 

1.1.3. Veidot uzlabotas mācību 

priekšmetu paraugprogrammas, 

lai tās realizētu mācību 

priekšmeta standartu un vienoti 

atspoguļotu vērtēšanas formas 

un metodiskos paņēmienus. 

Pedagogi mācību procesa realizācijā izmanto Valsts 

izglītības satura centra sagatavotās mācību priekšmetu 

paraugprogrammas. 2014./2015.m.g. izstrādātas jaunas mācību 

priekšmetu programmas informātikā 4.,8.klasei, latviešu valodā 

7.,8.kl., matemātikā 4.,7.,8.kl., angļu valodā 4.,7.,8.kl., kuras 

akceptētas MP un apstiprinātas ar direktora rīkojumu. 

2.2.2. Balstoties uz statistisko 

informāciju, analizēt izglītojamo 

mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku. 

 

 

Skolā tiek regulāri analizēta izglītojamo mācību 

sasniegumu attīstības dinamika. To veic katra mācību priekšmeta 

pedagogs savā mācāmajā priekšmetā, klašu audzinātāji savas 

audzināmās klases ietvaros, MK vadītāji savu mācību 

priekšmetu ietvaros. Skolas vadība analizē izglītojamo 

sasniegumu izaugsmes dinamiku gan ikdienas mācību procesā, 

gan valsts pārbaudes darbos. Salīdzinošā sasniegumu attīstības 

dinamika tiek veikta  skolas, pilsētas un valsts mērogā. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti izglītojamo mācību 

sasniegumi un to attīstības dinamika. 

2.2.3. Skolēnu līdzpārvaldei 

veidot pasākumus, ar kuru 

palīdzību veicinātu līdzatbildību 

par mācību procesu. 

 

 

Skolēnu līdzpārvalde, aktualizējot līdzatbildību par 

mācību procesu, savā darbībā ir iekļāvuši: 

 sadarbību ar skolas direktori un direktora vietniekiem 

izglītības jomā; 

 dienasgrāmatu pārbaudi (tādējādi aktualizējot izglītojamo 

līdzatbildību par mājasdarbu izpildi); 

 individuālo darbu ar 4. – 6.klašu izglītojamiem, kuriem 

nepietiekami vērtējumi vienā vai vairākos mācību 

priekšmetos. 

2.3.1. Izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanas kārtību saskaņot ar 

ārējos normatīvajos aktos 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība tiek 

regulāri pilnveidota. Ir ievērotas ārējo normatīvo aktu 

dokumentos noteiktās mācību sasniegumu vērtēšanas formas un 
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noteiktām mācību sasniegumu 

vērtēšanas formām un 

metodiskiem paņēmieniem, kā 

arī skolas iespējām tās 

pārraudzīt. 

2.3.1. Pedagogiem mācību 

procesā vairāk uzmanības 

pievērst izglītojamo 

pašvērtējumam un savstarpējam 

vērtējumam. 

metodiskie paņēmieni. Mācību procesā tiek pievērsta uzmanība 

arī izglītojamo savstarpējam vērtējumam un pašvērtējumam 

Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ievietota skolas 

mājas lapā  www.mcps.lv. 

2.3.2. Metodiskajā padomē 

iepazīties ar statistiskās analīzes 

lielumu nozīmi un to lomu 

pārbaudes darbu analīzē. 

 

Sākot ar 2010./2011.m.g., kad skola uzsāka izmantot e-

žurnālu, tiek izmantotas šajā sociālajā tīklā piedāvātās iespējas 

analizēt pārbaudes darbus. Visi pedagogi ir iepazīstināti ar 

statistisko analīzi. 

6.1.2. Sakarā ar izglītojamo 

dalīšanu grupās svešvalodu 

apmācības procesā, meklēt 

iespēju telpu platības 

palielināšanai atbilstoši 

sanitārajām normām. 

Sadarbībā ar pašvaldību ir gūti risinājumi skolas mācību 

telpu platības palielināšanai: 

1) papildus 2 mācību kabineti un palīgtelpa Rīgas 

89.vidusskolā; 

2) papildus 2 mācību telpas izglītojamo dalīšanai grupās 

svešvalodu apmācības procesā, apvienojot skolas 

bibliotēku ar Rīgas centrālās bibliotēkas Mežciema 

filiālbibliotēku. 

 

http://www.mcps.lv/
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4. Iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Mežciema pamatskola realizē tabulā redzamās programmas.  

4.tabula 

Īstenotās izglītības programmas 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 
Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2012./2013. m.g.  

Izglītojamo 

skaits 

2013./2014. m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. m.g.  

Nr.  Datums Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma  

01011111 V-4373 10.06.2011 Beztermiņa  60 60 60 60 60 59 

Pamatizglītības 

programma  
21011111 V-1878 09.04.2010 19.05.2016. 545 547 539 533 485 478 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma  

21012111 V-7441 29.08.2014 19.05.2016.     29 29 

Pamatizglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma  

21013111 V-7442 29.08.2014 19.05.2016.     53 53 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

veselības 

traucējumiem 

21015711 V-8174 11.08.2015 Beztermiņa       

 

Izglītojamo skaits pēdējo trīs gadu laikā ir stabilizējies un 2014./2015.m.g. ir palielinājies. 

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr. 468 

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” ir veikti grozījumi pamatizglītības programmā. 

2014./2015.mācību gadā skola uzsāka realizēt jaunas programmas - pamatizglītības 

humanitārā un sociālā virziena programmu un pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmu un 2015./2016.mācību gadā – speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. (skat. pielikumu nr.1)  

Izglītības programmu mērķis – organizēt izglītības saturu un tā apguvi tādā kvalitātē, lai 

radītu visus nosacījumus izglītības standartos un programmās izvirzīto mērķu sasniegšanai augstā 

līmenī. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka skolā izglītības kvalitāte ir virs valsts vidējā 

līmeņa. 

Katra mācību gada sākumā ar direktora rīkojumu tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu 

saraksts, kas atbilst licencētajām izglītības programmām un ārējo normatīvo aktu dokumentu 

prasībām. Saraksts ir pieejams gan e-žurnālā, gan informatīvajos stendos izglītojamajiem, 

pedagogiem un vecākiem.  

Skolā ir vienotas prasības pedagogiem mācību satura tematiskā plānojuma izstrādei. Katra 

mācību semestra sākumā pedagogi iesniedz apstiprināšanai skolas vadībai mācību vielas tematisko 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50227&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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sadalījumu, kurā tiek atspoguļota mācību satura apguves secība un tēmu apguvei paredzētais laiks 

un aizpilda tematisko pārbaudes darbu un projekta darbu grafiku. 

Mācību darba rezultātu analīze, pedagogu pašvērtējumi un administrācijas vēroto stundu 

materiāli liecina, ka pedagogi pārzina mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

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

paņēmienu un līdzekļu izvēli. 

Plānojot mācību procesa norisi, pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības, mācīšanas procesā 

iespēju robežās izmanto diferencēto pieeju. Darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

izmanto individuālos izglītības plānus. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu 

konsultāciju grafiks, kurš ir apstiprināts ar direktora rīkojumu un tiek publicēts gan e -žurnālā, gan 

informatīvajos stendos. 

Visi pedagogi ir iepazīstināti ar mācību priekšmetu programmu veidošanas nosacījumiem. 

Pedagogi strādā gan pēc Valsts izglītības satura centra (turpmāk –VISC) izstrādātajām mācību 

priekšmetu paraugprogrammām, gan pēc individuāli izstrādātajām mācību priekšmetu 

programmām, kuras tiek akceptētas skolas MP un apstiprinātas ar direktora rīkojumu. Mācību 

priekšmetu programmu izvēli un izstrādi koordinē skolas vadība, nodrošinot brīvu pieeju 

nepieciešamajiem dokumentiem, tehniskajiem līdzekļiem un veicinot dažādu mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbību. 

Skolā tiek īstenotas arī 12 interešu izglītības programmas: 

 Dejas māksla (1 programma) - tautiskās dejas - kolektīvs“ Irbe” - 6 grupas; 

 Mūzika (5 programmas) - 1.klašu koris” ABC”, 2.-4.klašu koris” Skudriņas”, 5.-

9.klašu koris “Cantare”, 1.-4.klašu ansamblis “Mežrozēni” un  5.-9.klašu ansamblis 

”Domino”; 

 Vizuālā un lietišķā māksla (4 programmas) - keramikas pulciņš ”Piciņa”, 

netradicionālie rokdarbi ”Mezgls”, zīmēšana un gleznošana” Kastanis”, koka un 

metāla apstrāde” Jumis”; 

 Teātra māksla (1 programma) - skatuves runa “Pepija”; 

 Sporta izglītības programma – orientēšanās. 

Visas skolas izglītības programmas ietver tēmas, kas rosina, veido un nostiprina katra 

izglītojamā vispārcilvēcisko vērtību un sociālo jeb dzīvesprasmju apgūšanu. Nenoliedzama ir 

izglītojamo ģimenē gūtās pieredzes, vērtību izpratnes nozīme šo paradumu veiksmīgai turpināšanai 

izglītības iestādē. Skolas pedagogi cenšas veidot mācību - audzināšanas procesu saistītu, nedalāmu 

un vienotu, balstītu uz pamatvērtībām cieņu, godīgumu, darba tikumu, atbildību, radošumu.  

Klašu audzināšanas darbā tiek ievērota pēctecība starp klasēm un izglītības pakāpēm - 

sākumskolas pedagogi audzina 1.-3.klases, pamatskolas mācību priekšmetu pedagogi audzina 4.-

9.klases. Pārņemot audzināmo klasi, iepriekšējie audzinātāji nodod visu klases audzinātāja 

dokumentāciju nākamajam audzinātājam. 

Klašu audzinātāju darbā un kontaktstundās izmantojamās metodes un paņēmieni: sarunas, 

diskusija, drāmas metode, pārrunas, klases sanāksmes, portfolio veidošana, projektu metode, 

simulācijas un lomu spēles, situāciju analīze, vizualizācija, mācīšanās ārpus klases, mācību 

ekskursijas, intervijas, dažādas interaktīvas metodes atbilstoši izglītojamo vecumposmam un 

konkrētajai situācijai. 

Sasniegumi 

1.  Skola piedāvā 4 pamatizglītības programmas, kurās izglītojamos pilnvērtīgi un ar 

labiem mācību sasniegumiem sagatavo nākošajiem izglītības posmiem. 

2. Izglītojamie un pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un 

labiekārtotu mācību vidi. 

3. Skolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. 
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Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Trešās svešvalodas apguve programmā 21012111, izmantojot fakultatīvās vai 

individuālās un grupu darba stundas. 

2. Programmēšanas apguve 8.,9.kl. programmā 21013111, izmantojot fakultatīvās vai 

individuālās un grupu darba stundas. 

3. 2015./2016.m.g.iesaistīšanās jaunā mācību priekšmeta „datorika” aprobācijas 

procesā. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.2. Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās” 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skola ikdienas darbā izmanto 2005.gada 18.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 779 

“Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju” noteikto dokumentāciju. 

Skolā mācību dokumentāciju, tās kvalitātes atbilstību skolas prasībām palīdz nodrošināt un 

atvieglo e–žurnāls. Skolas vadība regulāri pārbauda žurnāla aizpildi atbilstoši normatīvo dokumentu  

prasībām, iekļaujot katra semestra iekšējās kontroles grafikā. 

Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes un projekta darbu grafiks, kas nodrošina 

izglītojamo informēšanu un regulē viņu mācību slodzi. Zināšanu un prasmju pilnveidei ikviens 

izglītojamais ir nodrošināts ar konsultāciju grafiku visos mācību priekšmetos. Tas ir pieejams 

informācijas stendā, skolas mājas lapā un izglītojamo dienasgrāmatās (1.-6.kl.). Par aktualitātēm 

izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti, izmantojot informatīvās ielīmes dienasgrāmatās un 

ierakstus e- žurnālā. Ja ir nepieciešamība, izglītojamo vecāki tiek uzaicināti uz individuālām 

sarunām. Divas reizes mācību gada laikā ir “Atvērto durvju“ dienas un vecāku sapulces. Vecāku 

sapulcēs izteiktie priekšlikumi tiek apkopoti un apspriesti Skolas domes sanāksmēs un tiek pieņemti 

attiecīgi lēmumi. 

Metodisko darbu skolā vada Metodiskā padome (turpmāk – MP). MP vadītāja ir direktora 

vietniece izglītības jomā. Pedagogi sadarbojas 6 metodiskajās komisijās: latviešu valodas, 

svešvalodu, eksakto zinību, estētikas, sākumskolas, klašu audzinātāju MK. Metodiskās komisijas 

kopīgi vienojas par mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izmantošanu, analizē 

sasniegumus un neveiksmes, nosaka tālākās attīstības virzienus. Pedagogi dalās pieredzē darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Pedagogi īpaši daudz strādā konsultācijās gan ar 

sekmēs vājākajiem, gan talantīgajiem izglītojamiem. Skola sadarbojas gan ar Rīgas izglītības un 

informatīvi metodisko centru (turpmāk – RIIMC), mācību priekšmetu apvienībām (LATE), Latvijas 

Universitātes Dabaszinību centru. 

Mācību darba kontroles, kā arī pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas ietvaros tiek veikta 

mācību stundu vērošana, kuras rezultāti liecina, ka mācību procesā izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas, atbilstošas izglītojamo vecumam, spējām un mācību priekšmeta saturam. Mācību 

metodes un paņēmieni lielākajā daļā mācību stundu nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu, tēmas 

sasaisti ar reālo dzīvi, īstenojot starppriekšmetu saikni. Vērtējot izglītojamo zināšanas un prasmes, 

vairāku mācību priekšmetu pedagogi savstarpēji sadarbojas, izstrādājot pārbaudes darbam vienotus 

kritērijus un izglītojamie saņem vērtējumu abos mācību priekšmetos (piemēram, sagatavojot 

prezentāciju par kādu tēmu bioloģijā, saturiski tiek vērtēts bioloģijā, tehniski tiek vērtēts 

informātikā, uzstāšanos vērtē abi pedagogi kopā. Mācību stundas tiek plānotas, skaidrojums 

izglītojamiem lielākajā daļā gadījumu saprotams. 65 % 5. – 8.klašu izglītojamo uzskata, ka ar 

prieku dodas uz stundām. (skat. pielikumu nr.2) Mājas darbi tiek plānoti tā, lai novērstu izglītojamo 

pārslodzi. 

Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem izglītojamiem, gan tiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības. Īstenojot pedagogu profesionālo vēlmi pilnveidot savas zināšanas un prasmes sadarbībā ar 
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izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, skolas vadība kopā ar RIIMC 2013.gadā organizēja 12 

stundu kursus skolas pedagogiem “Pedagoga atbalsts bērniem ar mācīšanās traucējumiem 

vispārizglītojošā skolā”. 

2012. – 2013.gadā dabaszinātņu bloka mācību priekšmetu pedagogi kopā ar direktora 

vietnieci iesaistījās RIIMC un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra veidotajā 

pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Uz skolēna mācīšanos virzīta mācību 

stunda: ieviešanas izaicinājumi praksē”- 1.modulis “Laikam atbilstoša mācību stunda, tās 

efektivitāte". 2.modulis “Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu 

uzlabošanai”. 

Izglītojamie un viņu vecāki saņem informāciju par izglītojamo sekmēm, mājas darbiem, 

kavējumiem, uzvedības problēmām, utt. e-žurnālā. 

Visos mācību priekšmetos pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm un 

paredz saikni ar reālo dzīvi. Mācību priekšmetu pedagogi, klašu audzinātāji kopā ar izglītojamiem 

piedalās dažādos projektos, dodas mācību ekskursijās, apmeklē muzejpedagoģiskās nodarbības. 

Katras klases audzinātājs veido savas klases audzināšanas darba programmu pa semestriem. 

Tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi darbam ar klasi, saistoši ar gada valsts izvirzītajām prioritātēm, 

skolas mērķiem un uzdevumiem. Klases audzināšanas stundās, atbilstoši vecumposmam, tiek 

izmantotas tematiskās grupas: “Sevis izzināšana un pilnveidošana”, “Es ģimenē, klasē, skolā”, 

”Sabiedriskā atbildība”. ”Karjeras izvēle”, ”Veselība un vide”, ”Drošība” aplūkotas tēmas: 

vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzatbildība, veselīga 

dzīvesveida paradumi un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, 

karjeras izvēle.  

Tiek paredzēta iesaistīšanās skolas un klases pasākumos, sadarbība ar izglītojamo ģimeni, 

atbalsta personālu, izglītojamo personības izpēti. Audzināšanas stundu tematiskajai plānošanai tiek 

izmantots Valsts jaunatnes iniciatīvu centra izstrādātais metodiskais līdzeklis “Klases stundu 

programmas paraugs” un skolas izstrādātā Karjeras izglītības programma. Skolas vadība atbalsta 

klašu audzinātāju iniciatīvu alternatīvu darba metožu izvēlē un mācīšanos ārpus klases, kas vislabāk 

palīdz veidot izglītojamo sociālās iemaņas. 71% aptaujāto 5.-8.klašu izglītojamie uzskata, ka klases 

audzinātāja stundas ir interesantas,  59 % apgalvo, ka var par savām problēmām runāt ar savu klases 

audzinātāju un 62% snieguši atbildes, ka klases audzinātājs cenšas mani, manu raksturu un uzskatus 

izprast tuvāk. (skat. pielikumu nr.2) 

Sasniegumi 

1. Lielākā daļa mācību priekšmetu pedagogu ir atvērti inovatīviem risinājumiem mācību 

procesa optimizēšanā. 

2. Augstā līmenī konsultatīvais darbs un skolas atbalsta personāla iesaistīšanās 

izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sekmības uzlabošanā. 

3. IKT izmantošana mācību procesa modernizēšanai un optimizēšanai. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1.Visus pedagogus iesaistīt jaunāko IKT apgūšanā un regulārā izmantošanā mācību 

procesā. 

Vērtējums: ļoti labi   

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolas pedagogi apzinīgi un mērķtiecīgi organizē izglītojamos darbam, sekmē motivāciju 

mācīties, rosina paust iniciatīvu jaunu zināšanu, prasmju apguvē, māca vērtēt savu un citu 

ieguvumu katrā mācību stundā, strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus, māca sadarboties, 

izprast vienam otru, būt tolerantiem. 
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Katra mēneša beigās klašu audzinātāji izsniedz izglītojamiem sekmju izrakstus, par 

problēmsituācijām vai aktualitātēm mācību priekšmetu pedagogi sazinās ar izglītojamo vecākiem ar 

e - žurnāla starpniecību. 

Mācīšanās procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā pieejamie resursi: mācību kabineti, sporta 

zāle, sporta laukumi, bibliotēka, mācību materiāli. Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar IKT – 8 

mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles un 16 mācību telpās - videoprojektori. 

Mācību priekšmetu ietvaros regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes. Katra 

mācību gada sākumā tiek veikta izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu diagnostika, lai 

nodrošinātu mērķtiecīgu un sistemātisku mācību satura apguvi. Katru mācību gadu februārī 9.klašu 

izglītojamie kārto “izmēģinājuma” eksāmenus. Izglītojamie šo iespēju vērtē atzinīgi, viņi iepazīstas 

ar eksāmenu kā pārbaudes veidu, redz to saturiskā veselumā atbilstoši savām zināšanām, prasmēm 

un iemaņām. Mācību gada beigās tiek plānoti noslēguma pārbaudes darbi 1.,4.,5.klasēs latviešu 

valodā un matemātikā, humanitāro klašu izglītojamiem - angļu valodā, eksakto klašu izglītojamiem 

- matemātikā. Piedalīšanās izglītošanās procesā ir atkarīga no vecumposma īpatnībām. Lielākā daļa 

izglītojamo aktīvi iesaistās mācīšanās procesā, tomēr mazāk tas jūtams tieši pusaudžu vecumā 7.-

8.klasēs, kad daļa izglītojamo samierinās ar viduvējiem vērtējumiem. Pedagogi uzskata, ka vecāku 

satraukums par bērna sekmēm sākas tikai tad, kad tās ir nepietiekamas un līdz ar to, bērniem zūd arī 

motivācija iegūt augstākus vērtējumus. 

Skolā ir aktualizēta ”Kārtība par informācijas sniegšanu vecākiem, pašvaldības vai valsts 

iestādēm, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, kā arī pastāv 

zināma kārtība, kādā tiek analizēti izglītojamo kavējumi un to ietekme uz mācību sasniegumiem. 

Mācību priekšmetu pedagogi katru stundu regulāri atzīmē kavētājus, klases audzinātāji pēc 

attaisnojošas zīmes saņemšanas ievada attaisnojumu e -žurnālā. Sociālais pedagogs katra mēneša 

beigās veic precīzu uzskaiti, pamatojoties uz e - žurnālā atzīmētajiem kavējumiem, veic pārrunas ar 

izglītojamiem, noskaidrojot kavējumu iemeslus, tad informē par to skolas vadību. Pēc tam 

izglītojamie, kuriem ir neattaisnoti kavējumi, tiek uzaicināti uz sarunu pie direktora vietnieka. 

Sistēma darbojas un skolā nav izglītojamo, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē skolu. 

Skolā regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, tiek apkopota 

informācija par katra izglītojamā sasniegumiem, ko veido gan klašu audzinātāji, gan mācību 

priekšmetu pedagogi. E -žurnāla iespējas ļauj regulāri un sistemātiski analizēt katra izglītojamā 

izaugsmi. Šāda uzskaite un analīze palīdz operatīvi reaģēt problēmu gadījumos. Problēmsituāciju 

risināšanā aktīvi iesaistās atbalsta personāls un klašu audzinātāji. Skolā ir izveidota sistēma, kādā 

veidā notiek šo problēmsituāciju risināšana. 

Pamatojoties uz stundu vērojumiem un izglītojamo aptaujām, var secināt, ka kopumā 

izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Izlases veidā 5.,7.,8. klasēs tika veikta 

izglītojamo aptauja par mācību motivāciju. No aptaujātajiem 89 izglītojamiem 67 % atbildēja, ka ar 

prieku iet uz mācību stundām un grib mācīties, 75% respondentu atzina, ka pedagogi ir stingri, 

taisnīgi un pretimnākoši, 74% aptaujāto atzina, ka prot stundās patstāvīgi strādāt. (skat. pielikumu 

nr.2) 

Izglītojamiem tiek radīta iespēja atklāt savas zināšanas un prasmes vienaudžiem kā mācību 

stundās, tā arī piedaloties projektu darbos, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs. 

2014./2015.mācību gadā skolā tika organizēts starpskolu sadarbības projekts ar Ziemeļvalstu 

ģimnāzijas izglītojamiem angļu valodas apguves pilnveidei. Katru mācību gadu Vēstures nedēļas 

ietvaros tiek organizētas viktorīnas un dažāda veida konkursi Latvijas vēstures padziļinātai apguvei, 

eksakto zinību MK katru gadu organizē matemātikas starpklašu konkursu “Erudīts”. Izglītojamie 

piedalās skolas un pilsētas organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Izglītojamo komandas 

piedalās arī dažādās aktivitātēs rajona, pilsētas un valsts mērogā - televīzijas raidījumā "Gudrs, vēl 

gudrāks", klašu saliedēšanas sacensībās "ZZ čempionāts", vides programmā "MammaDaba". 

2015./2016.mācību gadā humanitāro klašu izglītojamiem tiek piedāvāts fakultatīvi apgūt krievu 

valodu (4.kl.) un spāņu valodu (4.,7.,8.kl). 
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Pamatojoties uz redzēto mācību stundu hospitācijas laikā, var secināt, ka izglītojamie lielākajā 

daļā stundu izmanto pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu. Viņi prot adekvāti novērtēt savas 

zināšanas un prasmes. 

Sasniegumi 

1. Diagnosticējošie darbi un 9.klašu “izmēģinājuma” eksāmeni savlaicīgi palīdz 

konstatēt tēmas, kurām jāpievērš uzmanība, plānojot turpmāko mācību darbību. 

2. Skolas organizētie mācību pasākumi sekmē izglītojamo spējas, talantus, kreativitāti 

un veicina mācīšanās motivāciju. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties, mērķtiecīgāk izmantot konsultāciju 

iespējas pārbaudes darbu sagatavošanā. 

2. Uzlabot izglītojamo darba disciplīnu, maksimāli samazinot  neattaisnotos kavējumus. 

Vērtējums: labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot augstākstāvošo institūciju norādījumus. Skola vairākkārt 

ir pilnveidojusi izstrādāto vērtēšanas kārtību. 2014.gada 29.augustā apstiprinātie Skolas iekšējie 

noteikumi “Par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” ir izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 

2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468. Tie reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, 

veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību sasniegumu novērtēšanā, 

motivējot izglītojamos dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu 

pilnveidei, sekmējot līdzatbildību par mācību darba rezultātiem. 

Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, tos analizē un 

secinājumus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. Par to liecina mācību dokumentācija, sekmju 

kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem, mācību gada atskaites, skolas un valsts diagnosticējošo un 

pārbaudes darbu analīze. Skolas vadība regulāri veic e- žurnāla pārbaudes, analizē situāciju, veic 

pārrunas ar pedagogiem un izglītojamiem. Lielākajā daļā gadījumu pedagogi ievēro skolas 

vērtēšanas kārtību, vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmetu specifikai un 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.  

Pedagogi izmanto visus vērtējumu veidus: diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo jeb 

apkopojošo vērtēšanu. 

Lielākajā daļā gadījumu izglītojamiem, darbu uzsākot, ir skaidri zināmi vērtēšanas kritēriji. 

Pedagogi vērtējumus paziņo savlaicīgi un nepieciešamības gadījumā lielākā daļa pedagogu pamato 

katra izglītojamā iegūto vērtējumu. Izlases veidā 92 respondentiem (7.,8.kl.) tika uzdoti jautājumi. 

“Vai vērtēšanas kritēriji vienmēr ir zināmi? 74% izglītojamo atbildēja apstiprinoši. “Vai 

nepieciešamības gadījumā vērtējumi tiek pamatoti?” 77% izglītojamo atbildēja apstiprinoši. 

Skolā ir noteikta kārtība pārbaudes darbu grafika veidošanai. Lielākā daļa pedagogu ievēro 

pārbaudes darbu grafiku, nepieciešamības gadījumā veic korekcijas. Katra mēneša sākumā 

izglītojamie tiek iepazīstināti ar grafiku informācijas stendā un skolas mājas lapā. 

Izglītojamo ģimenes katru mēnesi saņem sekmju un kavējumu izrakstus. Lielākā daļa vecāku 

izmanto e -žurnāla piedāvājumu un regulāri seko līdzi sava bērna sekmēm un kavējumiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietniece izglītības jomā. 

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota darbam ar izglītojamiem, vecākiem un 

individuālajam darbam  ar konkrētu izglītojamo, motivējot paaugstināt mācību sasniegumus. 
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Sasniegumi 

1. Skolā izstrādātie Iekšējie noteikumi “Par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” 

nodrošina vienotu, secīgu, pamatotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

sistēmu. 

2. Valsts diagnosticējošo darbu 3.,6.klasēs un valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasēs 

norāda, ka vērtēšanas kārtība skolā ir atbilstīga. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Nodrošināt, lai visi pedagogi precīzi ievēro un izpilda izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

2. Metodiskajās komisijās pievērst lielāku uzmanību mācību priekšmetu specifiskajiem 

nosacījumiem un to izpildei. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.3.  Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā vērtēšanai un to uzskaitei. 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā, katra darba ceturkšņa beigās (pirms 

brīvdienām) tiek veikta statistiskā analīze par izglītojamo individuālo dinamiku un kavējumiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti izmantojot reitingus, skolas informatīvajā līnijā un 

skolas mājas lapā tiek publicēts to izglītojamo saraksts, kuru vidējais vērtējums ir virs 8,0. 

Izglītojamie ar visaugstāko vidējo vērtējumu 4.- 6.klašu grupā un 7.-9.klašu grupā saņem “Pūces 

sertifikātu” un balvu. MK sanāksmēs regulāri tiek analizēti katra darba ceturkšņa rezultāti un 

noteiktas tālākās attīstības vajadzības.  

Analizējot katra mācību gada rezultātus, tie tiek salīdzināti ar iepriekšējo divu mācību gadu 

rezultātiem konkrētās klases izglītojamiem (tiek analizēta katras klases izaugsmes dinamika).  

Mācību gada laikā tiek organizēts regulārs konsultatīvais darbs, veiktas individuālās sarunas 

ar izglītojamiem. Tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek sniegti atbalsta pasākumi. Izglītojamiem, 

kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu, tiek veidoti individuālie izglītības plāni. 

Mācību gada laikā skolas vadība regulāri tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekami 

vērtējumi vairākos mācību priekšmetos. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā notiek paplašinātās 

vadības apspriedes, pieaicinot izglītojamos ar mācīšanās, uzvedības un saskarsmes problēmām, kā 

arī viņu klašu audzinātājus un mācību priekšmetu pedagogus. Šajā darbā iesaistās arī Skolēnu 

līdzpārvalde, kura arī uzņemas atbildību un palīdz 4.-6.klašu izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 

problēmas. Aktīvi iesaistās Atbalsta personāls – lielu atbalstu sākumskolas izglītojamiem sniedz 

logopēds un speciālais pedagogs, pamatskolas izglītojamie vairāk izmanto skolas psihologa, sociālā 

pedagoga un speciālā pedagoga palīdzību.  

Katru mācību gadu notiek tematiskas pedagoģiskās padomes sēdes:  

 2012./2013.m.g. – “Efektīvas un radošas mācīšanās pamatprincipi”; 

 2013./2014.m.g. - "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu 

veidošana”; 

 2014./2015.m.g. beigās – “Jauno pamatizglītības programmu ieviešanas gaita - 

problēmas, risinājumi”. 

Regulāri analizējot statistiskos datus par mācību sasniegumiem katrā priekšmetā, secināms, ka 

pēc atbalsta pasākumiem un regulāra individuāla darba ar izglītojamiem, kuriem I semestrī ir 

nepietiekams vērtējums, II semestrī viņu sekmes uzlabojas. 

Vērtējot izglītojamo vidējos vērtējumus iepriekšējos mācību gados, var secināt, ka mācību 

sasniegumi ikdienas darbā ir stabili - labā līmenī un ar augšupejošu tendenci. 

5. tabula 
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Mācību sasniegumi ikdienas darbā 

 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

2.,3.klašu izglītojamo vidējais 

vērtējums latviešu valodā un 

matemātikā 

7,35 7,1 7,33 

4. -6.klašu izglītojamo 

sasniegumu vidējais vērtējums  
7,28 7,33 7,35 

7. -9.klašu izglītojamo 

sasniegumu vidējais vērtējums 
7,08 7,11 6,98 

 

Salīdzinot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā ar rezultātiem valsts pārbaudes darbos, var 

secināt, ka izglītojamo vērtējumi ikdienas darbā ir vai nu zemāki vai līdzvērtīgi valsts pārbaudes 

darbu vērtējumiem, kas liecina par to, ka pedagogi atbildīgi un stingri vērtē izglītojamo zināšanas, 

prasmes un iemaņas ( tabula  

6. tabula  

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā salīdzinoši ar rezultātiem valsts pārbaudes darbos 

 

3.klase 

Latviešu valoda Matemātika 

gadā  VPD gadā VPD 

2012./2013. 77,43% 75,70% 75,53% 82,00% 

2013./2014. 68,30% 72,00% 67,57% 83,00% 

2014./2015. 75,13% 84,00% 73,03% 81,00% 

 

6.klase 

Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības 

gadā VPD gadā VPD gadā VPD 

2012./2013. 67,50% 71,00% 61,16% 71,00% 66,03% 75,00% 

2013./2014. 70,10% 78,00% 64,56% 75,00% 67,50% 69,00% 

2014./2015. 64,60% 69,00% 61,55% 59,00% 68,20% 78,00% 

 

9.klase 

Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Krievu valoda Latvijas un 

pasaules vēsture 

gadā VPD gadā VPD gadā VPD gadā VPD gadā VPD 

2012./2013. 70,4 70,2 65,4 54,2 70,4 76,6 72,6 70,0 75,6 74,2 

2013./2014. 71,6 72,1 65,3 61,2 69,1 74,1 87,5 81,6 72,0 75,7 

2014./2015. 64,8 62,5 63,0 65,0 70,4 81,3 77,8 73,3 68,3 65,9 

 

Par sasniegumu var uzskatīt vājo vērtējumu skaita samazināšanos. Pēc papildus mācību 

pasākumiem vasarā, nākamajā klasē tiek pārcelti visi izglītojamie. Pedagogi atbildīgi seko mācību 

sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā papildus un diferencēti, lai novērstu nepietiekamos 

vērtējumus un uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti.  
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7. tabula 

Nepietiekamo vērtējumu skaita izmaiņas 

  2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

1.-3.klases 1 2 2 

4.– 6.klases 10 5 4 

7.-9.klases 11 10 10 

Kopā 22 17 16 

 Uzsākot realizēt jaunās pamatizglītības programmas, 2014./2015.m.g. galvenā uzmanība tika 

pievērsta šo klašu izglītojamo mācību sasniegumiem. Analizējot eksakto klašu (5.a un 8.a) mācību 

sasniegumus 2014./2015.m.g., var secināt, ka izglītojamo mācību sasniegumi matemātikā ir 

paaugstinājušies vai palikuši iepriekšējā līmenī. (skat. pielikumu nr.3) 

Analizējot humanitārās klases (8.b) mācību sasniegumus angļu valodā, tie ir ar tendenci 

paaugstināties. Jāņem vērā, ka eksaktās un humanitārās klases tika veidotas, balstoties uz 

izglītojamo vecāku vēlmi un iesniegumiem, kas bieži vien neatbilst patiesajam izglītojamo spēju 

līmenim. Jāņem vērā arī tas, ka pabeidzot 6.klasi, izcilākie un spējīgākie izglītojamie izmanto 

iespēju un maina skolu, izvēloties ģimnāzijas un vidusskolas. Tādēļ 7.klasē ir izglītojamo skaita 

samazināšanās. 

8. tabula 

6.klašu izglītojamo skolu maiņa 

Mācību 

gads 

Valsts 

1.ģimnāzija 

Valsts 

2.ģimnāzija 

Valsts 

3.ģimnāzija 

Āgenskalna 

valsts 

ģimnāzija 

49. 

vidusskola 

64. 

vidusskola 

2012./2013. 3 2 3    

2013./2014. 3    2 3 

2014./2015.  5 3 2 2 1 

Sasniegumi 

1. Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu analīzei un mācību sasniegumu 

dinamikas izvērtēšanai. 

2. Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar mācību 

sasniegumiem un to dinamiku. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Regulāri analizēt eksakto un humanitāro klašu izglītojamo mācību sasniegumus un 

izaugsmes dinamiku, popularizēt skolas izglītības programmu piedāvājumus. 

2. Lielāku uzmanību pievērst darbam ar talantīgajiem izglītojamiem. 

3. Pilnveidot pedagogu prasmes darbam ar talantīgiem izglītojamiem. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Skolā tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

3.,6.,9.klasēs. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti MK sanāksmēs, vadības sēdēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagogi tiek iepazīstināti ar izglītojamo snieguma salīdzinošo 

izvērtējumu pilsētas un valsts mērogā. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās 

procesa pilnveidošanai.  

Pēdējo trīs gadu laikā vidēji 3.klašu diagnosticējošajos darbos latviešu valodā nepietiekamu 

vērtējumu nebija, augsts līmenis ir bijis 35% izglītojamo, optimāls līmenis - 55 % izglītojamo un 

pietiekams līmenis - 15%; matemātikā - augsts līmenis 41 % izglītojamo, optimāls līmenis - 48 % 

izglītojamo, pietiekams līmenis - 10% un nepietiekams līmenis -1%. 
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Ar 3.klašu izglītojamo rezultātiem valsts diagnosticējošos darbos tiek iepazīstināti arī viņu 

vecāki individuālo sarunu laikā, izanalizējot kļūdas un mēģinot rast kopīgu risinājumu sasniegumu 

uzlabošanai. Pedagogi konsultāciju laikā papildus strādā ar izglītojamiem, kuri ir saņēmuši 

nepietiekamu vērtējumu. 

9.tabula 

Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti pēc apguves līmeņiem 3.klasēs 

 Latv.val. Matemātika 

Līmenis 2012./2013 2013./2014. 2014./2015. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Augsts 31% 21% 53% 31% 52% 41% 

Optimāls 59% 58% 47% 52% 38% 54% 

Pietiekams 10% 21% - 17% 8% 4% 

Nepietiekams - - - - 2% 1% 

6.klašu diagnosticējošo darbu vidējie rezultāti pēdējo trīs gadu laikā ir ar augšupejošu 

tendenci.  

Dabaszinībās augsts līmenis - 24% izglītojamo, optimāls - 64% izglītojamo, pietiekams 

līmenis - 22% izglītojamo. Nepietiekamu vērtējumu nav. 

Latviešu valodā augsts līmenis - 17% izglītojamo, optimāls līmenis - 68% izglītojamo un 

pietiekams līmenis - 15% izglītojamo, nepietiekamu vērtējumu pēdējo trīs gadu laikā nav ieguvis 

neviens izglītojamais. 

Matemātikā augsts līmenis - 19% izglītojamo, optimāls līmenis - 55% izglītojamo, pietiekams 

līmenis - 19% izglītojamo un nepietiekams līmenis - 7% izglītojamo.  

Pedagogi konsultāciju laikā papildus strādā ar izglītojamiem, kuriem valsts pārbaudes darbos 

ir bijis nepietiekams vērtējums. 

 10.tabula 

Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti pēc apguves līmeņiem 6.klasēs 

  Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības 

Līmenis 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2012/.13 2013./14. 2014./15. 

Augsts 7% 28% 17% 19% 24% 13% 20% 16% 35% 

Optimāls 74% 70% 60% 61% 60% 42% 73% 63% 56% 

Pietiekams 19% 2% 23% 10% 14% 33% 7% 21% 9% 

Nepietiekams - - - - 2% 12% - - - 

Pēdējo trīs gadu laikā 9.klasi ir absolvējuši 114 izglītojamie (visi ar pamatizglītības 

apliecību), no tiem veselības problēmu dēļ no eksāmenu kārtošanas tika atbrīvoti 6 izglītojamie: 

2012./2013.m.g. - 1 izglītojamais, 2013./2014.m.g.- 2 izglītojamie, 2014./2015.m.g.- 3 

izglītojamie. 

Analizējot absolventu sasniegumus skolas līmenī, pēdējo trīs gadu vidējie rezultāti ir šādi:  
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11.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti pēc apguves līmeņiem 9.klasēs 

 Svešvaloda Latvijas vēsture Mātemātika Latviešu valoda 

Līmenis 12./13. 13./14. 14./15. 12./13. 13./14. 14./15. 12/.13. 13./14. 14./15. 12./13. 13./14. 14./15. 

Augsts 33% 19% 48% 19% 9% 9% 2% 15% 12% 7% 9% 9% 

Optimāls 55% 70% 44% 69% 85% 69% 45% 45% 59% 81% 79% 62% 

Pietiekams 12% 11% 8% 12% 6% 22% 43% 27% 28% 12% 12% 28% 

Nepietiekams - - - - - - 8% 13% - - - - 

  

 

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus valsts pārbaudes darbos, var secināt, ka rezultāti 

3. un 6.klasēs ir līdzvērtīgi vai augstāki nekā Rīgas pilsētā un valstī kopumā.  

12.tabula 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6. klasēs 

 

Kopvērtējums 

skolā % 

 

Kopvērtējums 

pēc tipa % 

(pamatskolās) 

Kopvērtējums 

Rīgā % 

 

Kopvērtējums 

valstī % 

 

3.klase latviešu valodā 

2012./13. 75,70% 73,35% 78,60% 76,30% 

2013./14. 72,00% 75,98% 79,90% 78,10% 

2014./15. 84,00% Nav pieejams 81,10% 78,70% 

3.klase matemātikā 

2012./13. 82,00% 71,08% 77,10% 74,50% 

2013./14. 83,00% 73,59% 75,80% 78,90% 

2014./15. 81,00% Nav pieejams 79,10% 76,10% 

6.klase latviešu valodā 

2012./13. 71,00% 64,84% 69,30% 66,50% 

2013./14. 78,00% 68,36% 73,30% 70,40% 

2014./15. 69,00% Nav pieejams 64,00% 62,10% 

6.klase matemātikā 

2012./13. 71,00% 69,16% 74,90% 71,40% 

2013./14. 75,00% 65,48% 72,60% 68,30% 

2014./15. 59,00% Nav pieejams 61,30% 57.30% 

6.klase dabaszinībās 

2012./13. 75,00% 68,83% 71,30% 70,00% 

2013./14. 69,00% 62,29% 66,10% 63,80% 

2014./15. 78,00% Nav pieejams 71,00% 67,50% 

  

Eksāmenu rezultāti 9.klasēs salīdzinoši pēc tipa, urbanizācijas un valstī kopumā ir līdzvērtīgā 

vai augstākā līmenī.  
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13. tabula 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 Kopvērtējums 

skolā  % 

 

Kopvērtējums 

pēc tipa % 

(pamatskolās) 

Kopvērtējums 

Rīgā % 

 

Kopvērtējums 

valstī   % 

 

Latviešu valoda 

2012./2013. 70,20% 65,09% 68,46% 66,38% 

2013./2014. 72,10% 63,69% 67,52% 65,07% 

2014./2015. 62,50% 61,28% 63,21% 62,45% 

Matemātika 

2012./2013. 54,22% 53,03% 58,41% 55,70% 

2013./2014. 61,20% 54,69% 60,48% 57,28% 

2014./2015. 65,00% 58,50% 64,05% 61,06% 

Latvijas un pasaules vēsture 

2012./2013. 74,29% 65,04% 69,68% 66,42% 

2013./2014. 75,70% 63,24% 66,58% 63,94% 

2014./2015. 65,90% 65,63% 70,51% 67,50% 

Angļu valoda 

2012./2013. 77,00% 63,24% 71,52% 66,48% 

2013./2014. 74,70% 63,52% 70,24% 66,40% 

2014./2015. 81,30% 67,36% 72,62% 69,26% 

Krievu valoda 

2012./2013. 70,60% 69,01% 74,26% 72,40% 

2013./2014. 81,60% 69,58% 77,92% 73,95% 

2014./2015. 73,30% 74,11% 79,90% 77,39% 
  

MK sanāksmēs tiek analizēti un apspriesti eksāmenu rezultāti, secināts, kādas zināšanas un 

prasmes izglītojamiem nav pietiekamā līmenī, pie kādām tēmām un prasmēm ir papildus jāstrādā. 

Mācību priekšmetu pedagogi nākamā mācību gada tematiskajā plānojumā paredz papildus laiku 

attiecīgo zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Eksāmenu rezultāti skolā katrā mācību gadā ir 

atšķirīgi, atbilstoši katra izglītojamā zināšanu un prasmju līmenim. Tādēļ nevar runāt par 

augšupejošu vai lejupslīdošu tendenci. Izglītojamo sasniegumi eksāmenos ir atbilstoši viņu ikdienas 

darbam.   

Sasniegumi 

1. Skola piedāvā izglītojamiem konsultācijās mērķtiecīgi sagatavoties valsts pārbaudes 

darbiem. 

2. Skola projektu dienu laikā rīko 9.klašu izglītojamiem "izmēģinājuma" eksāmenus. 

3. Skolā tiek veikta izglītojamo sasniegumu uzskaite un analīze valsts pārbaudes 

darbos. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību darbā augstāku rezultātu 

sasniegšanai valsts diagnosticējošos un pārbaudes darbos. 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Mežciema pamatskolā atbalsta personāla sastāvā ir psihologs, sociālais pedagogs, sociālais 

pedagogs-mediators, logopēds, speciālais pedagogs, medicīnas māsa. Skolā darbojas atbalsta 

personāla komisija pēc apstiprināta darba reglamenta. Tās galvenie uzdevumi ir veikt izglītojamo 

izpēti, noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām un izveidot individuālos izglītības plānus. Ir noteikta kārtība atbalsta personāla speciālistu 

piesaistīšanā darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības, sociāla un psiholoģiska rakstura 

problēmas. (skat. pielikumu nr.4) 

Katru gadu, sadarbībā ar ārpusskolas institūcijām, tiek organizēti daudzpusīgi preventīvie 

pasākumi, atbilstoši izglītojamo vecumposma īpatnībām un reālajām vajadzībām. Ilggadēji skola 

sadarbojas ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu, valsts policiju, 

Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības veicināšanas un profilakses nodaļu, organizējot 

profilaktiski izglītojošo darbu, kā arī risinot kopīgi konkrētas problēmsituācijas. (skat. pielikumu 

nr.5) 82% aptaujāto izglītojamo, atzīst, ka ir zinoši par alkohola, smēķēšanas un narkotikas 

lietošanas kaitīgumu un zina, kā rūpēties par sevi (skat. pielikumu nr.2) 

Lai veidotu vienotu skatījumu uz izglītojamo un viņa vajadzībām vai problēmām, atbalsta 

personāla speciālisti regulāri apmainās ar informāciju un mēģina rast visoptimālāko risinājumu 

pozitīvai problēmas virzībai. Pēc vajadzības tiek iesaistīta ģimene, pedagogi. Atbalsta personāla 

speciālistu palīdzība ir pieejama katram. Ārpuskompetences jautājumu risināšanā skolas speciālisti 

sadarbojas ar ārpusskolas institūcijām - Sociālajiem dienestiem, Bāriņtiesām, krīzes centru, valsts 

un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un nevalstiskajām organizācijām. Sadarbības 

lietderība un rezultāti tiek apspriesta atbalsta un klašu audzinātāju MK sanāksmēs. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kā skolas darbinieki informē vecākus par negadījumiem, traumām 

un saslimšanu. Medicīnas māsa visus gadījumus reģistrē uzskaites žurnālā. Izglītojamie zina, kā 

rīkoties un kur griezties pēc palīdzības. 75% aptaujāto izglītojamo atzīst, ka skolā par viņiem labi 

parūpējas gadījumā, ja viņi cietuši negadījumā vai jūtas slikti. (skat. pielikumu nr.2) 

Visi skolas pedagogi un tehniskie darbinieki pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai un tās 

izmaiņām. Uzvedības pārkāpumi 4.-9.klasēs tiek fiksēti klašu uzvedības žurnālos, kas ļauj klases 

audzinātājam ātri reaģēt uz situāciju un katrā konkrētā gadījumā piesaistīt speciālistus vai ģimeni. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir paredzēta atbildība par to neievērošanu.   

Izglītojamajiem, kuri cietuši no vardarbības vai kuriem ir ilgstošas uzvedības problēmas, tiek 

nodrošināts psihologa, sociālā pedagoga, mediatora atbalsts - individuālās vai grupu nodarbības un 

ģimenei sniegtas rekomendācijas par iespējamajiem palīdzības veidiem ārpus skolas. 

Pamatojoties uz 2009. gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, skolā ir 

izstrādāti Skolas iekšējās kārtības noteikumi un izstrādāti noteikumi par drošību mācību kabinetos 

un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, par 

ugunsdrošību, par elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu, par drošību ekskursijās, 

pārgājienos un pastaigās, par drošību sporta pasākumos un sacensībās. Skola, savu resursu robežās, 

veic visu iespējamo, lai garantētu izglītojamo drošību. 79% aptaujāto izglītojamo atzīst, ka skolā 

jūtas droši. (skat. pielikumu nr.2) 

Skolā ir evakuācijas plāni un visi skolas darbinieki un izglītojamie tiek teorētiski un praktiski 

apmācīti, kā rīkoties ekstremālas situācijas un evakuācijas gadījumā. Izglītojamie teorētiski to 

apgūst klašu audzinātāju un sociālo zinību stundās. Katru gadu septembrī tiek rīkota izglītojamo un 

skolas darbinieku praktiska apmācība - mācību evakuācijas pasākums, izvērtēti rezultāti un noteikti 

uzlabojumi. Katru gadu piedalāmies VISC organizētajās “Drošības nedēļas”  aktivitātēs. To mērķis 

ir veicināt izglītojamo prasmes izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt personiski 
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atbildīgus, veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus un veidot veselīgus un drošus paradumus 

ikdienā.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir zināmi visiem izglītojamiem un viņu ģimenēm. Ar tiem 

var iepazīties dienasgrāmatā un skolas mājas lapā. Plānojot jauna mācību gada otro darba dienu, 

2 stundas tiek veltītas drošības instruktāžām, iepazīšanos ar tām apliecinot drošības instruktāžu 

žurnālos. Skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir nepārtraukts skolas ikdienas darba 

aspekts.76% aptaujāto 5.-9.klašu izglītojamo uzskata, ka viņi ievēro kārtības noteikumus un 75% 

atbild, ka es izturos pret saviem klasesbiedriem iecietīgi, 93% apgalvo, ka es labi izturos pret 

jaunatnākušajiem izglītojamiem. (skat. pielikumu nr.2) 

Klašu audzinātāju stundās, sociālo zinību tēmās izglītojamie atbilstoši vecumposmam tiek 

iepazīstināti ar vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, drošu rīcību tās gadījumos. 1.-4.klases 

izmanto “Džimbas drošības skolas” metodiskos materiālus un ekskursiju. Skolas sociālais pedagogs 

un psihologs, sadarbojoties ar klases audzinātāju, atrod vispiemērotāko metodi šo jautājumu 

atklāsmei.  

Katru gadu augustā notiek nākamo 1.klašu audzinātāju un vecāku individuālās sarunas, kas 

ļauj apzināt arī iespējamos drošības riskus ģimenē. Ik gadu sociālais pedagogs apkopo klašu sociālo 

pasi. Notiek regulāra informācijas aprite starp klases audzinātāju un atbalsta personālu par 

izglītojamo uzvedības izmaiņām. Atbalsta personāls, savas kompetences robežās, sniedz palīdzību 

vai pieaicina ārpusskolas kompetentus speciālistus. 

Skolas teritorijā dežūrē Rīgas Pašvaldības policijas kārtībnieks, skolā ir uzstādītas apsardzes, 

ugunsgrēka signalizācijas un videonovērošana teritorijas daļā. Skolas iekšējās kārtības noteikumos 

ir noteikts, kā skolā un tās teritorijā uzturas vecāki un citas personas. Skolas dežurante visus 

apmeklētājus reģistrē apmeklētāju žurnālā. Skolā ir dežūrsistēma vadībai, pedagogiem, 

izglītojamiem. Izstrādāti pienākumi un grafiks. 

Klašu telpu izmantošanu nosaka mācību priekšmetu stundu un konsultāciju saraksts, ko 

izveido direktora vietnieks izglītības jomā. Citu skolas telpu - sporta zāles, svinību zāles 

izmantošanu nosaka apstiprināti telpu izmantošanas grafiki. Par mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu 

un aprīkojuma izmantošanu ir atbildīgi attiecīgo telpu pedagogi, sadarbībā ar direktora vietnieku 

informātikas jautājumos. 

Izglītības iestādē katru gadu tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Minētajā 

dokumentā, vadoties pēc Darba aizsardzības likuma, MK noteikumiem Nr.1338  un valsts 

uzraugošo institūciju ieteikumiem, tiek plānoti darbinieku un izglītojamo drošas darba vides 

uzturēšanas pasākumi. Atbilstoši plānam tiek veikta darba drošības pasākumu izpildes uzraudzība 

un monitorings. 

Skolā strādā viena medicīnas māsa, ir labiekārtots veselības punkts, kas pēc vajadzības ir 

pieejams izglītojamajiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem. Skolas medicīnas māsa, 

sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, ģimeni, klašu audzinātājiem, ēdināšanas uzņēmumu, regulāri 

apkopo un izmanto ziņas par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām 

vajadzībām. Ik gadu septembrī tiek veikta 1.klašu izglītojamo vecāku anketēšana, lai apkopotu 

informāciju par veselības stāvokli, kas var ietekmēt bērnu pavadītajā laikā skolā. Par iegūtajiem 

datiem tiek informētas visas pedagoģiskajā procesā iesaistītās puses, ievērojot konfidencialitāti. 

Katra mācību gada sākumā tiek veikta visu izglītojamo personīgās higiēnas, scabies pārbaude 

un skrīnings. Savas kompetences robežās medicīnas māsa sniedz primāro medicīnisko palīdzību un 

veic veselības stāvokļa novērtēšanu. Medicīnas māsa veic izglītojamo vakcinācijas koordinēšanu, 

atbilstoši vakcinācijas kalendāram. 

Skolas medicīnas māsa pārrauga, lai visi darbinieki veiktu ikgadējo obligāto medicīnisko 

pārbaudi. Veic ēdināšanas procesa uzraudzību, katru dienu pārbaudot ēdienkarti un kontrolējot 

ēdiena kvalitāti, piedalās skolas ārpusklases pasākumos, nodrošinot medicīnisko palīdzību. 

2013.gada janvārī tika veikta skolas pedagogu apmācība pirmās palīdzības sniegšanā-

teorētiskā kursa noklausīšanās un piedalīšanās praktiskā nodarbībā. 
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Ikdienā vidēji 2 līdz 10 izglītojamie griežas pie medicīnas māsas ar somātiska rakstura  

sūdzībām par veselības stāvokli, tiek nodrošināta pirmā palīdzība traumu gadījumos un veikts 

profilaktiskais darbs infekcijas slimību gadījumos. 

Būtiski skolā ir sekmēt veselīgas ēšanas paradumus. Skola ilggadīgi piedalās programmās 

“Skolas auglis” un “Skolas piens” 1.-9.klašu izglītojamiem. 

Izglītojamie regulāri tiek izglītoti par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, personīgo 

higiēnu, saslimšanu riskiem ar infekcijas slimībām. To dara medicīnas māsa, klašu audzinātāji un 

sociālo zinību pedagogi. Medicīnas māsa rosina regulāri veikt telpu vēdināšanu. Aptaujājot 5.-

8.klašu izglītojamos 66% uzskata skolu, kā vietu, kur ir guvuši zināšanas par veselīgu dzīvesveidu 

un uzturu. (skat. pielikumu nr.2) 

Sasniegumi 

1. Izglītojamie, skolas darbinieki un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās 

kārtības un drošības noteikumiem. 

2. Tiek nodrošināta izglītojamo veselības aprūpe un nepieciešamās individuālās 

vajadzības skolas vidē. 

3.Nemainīgs atbalsta personāla sastāvs nodrošina pēctecīgu komandas darbu. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot skolas iekšējas kārtības noteikumus. 

2. Meklēt iespēju iesaistīt skolu projektos, saistībā ar pozitīvas uzvedības, saskarsmes 

un komunikācijas paradumu veidošanu. 

3. Turpināt izmantot atbalsta personāla resursus, piesaistīt ārpusskolas institūcijas 

vecāku izglītošanā par emocionālo un tikumisko audzināšanu. 

4. Veicināt lielāku izpratni par ikviena pienākumiem, tiesībām un atbildību par savu 

rīcību. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītojamie aktīvi un mērķtiecīgi tiek iesaistīti skolas pašpārvaldēs. To reglamentē nolikums. 

Katru gadu septembrī notiek izglītojamo līdzpārvaldes vēlēšanas 5.-9.klasēs. Vēlēšanu rezultātā 

izveidojusies līdzpārvalde darbojas sektoros, plāno darbu semestru ietvaros. Līdzpārvaldes 

koordinators – pedagogs un tās vadītājs vai vietnieks piedalās skolas Domes sēdēs. Katru nedēļu 

notiek informatīvas sanāksmes par aktualitātēm. Tā ir pirmā līderisma skola pusaudžiem. Skolas 

absolventi atzīst, ka tieši darbošanās skolas līdzpārvaldē ir palīdzējusi veiksmīgi iesaistīties jaunās 

skolas sabiedriskajā dzīvē, veidojusi prasmi uzstāties, organizēt, veidot pozitīvu saskarsmi. 

Audzināšanas darbs vērsts uz to, lai katram izglītojamam veidotos izpratne par vērtībām un 

vērtējoša attieksme un atbildība par savu rīcību. Nenoliedzama ir izglītojamo ģimenē gūtās 

pieredzes, vērtību izpratnes nozīme šo paradumu veiksmīgai turpināšanai izglītības iestādē. Tā ar 

katru gadu kļūst arvien lielāka problēma. Tomēr skolas pedagogi cenšas veidot mācību - 

audzināšanas procesu saistītu, nedalāmu un vienotu, balstītu uz pamatvērtībām - cieņu, godīgumu, 

darba tikumu, atbildību, radošumu. Balstoties uz ikgadējām IZM un VJIC izvirzītajām aktualitātēm, 

tiek izveidots skolas gada audzināšanas darba plāns un katras klases audzinātājs veido savas klases 

audzināšanas darba programmu pa semestriem. Tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi darbam ar klasi, 

saistoši ar gada valsts izvirzītajām prioritātēm, skolas mērķiem un uzdevumiem. Audzināšanas 

stundu tematiskajai plānošanai tiek izmantots VJIC izstrādātais metodiskais līdzeklis “Klases 

stundu programmas paraugs” un skolas izstrādātā Karjeras izglītības programma. Klases 

audzināšanas stundās, atbilstoši vecumposmam, tiek izmantotas tematiskās grupas: “Sevis 

izzināšana un pilnveidošana”, “Es ģimenē, klasē, skolā”, “Sabiedriskā atbildība”, “Karjeras izvēle”, 

“Veselība un vide”, “Drošība”, aplūkotas tēmas: vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, 

patriotisms un pilsoniskā līdzatbildība, veselīga dzīvesveida paradumi un atkarību profilakse, 
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darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība. Plānota iesaistīšanās skolas pasākumos un 

klases aktivitātēs, sadarbība ar izglītojamā ģimeni, atbalsta personālu, izglītojamo personības izpēte. 

Skolas vadība atbalsta klašu audzinātāju iniciatīvu alternatīvu darba metožu izvēlē un mācīšanos 

ārpus klases, kas vislabāk palīdz veidot izglītojamo sociālās iemaņas. 71% aptaujāto 5.-8.klašu 

izglītojamie uzskata, ka klases audzinātāja stundas ir interesantas, 59 % apgalvo, ka es varu par 

savām problēmām runāt ar savu klases audzinātāju un 62% snieguši atbildes, ka klases audzinātājs 

cenšas mani, manu raksturu un uzskatus izprast tuvāk. (skat. pielikumu nr.2) 

Lielu ieguldījumu izglītojamo personības izaugsmē dod iesaistīšanās skolas tradīciju 

uzturēšanā. Izglītojamajiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par daudzveidīgiem 

pasākumiem. 9.klašu izglītojamie vada Zinību dienas pasākumu, organizē Skolotāju dienas 

aktivitātes, palīdz kā tiesneši sporta dienās. 8.klases veido Pēdējā zvana svinīgo brīdi. Līdzpārvalde 

organizē apsveikumu un svētku noskaņas stundu Skolotāju dienā, Lāčplēša dienas akciju 

“Izgaismosim skolu”, Ziemassvētku pasākumu, aktivitātes Valentīna dienā, piedalīšanos Spodrības 

talkā. Sākumskolā klašu telpas vienmēr tiek noformētas ar izglītojamo darbiem, atspoguļojot 

gadskārtu ritējumu. Arī pamatskolas gaiteņos tiek izvietoti izglītojamo radītie mākslas darbi. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir zināmi visiem izglītojamiem. Klašu audzināšanas 

stundās, līdzpārvaldes sanāksmēs izglītojamie tiek rosināti izteikties par uzlabojumiem. Pozitīva 

uzvedība, izaugsmes dinamika tiek novērtēta, to paredz iekšējās kārtības noteikumi. 76% aptaujāto 

5.-8.klašu izglītojamie uzskata, ka viņi ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un 75% atbild, ka 

es uzturos pret saviem klasesbiedriem iecietīgi, 93% apgalvo, ka es labi izturos pret 

jaunatnākušajiem izglītojamiem. (skat. pielikumu nr.2) Skola atbalsta labdarības darbu, sniedz 

pašdarbības kolektīvu koncertus sociālās aprūpes centros “Gaiļezers” un “Mežciems”. 

Līdzpārvaldes dalībnieki viesojas pirmsskolas grupās, palīdz, lasa grāmatas. 

Pedagogi un darbinieki atbalstoši, taisnīgi, pamatojoties uz skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem un ievērojot katra izglītojamā personības īpatnības, informē par rīcību pārkāpumu 

gadījumos, vienmēr akcentējot un atgādinot cilvēciskās pamatvērtības saskarsmē.  

Skolā rīkotie ārpusstundu pasākumi ir daudzveidīgi mākslas, mūzikas un sporta jomā. To 

satura plānošanā iesaistās pedagogi, vecāki un izglītojamie. Liela vērība tiek pievērsta patriotisma 

un valstiskās apziņas veidošanai, Latvijas kultūrvides izzināšanā. Projektu nedēļu tēmas 2.-9.klasēm 

sasaucas ar katra gada aktualitātēm valstī, 2012./2013.m.g. “Es – rīdzinieks”, 2013./2014.m.g. 

“Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta”, 2014./2015.m.g. “Dziesmu svētki laiku lokas”. Tradicionālas 

ir Vēstures nedēļas novembrī (skat. pielikumu nr.6) 

Pēc katra pasākuma notiek darba grupas vai iesaistīto pušu sanāksme, lai izvērtētu notikušo 

un vienmēr šajās sarunās arī rodas idejas, kā un ko darīt citādāk. Skolā valda draudzīga un radoša 

atmosfēra. 

Piedaloties interešu izglītības programmās, izglītojamie papildus gūst zināšanas un prasmes, 

izkopj radošumu un talantus, pilnveido dzīvesprasmes, līdzdarbojās un pašattīstās, vingrinās 

uzvedības normu ievērošanā, veidojas par aktīviem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Skolā darbojas 

tautisko deju kolektīvs “Irbe” 6 grupas - 140 dalībnieki, 1.kl. koris “ABC” - 45 dalībnieki, 2.-

4.kl.koris “Skudriņas” - 55 dalībnieki, ansamblis “Mežrozēni” - 17 dalībnieki, ansamblis “Domino” 

- 15 dalībnieki. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā koka un metāla apstrāde “Jumis”, 

zīmēšana un gleznošana “Kastanis”, netradicionālie rokdarbi “Mezgls”, keramika “Piciņa”. Šo 

pulciņu pedagogu un dalībnieku radošā sadarbība nodrošina Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu un Dziesmu un deju svētku tradīciju nepārtrauktības uzturēšanu. Sporta jomas nodarbību 

piedāvājumu nodrošina skolas sadarbības līgumi ar tuvējām sporta skolām par treniņu organizēšanu 

Mežciema pamatskolā.  

Izglītojamie un vecāki informāciju par interešu izglītības pulciņu piedāvājumu saņem katru 

gadu septembra vecāku sapulcēs, skolas avīzē, skolas mājas lapā, pie informatīvajiem stendiem, 

personīgi sazinoties ar klases audzinātāju vai interešu izglītības pedagogu. 

Interešu izglītības programmu īstenošanas analīze notiek interešu izglītības pedagogu, klašu 

audzinātāju MK, vadības sanāksmēs. Mātes dienas koncertā katru gadu tiek sumināti mācību 
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priekšmetu olimpiāžu, konkursu, izstāžu, sporta sacensību, skašu godalgoto vietu ieguvēji un viņu 

māmiņas. 

14. tabula 

Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

 1.-4.klase 5.-9.klase 

 Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā  Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā 

2012./2013. 255 252 507 159 173 332 

2013./2014 271 245 516 157 185 342 

2014./2015 276 263 539 204 195 399 

Sasniegumi 

1. Aktīvs, radošs un vienaudžu vidū novērtēts līdzpārvaldes darbs. 

2. Interešu izglītības programmu īstenošanas ieguldījums izglītojamo radošuma 

attīstīšanā, Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā Eiropas un pasaules kontekstā, 

skolas tēla veidošanā apkārtējā sabiedrībā. 

3. Klašu audzinātāju, izglītojamo un ģimenes sadarbība, nodrošinot atbalstu personības 

veidošanās procesam. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Atkārtoti veikt jaunu interešu izglītības programmu pieprasījumu skolas muzejam, 

darbam ar jaunatni, tehniskajai modelēšanai. 

2. Aktualizēt klases audzinātāja stundu programmas tēmu atklāsmi pamatskolas klasēs. 

3. Uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos skolas 25 gadu un Latvijas 100. gadadienas 

atzīmēšanai. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībai 

2011.gadā skolā ir izveidota Mežciema pamatskolas Karjeras izglītības programma. 

Karjeras izglītības programmas saturā tiek iekļautas pamattēmas: 

1) sevis izzināšana un pašattīstība (interešu, spēju, personisko īpašību, sasniegumu 

analīze). 

2) karjeras izpēte: darba un izglītības pasaules izzināšana (darba tirgus: nodarbinātības 

veidi un profesijas; izglītības un apmācības iespēju attīstības tendenču pētīšana un 

izvērtēšana). 

3) karjeras plānošana (zināšanu un spēju pilnveidošana, lēmumu pieņemšanas, 

informācijas apguves un konsultēšanas iespēju apzināšanās, savu personisko plānu 

veidošana). 

Karjeras izglītība skolā ir plānots pasākumu kopums, lai palīdzētu izglītojamiem apgūt un 

attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju objektīvai novērtēšanai. Karjeras izglītība tiek 

īstenota, izmantojot daudzveidīgas darba formas – mācību priekšmetu stundas, audzinātāja stundas, 

grupu un individuālās konsultācijas, ārpusstundu pasākumus (projekta nedēļas, karjeras nedēļas, 

Ēnu dienas, tikšanās ar absolventiem, profesiju pārstāvjiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, mācību 

ekskursijas, vecāku sapulces).  

Skolas vadība un atbildīgā persona par karjeru ir apguvuši pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmu “Karjeras attīstības atbalsta sistēma un vadība 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs”. 

Skolas vadība kopā ar atbildīgo personu par karjeru plāno karjeras izglītības pasākumus skolā 

un ārpus skolas. Skola 2013./2014.m.g. un 2014./2015.m.g. piedalījās Karjeras nedēļas 
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organizētajos pasākumos pilsētā. Skolā tika organizēta izstāde “Izglītība 2015”. Tajā piedalījās 8 

Rīgas profesionālās izglītības iestādes. Sadarbībā ar skolēnu līdzpārvaldi tiek organizētas tikšanās ar 

bijušajiem skolas absolventiem. 2014./2015.m.g. 9.klašu audzēkņi piedalījās Rīgas pilsētas 

konkursā „Profesiju sīrups”. Izglītojamie audzināšanas stundu ietvaros tiek apmācīti izmantot 

informāciju internetā, iepazīstināti ar mājas lapas www.niid.lv karjeras testiem (6.-9. kl.). 

Izglītojamie un viņu vecāki tieši un e-vidē sistemātiski tiek informēti par VIAA  jaunāko 

informāciju par izglītības iestādēm, “Atvērto durvju” dienām, lekcijām un praktiskajām 

nodarbībām. 9.klašu izglītojamie pilda Holanda testu psihologa vadībā, lai palīdzētu optimāli 

izvēlēties nākošo izglītības iestādi un profesiju. 

Skolā darbojas karjeras konsultanti – izglītojamie. 7.-9 klasēs ir divi izglītojamie, kuri regulāri 

tiekas ar skolas psihologu - atbildīgo par karjeru un tālāk informē klasesbiedrus par jaunumiem 

karjeras izglītības jomā. Karjeras izglītības pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistās viss 

izglītības iestādes personāls - skolas vadība, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, 

atbalsta personāls, atbildīgais par karjeras jautājumiem. Karjeras izglītība tiek veiksmīgi integrēta 

mācību priekšmetos 1.-9 klasēs. Jaunāko informāciju karjeras izglītībā var apskatīt skolas mājas 

lapā. 

15. tabula 

Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību 

gads 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina mācības 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Turpina 

mācības 

ārzemēs 

Strādā 

2014./2015. 35 23 12 - - 

2013./2014. 35 23 9 3 - 

2012./2013. 43 32 11 - - 

Sasniegumi 

1. Skolā ir sava izstrādāta karjeras izglītības programma 1.-9.klasei, to īsteno skolas 

vadība sadarbībā ar iesaistīto darbinieku komandu. 

2. Skola piedalās un organizē tradicionālus karjeras izglītības pasākumus 1.-9.klasēm 

“Manu vecāku profesija”,“Profesiju kurpe”, ”Profesijas durvis” , aktīvi iesaistot šajā 

darbā izglītojamo vecākus. 

3. Skolas vadības komanda un iesaistītie darbinieki ir apguvuši profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursus karjeras izglītībā. 

4. Izglītojamie motivēti turpināt tālākizglītību pēc pamatskolas. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot izglītojamo prasmes izmantot IKT resursus sevis izzināšanā un karjeras 

plānošanā. 

2. Turpināt pozitīvo pieredzi  karjeras izglītības pasākumu organizēšanā, izmantot 

vecāku resursus skolā un pilsētas līmenī. 

3. Aktualizēt pusaudžu vidū profesionālās izglītības iespējas ceļā uz augstāko izglītību 

un profesionalitāti. 

Vērtējums:  labi 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā iespēju robežās tiek īstenota diferencētā pieeja mācību procesa organizēšanā, atbilstoši 

izglītojamo spējām un talantiem. 1.un 2.klasēs, kur izglītojamo skaits ir lielāks par 25, latviešu 

valodā klase tiek dalīta divās grupās labākai lasīt un rakstīt prasmes apguvei. 1.-9.klasēs, kurās 

izglītojamo skaits ir virs 22, arī svešvalodas labākai apguvei klases tiek dalītas grupās. Katram 

pedagogam atbilstoši tarificētajai slodzei ir noteiktas 2 - 4 konsultācijas, attiecīgi daļa konsultāciju 

http://www.niid.lv-/
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tiek izmantotas darbam ar izglītojamiem, kuriem problēmas mācību vielas apguvē un daļa - darbam 

ar talantīgajiem izglītojamiem. Darbam ar talantīgajiem izglītojamiem tiek izmantotas arī 

fakultatīvās stundas - matemātikā, angļu valodā. 

Mācību procesa laikā pedagogi sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem ar lēnāku darba 

tempu, veido dažādu līmeņu pārbaudes darbus. 

Pamatojoties uz 2012. gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 710 “Noteikumi 

par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši 

izglītojamo speciālajām vajadzībām”, tiek sastādīti individuālās izglītības plāni: 

1) izglītojamiem, kuri nākamajā klasē ir pārcelti ar nepietiekamu vērtējumu; 

2) izglītojamiem, kuriem ir noteiktas speciālās izglītības programmas ar mācīšanās 

traucējumiem (1 izglītojamais); 

3) izglītojamiem, kuriem ir RD IKSD Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums 

par atbalsta pasākumu nodrošināšanu skolā. (3 izglītojamie). 

Izglītojamiem, kuriem ir neatkarīgo klīnisko psihologu atzinumi (2 izglītojamie), tiek 

piemēroti atbalsta pasākumi gan ikdienas darbā, gan valsts pārbaudes darbu laikā. 

Skolā katru gadu tiek organizēti daudzveidīgi mācību pasākumi - konkursi, viktorīnas, mācību 

priekšmetu olimpiādes. Mācību priekšmetu olimpiāžu 1.kārtas uzvarētāji tiek izvirzīti dalībai 

2.kārtā - Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, kurās izglītojamie gūst augstus rezultātus. 

(sadaļā - Citi sasniegumi). Katra mēneša izglītojamo informatīvajās līnijās skolas vadība sumina 

gan skolas, gan Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus, sporta sacensību, konkursu 

un dažādu projektu uzvarētājus. Par izglītojamo sagatavošanu dalībai Rīgas pilsētas un valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, pedagogi saņem pateicības rakstus Mātes dienas koncertā un 

vienreizēju piemaksu par papildus ieguldīto darbu Rīgas pašvaldības budžeta ietvaros.  

Pedagogi savstarpēji sadarbojas un dalās pieredzē, lai nodrošinātu veiksmīgāku mācību darba 

diferenciāciju.  

Klasēs ar mazāku izglītojamo skaitu ir vieglāk strādāt diferencēti, bet pedagogam jāparāda 

liela profesionalitāte, lai organizētu diferencētu darbu klasē, kurā ir 30 izglītojamie. 

Lielu darbu iegulda atbalsta personāla speciālisti. Uzsākot jauno mācību gadu notiek 1.klašu 

izglītojamo padziļināta individuāla logopēdiskā pārbaude, pārbaudot orofaciālo motoriku, 

fonoloģiju, valodas sapratni, lasīt un rakstīt prasmes. Logopēdiskā uzskaitē ir vidēji 65 – 75 

izglītojamie (1.-4.klases). Gadā vidēji tiek habilitēti 30 – 40 izglītojamie. Notiek grupu un 

individuālās nodarbības. Speciālā pedagoga (0,4 likmes) korekcijas grupā iekļauti 1.-5.klašu 

izglītojamie ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem un izteiktākajām mācīšanās 

grūtībām.  

Skolas atbalsta speciālisti palīdz un konsultē visus pedagogus, kā labāk nodrošināt ikdienas 

mācību procesā individuālo pieeju izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 2013.gadā sadarbībā ar 

RIIMC skolā notika tālākizglītības kursi skolas kolektīvam (25 pedagogi) “Pedagoga atbalsts 

bērniem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošā skolā”. 

Skolas darba pieredzē nav izteiktu izglītojamo ilgstošas slimības gadījumu. Pēdējo 3 gadu 

laikā skolā ir bijis tikai viens gadījums, kad izglītojamam tika nozīmēta mājas apmācība, kuru 

organizē ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs 84.vidusskolā. Pēc atgriešanās skolā 

izglītojamam tika sniegts atbalsts ikdienas mācību procesā (mācību priekšmetu pedagogi nodrošina 

individuālas konsultācijas) un nepieciešamības gadījumā sniegtas psihologa konsultācijas un  

atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbu veikšanā.  

Sasniegumi 

1. Skolā ir izveidota noteikta kārtība, kā strādā ar talantīgajiem un izglītojamiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

2. Pedagogi mērķtiecīgi  virza un atbalsta izglītojamo dalību skolas, rajona, pilsētas un 

valsts olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

3. Skolā ir laba pieredze individuālo plānu veidošanā, vadības un atbalsta personāla 

speciālisti apguvuši tālākizglītības kursus. 
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Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot darbu ar talantīgajiem, nodrošinot atbilstošu mācību saturu un centienus 

uz izcilību. 

2. Sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācību grūtībām, veicinot skolas atbalsta personāla 

sadarbību un informācijas apmaiņu. 

Vērtējums - ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Pamatojoties gan uz spēku zaudējušiem 2010.gada 6. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.334 “Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību” un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”, skolā tiek organizēti atbalsta 

pasākumi. 

Pēc mācību priekšmetu pedagogu ierosinājuma, atbalsta personāla speciālisti veic izglītojamo, 

kuriem ir mācīšanās grūtības, izpēti. Šiem izglītojamiem tiek sniegti atbalsta pasākumi ikdienas 

mācību procesā,  pārbaudes darbu laikā (pagarināts laiks, atgādnes, individuāla pieeja). Katru gadu 

tiek apzināti izglītojamie 3.,6.,un 9.klasēs, kuriem rekomendējami atbalsta pasākumi. To lietderība 

apspriesta paplašinātās atbalsta personāla MK sanāksmēs, kurās piedalās klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, vadības pārstāvji. Nepieciešamības gadījumos tiek veikta padziļināta 

psiholoģiska izpēte pie izglītības psihologa. Balstoties uz psihologa atzinumu un vecāku 

iesniegumu, tiek noteikti atbalsta pasākumi konkrētos mācību priekšmetos.  

16. tabula 

Atvieglojumu skaits valsts pārbaudes darbos 

 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

3. klasēs 8 13 8 

6. klasēs 10 8 2 

9. klasēs 6 6 5 

 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek periodiski aktualizēti paplašinātās atbalsta 

personāla sanāksmēs. Izglītojamiem ar komisijas slēdzieniem ir sastādīti individuālie izglītības 

plāni, kuri regulāri un sistemātiski tiek analizēti. Vecāki un pedagogi tiek aicināti uz tikšanos, lai 

vienotos par turpmāko darbu atbalsta sniegšanā.  

2015./2016.m.g. 2.klasē tiek integrēts viens izglītojamais, atbilstoši veselības stāvoklim un 

attīstības līmenim norādītajai programmai – izglītības programmas kods 21015711 “Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem”. Licencētās izglītības 

programmas ietvaros izvirzīti galvenie mērķi un uzdevumi, kas nodrošina izglītojamajam iespēju 

veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstoši apgūt pamatprasmes, kas nepieciešamas 

pilsoniskai izaugsmei un attīstībai, mācību standartu apgūšanai un sociālai iekļautībai. 

Izglītojamajam sastādīts individuālais izglītības plāns, klases audzinātāja un pamatpriekšmetu 

pedagogi ir ar papildkvalifikāciju - speciālais pedagogs. Izveidojusies pozitīva sadarbība un 

saskarsme  starp pedagogiem, izglītojamo un vecākiem. Lai veicinātu izglītojamā iekļaušanos 

skolas vidē, tiek nodrošinātas papildus nodarbības – logopēdiskā, speciālā pedagoga individuālais 

darbs, darbošanās keramikas pulciņā, baseina apmeklēšana. Tiek sniegts sociālpsiholoģiskais 

atbalsts. Izglītojamā labi integrējusies klases kolektīvā, uzlabojusies komunikācija ar 

klasesbiedriem un sekmīgi apgūst mācību vielu. 

Sasniegumi 

1. Izglītojamo izpēte, atzinumu sagatavošana un atbalsta pasākumu nodrošināšana 

3.,6.,un 9.klašu izglītojamiem, kārtojot valsts pārbaudes darbus. 
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Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt kvalitatīvu atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām ikdienā un valsts pārbaudes darbos. 

2. Pilnveidot sadarbību individuālo plānu sastādīšanā un korekciju veikšanā, vecāku 

līdzatbildības nodrošināšanā. 

 

4.4.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu – divas reizes mācību gadā 

notiek skolas vecāku kopsapulces un klašu vecāku sapulces, divas reizes gadā notiek arī 

informatīvās dienas, kad vecāki kopā ar izglītojamiem ierodas uz sarunām pie klašu audzinātājiem, 

mācību priekšmetu pedagogiem vai atbalsta personāla. Uz skolas vecāku kopsapulcēm katru gadu 

tiek uzaicināti vieslektori, kas informē vecākus par aktualitātēm izglītības un drošības jomās. Skolai 

ir laba sadarbība ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas 

inspektori A.Lilienfeldi. Notikušas diskusijas “Bērni – vecāki – skola”, “Atbildība”,  filmas 

“Iecietība“ skatīšanās. Kopsapulces apmeklē apmēram 70 – 80 % vecāku. 

Skola regulāri informē vecākus par mācību procesa norisi, izglītojamo sekmēm, kavējumiem, 

katra mēneša beigās izsniedzot sekmju un kavējumu izrakstus. Lielākā daļa vecāku aktīvi izmanto 

e-žurnāla piedāvātās iespējas. Izanalizējot vecāku skatījumu skaitu e-žurnālā,  var secināt, ka vairāk 

kā 90% izglītojamo vecāku regulāri seko bērnu sekmēm un kavējumiem. 

Ja izglītojamam ir mācību darba, saskarsmes vai uzvedības problēmas, skolas atbalsta 

personāls piedāvā individuālas konsultācijas ar skolas psihologu, sociālo vai speciālo pedagogu. 

Klašu audzinātāji izmanto personības izpētes metodikas kā palīglīdzekli klašu kolektīvu izpētē. 

Atbalsta personāls pēc nepieciešamības apmeklē vecāku sapulces, lai prezentētu, lasītu lekcijas 

vecākiem par mācību motivāciju, adaptācijas periodu, atbalstu kārtojot valsts pārbaudes darbus, 

jauno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu domāšanu, agresivitāti bērnu vidū. Pedagogi tiek informēti par 

pētījumiem konkrētā klašu kolektīvā, tiek veiktas individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem. 

Ieteikumi un  svarīgākie pētījumi tiek prezentēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Izstrādātas anketas 

par mikrovidi skolā, kas atspoguļo aktuālas tendences un psiholoģisko gaisotni skolā. 

Katru mācību gadu novembrī “Atvērto durvju” dienā notiek 9.klašu izglītojamo, vecāku un 

mācību priekšmetu pedagogu kopsapulce, kurā tiek informēts par Valsts pārbaudes darbu norisi, par 

ko izglītojamie un vecāki parakstās instruktāžu žurnālā.  

Klašu audzinātāji regulāri gan ar e-žurnāla palīdzību, gan ierakstiem dienasgrāmatās informē 

vecākus par skolā paredzamajiem pasākumiem. Izglītojamo vecāki atbalsta un aktīvi iesaistās 

daudzveidīgu pasākumu sagatavošanā gan klases, gan skolas līmenī. 

Skola ir atvērta dažāda veida ierosinājumiem un uzlabojumiem skolas darbā, kurus vecāki 

aktīvi iesūta gan skolas e-pastā, gan e-žurnālā. Skolas vadība izskata un analizē jebkuru 

ierosinājumu vai ieteikumu un sniedz vecākiem savlaicīgu atbildi.  

Vecāki ir informēti par skolas administrācijas, atbalsta personāla darba laikiem un iespēju 

satikt mācību priekšmetu pedagogus. Skolas mājas lapā ir ievietoti skolas vadības un atbalsta 

personāla darba laiki.  

Reizi mācību gadā tiek izdota Mežciema pamatskolas avīze, kuru saņem visas skolas 

izglītojamo ģimenes. Avīzē tiek sniegta informācija par aktualitātēm, par interešu izglītības un 

sporta pulciņu nodarbību laikiem, par Mežciema pamatskolas absolventu tālākizglītību un 

rezultātiem pilsētas un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolas avīzē ir ievietoti arī skolas 

vadības un atbalsta personāla pieņemšanas laiki. 

Skolas dome, kurā aktīvi darbojas katras klases vecāku pārstāvis, 3 pedagogi, skolas direktore 

un direktora vietnieki, regulāri apkopo vecāku priekšlikumus, kuri tiek saņemti klasēs gan sapulču 

laikā, gan individuāli pie skolas domes pārstāvjiem.  

Izglītojamo vecāki atbalsta gan skolas, gan klašu iniciatīvas, piedalās dažāda veida pasākumu 

organizēšanā, atbalsta klašu audzinātājus, dodoties līdzi mācību ekskursijās, muzeju, ražošanas 



34 

 

uzņēmumu apmeklējumos. Daudzās klasēs izglītojamo vecāki paši organizē mācību ekskursijas, 

saskaņojot ar skolas vadību un tādējādi sniedzot atbalstu klašu audzinātājiem. Vecāki atbalsta 

izglītojamo dalību interešu izglītības nodarbībās. 

Sasniegumi 

1. Kvalitatīva un regulāra kārtība saziņai ar izglītojamo ģimeni. 

2. Vecāku aktīva iesaistīšanās daudzveidīgu pasākumu organizēšanā, norisē, vadībā. 

3. Mežciema pamatskolas informatīvās avīzes izdošana. 

4. Skolā aktīvi darbojas Vecāku dome. 

5. Vecāku atbalsts un iesaistīšanās kopīgos skolas vides projektos “Rūķu cepures”, 

“Apģērbsim kokus”, ”Eņģeļi”, klašu telpu labiekārtošanā, mācību ekskursiju, 

kultūras un sporta aktivitāšu īstenošanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Meklēt un izmantot efektīvākas metodes saziņas uzturēšanai ar vecākiem, kuru 

bērniem ir mācīšanās un saskarsmes problēmas, mācību motivācijas paaugstināšanā 

un sekmības uzlabošanā. 

2. Popularizēt pozitīvo pieredzi veiksmīgai klases audzinātāja un vecāku sadarbībai. 

3. Turpināt tradīcijas iesaistīt izglītojamo ģimenes skolas kopīgos projektos. 

Vērtējums: ļoti labi 

4.5. Iestādes vide  

4.5.1. Mikroklimats 

Skolas kolektīvs mērķtiecīgi un veiksmīgi plāno un ikdienas darbā īsteno skolas tēla 

veidošanu un uzturēšanu, veicinot izglītojamos, pedagogos, skolas darbiniekos un vecākos lepnumu 

par savu skolu. Skolai ir sava atribūtika: karogs, vimpelis un logo. Izglītojamiem ir vienotas 

dienasgrāmatas. Ar vecāku iniciatīvu un Skolas domes atbalstu 1.- 4.klašu izglītojamiem ir ieviestas 

skolas formas.  

Skola kopīgi ar izglītojamiem un vecākiem veido un uztur tradīcijas, kuras tiek koptas, 

attīstītas un pilnveidotas. Pedagogi un izglītojamie popularizē skolu, piedaloties daudzveidīgos 

pasākumos - televīzijas raidījumā "Gudrs, vēl gudrāks", ZZ čempionātos, projektos, labdarības 

koncertos, interešu izglītības pasākumos, Dziesmu un deju svētkos, rīkojot skolā koncertus 

ģimenēm, izdodot skolas avīzi. Kopš 2014.gada Mežciema apkaimē tiek izdota informatīvā avīze, 

kurā skola ievieto aktuālu un skolu prezentējošu informāciju. 

Skolā tiek nodrošināta savstarpēja cieņa un labvēlīga attieksme vienam pret otru. Kolektīva 

savstarpējās attiecībās valda labvēlība, iecietība un empātija. Klases audzinātāja programmās ir 

paredzētas tēmas par toleranci, iecietību savstarpējās attiecībās, par ko klašu audzinātāji un mācību 

priekšmetu pedagogi stundās diskutē ar izglītojamiem. Pedagogi savā darbībā ievēro Mežciema 

pamatskolas Ētikas kodeksu, kolēģi ir savstarpēji atbalstoši, iejūtīgi, arī skolas vadības attieksme 

rada skolā pozitīvu gaisotni. 

Izglītojamo rīcības un uzvedības robežas reglamentē skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuri 

tiek aktualizēti, uzsākot katru jaunu mācību gadu, kā arī ikdienā pēc nepieciešamības. Ir klašu 

kolektīvi, kuri mēdz izstrādāt savus klases saskarsmes noteikumus, pamatprincipus, kuri mudina 

rīkoties “Dari otram tā, kā vēlies, lai dara Tev!” 

Klašu audzinātāju realizējamās audzināšanas programmas ietver sevī tematus, kas veicina 

sociālo prasmju attīstību, kā arī virzītas uz sevis izzināšanu un mērķtiecīgas pašattīstības virzību. 

Arī mācību procesā izmantotās mācību darba formas: diskusijas, lomu spēles, pāru un grupu darbi 

veicina izglītojamo toleranci un empātiju. 
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Kā skolas pozitīvas mikrovides veicinošs faktors ir arī skolas stabilās tradīcijas un sabiedriskā 

dzīve, kas rada izglītojamos piederības sajūtu skolai. 

Pedagogi ar savu piemēru palīdz audzēkņiem apgūt un ikdienas saskarsmē izmantot 

sabiedrībā pieņemtās pieklājības, ētikas un morāles normas. 

 Pedagogi ievēro pedagoga ētikas kodeksu, regulāri rūpējas par savu profesionālo izaugsmi un 

psihoemocionālo higiēnu un prot izglītojamiem izvirzītās prasības vispirms izvirzīt paši sev. Šāds 

pedagogs ir brīvs no stereotipiem, elastīgs un profesionāli prot uzturēt pozitīvu komunikāciju ar 

izglītojamiem, vecākiem un kolēģiem. Skolas psihologs un sociālais pedagogs, organizējot 

preventīvi izglītojošos pasākumus, katru mācību gadu ietver aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt 

cilvēciskās īpašības, kuras rosina uzturēt cieņpilnas un labvēlīgas attiecības ar līdzcilvēkiem. 

Pilsoniskās apziņas jautājumi ir mācību priekšmetu (sociālās zinības, vēsture, mūzika, vizuālā 

māksla, audzināšana u.c) satura sastāvdaļa. Skolas tradīciju vidū neiztrūkst valsts svētku un atceres 

pasākumu atzīmēšana, svinēšana un kopīgas himnas dziedāšana. Valsts karogs rotā skolas ieeju 

ikdienā un tiek noformēts attiecīgi valsts svētku un atceres dienu ritējumam. Lai ikkatrs no 

Mežciema pamatskolas izglītojamiem zinātu savas valsts simbolus un spētu tos atšķirt no citu valstu 

identitātes zīmēm, tie ir iedrukāti arī dienasgrāmatās. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir ietverts 

punkts, kurš mudina izglītojamo toleranti un ar cieņu izturēties pret savu valsti. 

Pirmā stāva gaitenī pretī ieejai iekārtots valsts simbolu stūrītis. 

Vairāki klašu audzinātāji ir ieviesuši savas klases izglītojamo uzvedības žurnālus, kuros 

mācību priekšmetu pedagogi fiksē uzvedības plusus vai trūkumus klases vai konkrētu izglītojamo 

uzvedībā. Katrs pedagogs ir tiesīgs veikt ierakstus par izglītojamā uzvedību e-žurnālā, informējot 

vecākus un fiksējot faktus. Uzvedības izpausmes, kuras neiekļaujas skolas iekšējās kārtības 

noteikumos paredzētājās robežās, var tikt fiksētas izglītojamā paskaidrojumā par atgadījumu.  

Augstāk minētie datu fiksēšanas avoti ļauj klases audzinātājam izvērtēt katra izglītojamā 

uzvedību. Sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogiem, klases audzinātājam ir zināmi izglītojamie, 

kuru uzvedībā ilgstoši nav panākamas pozitīvas uzvedības izmaiņas. Ja mācību priekšmetu 

pedagogs savas kompetences robežās ir veicis audzinoša rakstura pārrunas ar izglītojamo, ir 

jautājums risināts piesaistot vecākus, bet pozitīvas izmaiņas nav panāktas, iesaistās klases 

audzinātājs. Klases audzinātājs savas kompetences robežās lemj par turpmāko risinājumu situācijas 

pozitīvai virzībai. Sarežģītāku situāciju risināšanā klases audzinātājs piesaista skolas atbalsta 

personālu un/ vai direktora vietniekus. Kopīgi tiek lemts par nepieciešamo atbalstu izglītojamam 

un/vai ģimenei, veicamajām darbībām, organizējamajām aktivitātēm, lai veicinātu izglītojamā 

paškontroles prasmju attīstību un panāktu optimālus uzvedības uzlabojumus. 

Skolas personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, ir lojāls Latvijai 

un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. 

Sasniegumi 

1. Visi skolas darbinieki iesaistās pozitīvas saskarsmes veicināšanā. 

2. Paaugstinājies skolas prestižs sabiedrībā. 

3. Skolā ir iedibinātas un tiek saglabātas tradīcijas. 

4. Jauno pedagogu ieguldījums pozitīvas saskarsmes un mikroklimata uzturēšanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sniegt atbalstu un mazināt pedagogu profesionālās izdegšanas riskus, veidot 

komandas saliedēšanas pasākumus. 

2. Turpināt nostiprināt izglītojamo piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu, tās 

tradīcijām. 

3. Meklēt sadarbības veidus, kā izmainīt izglītojamo attieksmi un uzvedību, kuri bieži 

un atkārtoti pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

Vērtējums: labi 
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4.5.2. Fiziskā vide  

Mežciema pamatskola atrodas Hipokrāta ielā 29, 14732 m
2
 platībā, kas Rīgas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1200 reģistrēts uz Arvīda Reinholda vārda. RD Īpašuma departaments 

04.06. 2002. noslēdzis zemes nomas līgumu Nr. 1-6-02-360-lī ar zemes īpašnieku līdz 31.12.2019.  

Mežciema pamatskolā ir 21 mācību telpa ar platību 1119, 6 m
2
, kokapstrādes kabinets– 

65,3 m
2
, metālapstrādes kabinets – 64,3 m

2
, mājturības kabinets – 127,9 m

2
, 6 svešvalodu kabineti 

ar platību 260, 6 m
2
, 2 mūzikas kabineti ar platību 126,5 m

2
, fizikas kabinets ar laboranta telpu – 

65,7 m
2
, ķīmijas kabinets ar laboranta telpu – 65,1 m

2
, un informātikas kabinets ar laboranta telpu – 

103,9 m
2
, bibliotēka 91,9 m

2
, sporta zāle- 435,1 m

2
, aktu zāle 272,7 m

2
, ēdnīca – 203,7 m

2
, 

garderobe – 22 ģērbtuves ar kopējo platību 188,6 m
2
, medicīnas kabinets – 30,2 m

2
, pedagogu 

atpūtas telpa – 20,3m
2
, administrācijas un atbalsta personāla telpas (6 kab.) – 125,5m

2
. Visas 

augstākminētās telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai.  

17. tabula 

Telpu atbilstība izglītības programmu īstenošanai 

Izglītības programmu 

īstenošanas vietas adrese 
Atzinums Izsniegšanas datums 

 Hipokrāta iela 29, 

Rīga, LV - 1079 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta 

30.07.2015. 

Nr. 22/8-181-763 

 
Atzinums no Veselības inspekcijas 

19.05.2015. 

Nr. AA 057352 

 

Skolai ir sporta laukums, kas ietver sevī futbola un basketbola laukumus, skrejceļus un 

tāllēkšanas bedri. Skolai ir 2 pievedceļi, zaļā zona un aprīkots pirmsskolas grupu rotaļu laukums. 

Skolas iekšpagalmos atrodas norobežotas “zaļās klases”, kur izglītojamie var uzturēties pagarinātās 

dienas grupas laikā, gan arī mācību stundu laikā. Skolas teritorijas nožogojums ir daļējs, jo blakus 

atrodas Rīgas 89.vidusskola. Starp skolām atrodas pievedceļš, kas paredzēts operatīvā dienesta,  

skolu apkalpojošā transporta un skolas personāla transporta līdzekļu iebraukšanai. Skolas teritorijā 

atrodas neliela auto stāvvieta, kas paredzēta tikai skolas personāla transportlīdzekļu novietošanai. 

Izglītojamo drošības nolūkā skolas vadība ar Skolas domes atbalstu atrisināja jautājumu par 

aizlieguma zīmes uzstādīšanu pie skolas pievedceļa. Skolas personāls iebraukšanai teritorijā 

izmanto caurlaides. Ar Skolas domes atbalstu pie skolas uz Hipokrāta ielas tika uzstādīts luksofors 

un izveidota gājēju pāreja. Pie skolas nav ātruma vaļņu, nav aizsargbarjeru. Izbūvētas apstāšanās 

vietas iepretim skolai nav. Kopš 2013.gada Skolas dome un skolas direktore risina jautājumu  Rīgas 

Domes Satiksmes departamentā par autostāvvietas projektēšanu un izbūvi Hipokrāta ielā 29. 

Par skolas un tās teritorijas sakoptību rūpējas tehniskie darbinieki. Skolas vizuālo 

noformējumu darina izglītojamie kopā ar vizuālās mākslas un mājturības pedagogiem. Pavasarī un 

rudenī izglītojamie iesaistās skolas apkārtējās vides sakopšanā, piedalās Lielajā talkā, sakopj savas 

klašu telpas un garderobes. Projekta “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” aktivitātē “Spēka pote” 

tika apgleznota skolas iekšpagalma fasāde, ko veica Igaunijas mākslinieki. ZZ čempionāta ietvaros 

6.klases izglītojamie klases audzinātājas vadībā un ar vecāku atbalstu izprojektēja, izgatavoja un 

uzstādīja “Veselības takas” posmu pirmsskolas grupu rotaļu laukumā. Ar skolas absolventu atbalstu 

tika iekārtota mūžzaļo un ziedošo augu dobe skolas priekšā. 

Sasniegumi 

1. Skola nodrošina visas nepieciešamās telpas izglītības programmu īstenošanai. 

2. Skolas fiziskā vide ir sakopta un tiek uzturēta funkcionālā kārtībā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt sadarbību ar Rīgas Domes Satiksmes departamentu par autostāvvietas 

projektēšanu un izbūvi. 
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2. Sadarbībā ar Rīgas Domes īpašuma departamentu pabeigt nožogot skolas teritoriju 

Vērtējums: ļoti labi 

4.6. Iestādes resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Mežciema pamatskolā telpu skaits un platība atbilst īstenojamo izglītības programmu 

specifikai un izglītojamo skaitam. (skatīt sadaļā 4.5.2. Fiziskā vide) Skola uzsākusi skolas 

garderobju labiekārtošanu, pārejot pakāpeniski uz garderobju skapīšu iegādi. 

Skola nodrošina izglītojamos valsts, pašvaldību un papildus finansējuma ietvaros ar visu 

nepieciešamo tehnisko aprīkojumu izglītības programmu apguvei. Skolā ir 80 datorkomplekti, 8 

interaktīvās tāfeles, 3 dokumentu kameras, 16 videoprojektori, aktu zāles apskaņošanas iekārta, 3 

klavieres, 3 videomagnetofoni, 8 kopētāji, 10 mūzikas centri, 8 televizori, grāmatu ievākojamā 

mašīna. 

Mācību līdzekļu iegādei skola katru gadu no valsts un pašvaldību finansējuma novirza 

aptuveni 2000 EUR. Katru gadu skola cenšas papildināt nepieciešamās IKT iekārtas. 

2013.m.g par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem tiek iepirktas mācību grāmatas un darba 

burtnīcas – 2012./2013.m.g. – par kopējo summu 12170.00 Ls, 2013./2014.m.g. – par kopējo 

summu 15126.00 EUR, 2014./2015.m.g. – par 16427.00 EUR 

Bibliotēkā tiek abonēta prese gan pedagogu, gan izglītojamo vajadzībām – kopsummā par 

454.76 EUR – laikraksti “Diena”, “Izglītība un Kultūra”, elektroniskais žurnāls “Skolas vārds”, 

žurnāli “Ilustrētā zinātne”, “Ilustrētā Pasaules vēsture”, “Ilustrētā junioriem”, “GEO”, “Avene”, 

“Avenīte”, utt. 

Pedagogu darbam katru mācību semestri tiek izsniegtas kancelejas preces, no skolas 

bibliotēkas – nepieciešamais mācību grāmatu un darba burtnīcu komplekts, no valsts un pašvaldības 

budžeta tiek finansēti visi nepieciešamie kopēšanas darbi. 

Regulāri tiek veikta visu skolā esošo tehnisko līdzekļu apkope un remonts. Skolai ir noslēgts 

līgums kopēšanas tehnikas apkalpošanai ar firmu IB Serviss. Mācību līdzekļu papildināšana tiek 

plānota ilgtermiņā.  

Sasniegumi 

1. Aktu zāles aprīkojums ar IKT un apskaņošanas iekārtu. 

2. Mācību kabinetu nodrošinājums ar IKT. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt garderobes skapīšu iegādi skolā. 

2. Pakāpeniski uzlabot iekārtu un materiāltehnisko resursu bāzi. 

Vērtējums: labi 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā strādā 46 vispārējās izglītības pedagogi, 7 interešu izglītības pedagogi un 7 pirmsskolas 

izglītības pedagogi. 

Skolas izglītības programmu īstenošanai ir nodrošināts viss nepieciešamais personāls. (skatīt 

sadaļā 1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums) 

Skolā tiek plānota, nodrošināta un atbalstīta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

(skat. pielikumu nr.7), skolas vadība atbalsta pedagogu dalību dažāda veida semināros un 

konferencēs. 12 sākumskolas pedagogi projekta “Mērķstipendijas ESF darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”” ietvaros ieguva tiesības mācīt latviešu 
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valodu, matemātiku, dabaszinības, vizuālo mākslu 5.,6.klasēs. Kopā 25 pedagogi jeb 42% ir 

ieguvuši tiesības mācīt divus vai vairākus mācību priekšmetus.  

Skolas direktora vietnieks informātikas jautājumos un Personāla speciālists regulāri seko līdzi 

pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai, informējot pedagogus par nepieciešamību 

apmeklēt kursus vai iegūt 2.specialitāti. 

Skolas pedagogi regulāri iesaistās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās profesionālās 

aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. (skatīt sadaļā 5. Citi sasniegumi) 

Personāla atlases process tiek organizēts atbilstoši Darba likuma prasībām. Personāla atlases 

process tiek uzsākts, izvērtējot vakantās amata vietas aizpildīšanas nepieciešamību, ņemot vērā izglītības 

iestādes darba mērķus, plānotos uzdevumus, esošo personāla sastāvu, tā kompetences un kvalifikāciju. 

Atlases process tiek organizēts šādos posmos: 

1) vakantās amata vietas apzināšana; 

2) vakantās amata vietas aizpildīšanas veida izvēle; 

3) iestādē strādājoša darbinieka pārcelšana uz vakanto amatu vai sludinājuma 

sagatavošana un iekšējā vai atklāta konkursa izsludināšana; 

4) pretendentu pieteikšanās; 

5) iekšējā vai atklātā konkursa norise; 

6) pretendentu informēšana par konkursa rezultātiem. 

Izsludinot pretendentu atlases konkursu, personāla piesaistē tiek izmantoti sekojoši atlases kanāli – 

portāls e-skola.lv un iekšējā personāla atlase no izglītības iestādē strādājošajiem darbiniekiem. 

Skolas vadība apkopo un analizē pretendentu iesniegtos pieteikumus un CV. Tad ar atlasītajiem 

kandidātiem notiek telefonintervija. Kandidāti tiek aicināti uz atklāto interviju, kurā mutiski atbildot uz 

skolas vadības jautājumiem, tiek vērtētas konkrētam amatam nepieciešamās pretendentu zināšanas un 

kompetences. 

Pretendentu atlasē tiek ievēroti šādi personāla atlases principi: darba tiesību normu ievērošana, 

vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tiesību principu ievērošana, konfidencialitātes 

ievērošana attiecībā uz pretendentu sniegto informāciju un konkursa gaitu, pakāpeniskums. 

Pretendentiem tiek piemēroti šādi atlases pamatkritēriji (atbilstoši noteiktajām amata kvalifikācijas 

prasībām): profesionalitāte (izglītība, darba pieredze, valodu prasmes, nepieciešamības gadījumā 

rekomendācijas); komunikācijas prasmes; motivācija. 

Pēc noslēguma intervijas izglītības iestādes direktore pieņem lēmumu par konkrēta pretendenta 

izvēli. 

Skolas personāla darbībā tiek ievēroti šādi iekšējie normatīvie akti: 

1) Skolas nolikums; 

2) Mežciema pamatskolas darba kārtības noteikumi; 

3) Iekšējās kārtības noteikumi; 

4) Ētikas kodekss; 

5) Kārtība, kādā tiek ievērota fizisko personu datu aizsardzība; 

6) Konfidencialitātes apliecinājums. 

Skolas personāls ikdienā tiek motivēts darbam - fiziskās vides sakārtotība, plašās, gaišās 

telpas, pedagogu atpūtas telpa, labiekārtotas darba vietas kabinetos, nodrošinātas ar IKT, 

sabalansēts mācību priekšmetu stundu saraksts un konsultāciju grafiks. Skolas vadība ir 

pretimnākoša skolas darba organizācijā, radot iespēju apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursus, seminārus, konferences, pieredzes apmaiņas, darboties projektos. Vadība kolektīva 

saliedēšanas nolūkos organizē ekskursijas 2 reizes gadā, kultūras pasākumu apmeklēšanu un atpūtas 

vakarus. Par papildus darbu pedagogiem, atbilstoši Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu 

Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26.punktam, Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta 04.03.2015. rīkojumam Nr. 219-rs “Par darba samaksu Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem” un Mežciema 

pamatskolas darba samaksas komisijas lēmumiem, tiek noteikta piemaksa.  
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Sasniegumi 

1. Skolas izglītības programmu īstenošanai ir visi nepieciešamie pedagogi. 

2. Skolā tiek plānota, nodrošināta un atbalstīta pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar tehnoloģijām. 

2. Visiem darbiniekiem apmeklēt profesionālās pilnveides kursus “Bērnu tiesības un 

aizsardzība”.  

Vērtējums: ļoti labi 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Skolas darbības pamatmērķis, vīzija un misija ir cieši saistīti jēdzieni ar Rīgas attīstības 

programmu, skolai piešķirto statusu, katras skolas plānoto tālākattīstību pilsētas skolu tīkla 

optimizācijas procesā un pašas skolas saimes nākotnes redzējumu, par ko mēs vēlamies kļūt, 

īstenojot savu sūtību. 

Skolas vadība ir atbildīga par skolā akceptētās plānošanas un pašvērtēšanas sistēmas 

īstenošanu, kā arī skolas tālākās attīstības virzīšanu sadarbībā ar pašvaldību un visu ieinteresēto 

pušu atbalstu.  

Sistēma ir loģiski strukturēta.  

Skolas pašvērtēšanas sistēmas formas ir paškontrole personāla pienākumu un uzdevumu 

izpildē, skolas vadības īstenotā iekšējā kontrole un vērtēšana pa semestriem. Katra mācību gada 

noslēgumā pašvērtējumus raksta visi pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, vadība. Skolas kopējā 

darba pašvērtēšanas procesa organizāciju nodrošina vadība 2 etapos – vispārējā un detalizētā. 

Vispārējā pašvērtēšanā piedalās visi pedagogi, vērtējot visas skolas darba pamatjomas, un procesā 

nosaka vienu pamatjomu detalizētai pašvērtēšanai, kuru veic darba grupa.  

Pašvērtēšanas process ir atklāts, balstīts uz lietišķiem pierādījumiem, kuru uzkrāšana notiek 

visa mācību gada laikā, atbilstoši skolas prioritātēm, darba uzdevumiem un kārtējā mācību gada 

darba plānam.  

Skolas pašvērtējuma ziņojumu ikgadēji izstrādā darba grupa. Tas tiek apspriests augustā 

pedagoģiskās padomes sēdē, septembrī skolas vecāku kopsapulcē un skolas domē. Visām 

ieinteresētām pusēm ir iespēja izteikties, sniedzot vērtējošus atzinumus, vai arī priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai. To aktualitāti izvērtē vadība un nodrošina to iekļaušanu kārtējā skolas plānošanā 

vai arī perspektīvē.  

Skolas pašvērtējuma ziņojums ir pieejams skolas mājas lapā, bet aktuālās informācijas 

plūsmas aprite e-žurnālā. Īsa informācija par sasniegumiem un turpmākā darba plānojumu mācību 

gada ietvaros tiek publiskota skolas avīzē, kuru vecāki saņem 1 x gadā.  

Skolas attīstības plānošana – kārtējā un perspektīvā ir vienotā skolas darba plānošanas 

sistēmā. Šī plānošana virzīta uz kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu mūsdienīgā skolas vidē. 

Attīstības plānošanā piedalās viss skolas kolektīvs pa metodiskām komisijām, vērtē iepriekšējā 

periodā sasniegtos rezultātus un izvirza jaunus darba uzdevumus.  

Balstoties uz skolas darbības pamatmērķi, pašvērtējumā konstatētām stiprām pusēm un 

nepieciešamiem uzlabojumiem, kā arī valsts un pašvaldības noteiktiem attīstības virzieniem, visu 

līmeņu vadītāju sanāksmēs un skolas domes sēdē tiek izvirzītas un apspriestas skolas attīstības 

prioritātes trim gadiem. Vadība tās apkopo, izvērtē, noformulē un nodrošina atgriezenisko saikni. 

Visas izvirzītās prioritātes ir saistītas ar skolas misijas, vīzijas un mērķa sasniegšanu. Pašvaldība 

atbalsta skolas izvirzītās prioritātes un to īstenošanu.  



40 

 

Skolas attīstības plāns 3 gadiem ir apstiprināts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentā.  

Skolas kolektīvs un vecāki 90% atzīst, ka ir informēti par skolas attīstības plānošanu.  

Skolas vadība 2 reizes mācību gadā vērtē attīstības plāna ieviešanas gaitu, veic korekcijas un 

atzīmes par izpildi. Par to informē pedagoģiskās padomes sēdē un skolas domes sēdē. Skolas 

vadības darbs kritērijā par pašvērtēšanu un attīstības plānošanu ir pozitīvi vērtēts kolektīvā, pamatā 

uzsverot tikai stiprās puses.  

18. tabula 

Skolas vadības darba vērtējums 

 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

Skolas darba pašvērtēšana 84% 82% 89% 

Skolas attīstības plānošana 84% 85% 89% 
 

Skolas vadības prasmi plānot tālākattīstību pozitīvi vērtē izglītojamo vecāki un pašvaldība.  

Sasniegumi 

1. Skolas vadība nodrošina regulāru, uz demokrātisma principiem balstītu skolas 

darbības izvērtēšanu un plānošanu.  

2. Skolas personāls atbalsta un novērtē vadības ieguldījumu skolas darba pašvērtējuma 

un attīstības plānošanas organizācijā, vadībā un pārraudzībā.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Uzsākt elektronisku informācijas datu bāzes “Edurio” veidošanu skolas darbības 

pašvērtēšanai.  

Vērtējums: ļoti labi.  

4.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Rīgas 

dome 2011.gada 27.septembrī ir apstiprinājusi skolas Nolikumu. Skolas iekšējie normatīvie akti 

izstrādāti demokrātiski un akceptēti skolas pedagoģiskās padomes un domes sēdēs. Iespēju robežās 

ņemti vērā pedagogu, vecāku un izglītojamo viedokļi.  

Skolā ir personāla amata apraksti, kas ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Dokumenti 

atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. Ir nodrošināta regulāra amatu aprakstu izvērtēšana un atjaunošana. 

Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajiem normatīviem un pašvaldības noteiktajām amata vienībām. (skat. pielikumu nr.8) Tā 

aptver visas skolas darbības jomas un ir zināmas pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem. Direktores 

vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības.  

Skolas vadība savā darbībā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tai skaitā 

lojalitāti Latvijai un Satversmei, kā arī ētikas normas, cilvēktiesību un humānisma principus, un 

aicina gan izglītojamos, gan skolas personālu ievērot to, pamatojoties uz ārējo normatīvo 

dokumentu izzināšanu un izpildot skolas iekšējos kārtības, darba kārtības noteikumus, skolas ētikas 

kodeksu, klašu audzinātāju programmas, skolas audzināšanas un mācību/ ārpusklases pasākumu 

plānus.  

Skolas vadība strādā komandā. Direktors ir atbildīgs par skolas darbu kopumā, deleģē 

pienākumus, pārrauga skolas personāla tālākattīstību, skolas darbības un kvalitātes kultūras 

pilnveidi, sadarbībā ar pašvaldību veicina skolas tālākattīstību, rosina un vada nepieciešamās 

pārmaiņas saskaņā ar aktualitātēm un stratēģijām. Starpakreditācijas periodā atzīmējami rezultāti 

visās 7 pamatjomās.  
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Visu līmeņu vadītāju darba organizācija noteikta skolas menedžmentā (skat. pielikumu nr.9), 

nodrošinot regulāru informācijas plūsmas apriti par pieņemtajiem lēmumiem, izpildi, aktualitātēm. 

Sanāksmes ir regulāras un dokumentētas. Visu līmeņu vadītāji ir profesionāli, atbildīgi, radoši, 

sniedz atbalstu kolēģiem un ir motivēti skolas darba uzlabojumiem.  

Skolas vadība aktīvi sadarbojas ar skolas domi un skolēnu līdzpārvaldi. Ar skolas domes 

starpniecību tiek nodrošināta sadarbība starp skolu, vecākiem un apkārtējo sabiedrību. Skolas dome 

izvirza priekšlikumus skolas tālākai attīstībai – kā piemēram, jaunu izglītības programmu izstrādi, 

mācību vides modernizēšanu, sadarbībā ar pašvaldību risina pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu 

uz skolas bāzes, skolai papildus mācību kabinetu iedalīšanu Rīgas 89.vsk. telpās, skolas un pilsētas 

filiālbibliotēkas apvienošanu, drošības jautājumu sakārtošanu skolā un pie skolas, par autostāvvietas 

ierīkošanu. Apspriež aktuālus jautājumus par skolas budžeta mērķtiecīgu izmantošanu, skolas 

pasākumiem, vecāku atbildību un skolas tēlu apkārtējā sabiedrībā, veicina sadarbību ar dažādām 

institūcijām. Sadarbībā ar izglītojamo līdzpārvaldi vadība aktualizē izglītojamo līdzatbildību skolā, 

atbalsta pasākumu organizāciju un iesaistīšanos dažādos projektos.  

Skolas vadība sekmīgi koordinē metodiskās padomes darbu un pārrauga skolas metodisko 

komisiju darbību, atbilstoši ciklogrammām, darba plāniem un iekšējās kontroles grafikam. 

Ik mēnesi skolas vadība pārrauga izglītojamo mācību sasniegumus, uzvedību, kavējumus, 

veic analīzi un plāno nepieciešamu atbalstu, kā arī veido dialogu ar vecākiem, atbalsta personālu, 

skolas pedagogiem un nepieciešamības gadījumā uzsāk sadarbību ar pašvaldības institūcijām, 

bāriņtiesu. Jautājumi tiek plānoti pa semestriem izskatīšanai sanāksmēs pie direktora vietnieka 

izglītības jomā, vadības sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Skolā ir nodrošināta iespēja ar vadību vienmēr brīvi komunicēt atbalstošā un ieinteresētā 

gaisotnē. Skolas vadības un atbalsta personāla pieņemšanas laiki publiskoti skolas mājas lapā, kā arī 

izvietoti centrālajā skolas informācijas stendā pie ieejas. 

Sasniegumi 

1. Skolas vadība ir kompetenta skolvadības jautājumos, strādā kā komanda savstarpēji 

atbalstoši, rosinoši inovācijām un skolas tālākattīstībai.  

2. Personāla pārvaldībā ievērots demokrātisma princips un tā balstīta uz sakārtotu, gadu 

gaitā stabilizējošos menedžmentu.  

3. Skolas vadība ir atvērta savā darbībā, sekmē personāla izaugsmi un skolas kolektīvs 

to novērtē.   

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt pilnveidot skolas iekšējos normatīvos aktus.  

Vērtējums: ļoti labi 

4.7.3.  Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 

Skolas vadība ir atvērta daudzpusīgai sadarbībai ar pašvaldību, valsts un citām institūcijām ar 

mērķi veicināt skolas izglītības kvalitāti un sniegt atbalstu izglītojamiem.  

Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar Rīgas domes struktūrām. Ikdienas sadarbība ar 

Departamentu  vērsta uz skolas pamatdarbības nodrošināšanu – dokumentu un informācijas aprite 

skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai, finanšu dokumentu 

aprite, skolas budžeta plānošanas un izpildes nodrošināšana, pedagogu tālākattīstība, kvalitātes 

kategoriju noteikšana, pedagogu dalība ESF projektos.  

Skolas materiāltehnisko resursu un uzturēšanas jautājumos sadarbība notiek ar Rīgas domes 

Īpašuma departamentu, Informācijas tehnoloģiju centru.   

Drošības un skolai piebraucamo ceļu sakārtošanas jautājumos sadarbība ar Labklājības un 

Satiksmes departamentiem.  
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Skolas atbalsta personāls sadarbojas ar Departamenta atbalsta nodaļu, Valsts un pašvaldības 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. Par bērnu sociālo problēmu risināšanu ir veiksmīga sadarbība ar 

sociālo dienestu, pašvaldības un Valsts policiju, Bāriņtiesu un nevalstiskām organizācijām.  

Skola īsteno mērķtiecīgi attīstošu un atbalstošu sadarbību ar Valsts Izglītības Attīstības 

Aģentūru starptautisko projektu darbībā.  

Sadarbība ar Izglītības Kvalitātes valsts dienestu virzīta skolas izglītības programmu izstrādē, 

licencēšanā, skolas reglamentējošo dokumentu kvalitatīvā izstrādē, izglītības programmu un skolas 

akreditācijas jautājumos.  

Ikdienas darba ritmā ir veidojusies atbalstoša sadarbība ar SIA “Mykoob” par izglītojamo 

mācību sasniegumiem, pedagoģisko atskaišu sagatavošanu, sadarbību ar vecākiem, kas kopumā 

deva iespēju bez maksas lietot digitālo skolas mācību procesa pārvaldes sistēmu, kura izvietota 

interneta vietnē.  

Veiksmīga sadarbība atzīmējama ar RIIMC, LATE, LU Dabaszinību centru, RPIVA 

pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanā un projektu darbībā. 

Skola sadarbojas ar iestādēm, kuras realizē augstākās izglītības programmas. Nodrošina 

topošajiem pedagogiem prakses vietas no Latvijas universitātes, RPIVA, Latvijas sporta 

pedagoģijas akadēmijas, Daugavpils universitātes.  

Atzīmējama veiksmīga sadarbība vides izglītības jomā – projekti ar AS “Latvijas Valsts 

meži”.  

Skola atbalsta un iesaistās nodibinājuma “Iespējamā misija” darbības piedāvājumos.  

Patriotiskās sadarbības jomā sadarbība ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo 

Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, organizējot jaunsargu kustību skolā. 

Ir atzīmējama sadarbība sporta un interešu izglītības jomā ar Latvijas Olimpisko komiteju, AS 

“Sportlat”, BIG BANK “Skrien Latvija”, Rīgas pašvaldības sporta skolām, interešu klubu 

“Auseklis”, Skolēnu pils, Rīgas karatē klubu, futbola skolu “Skonto”, biedrību “JDFS Alberts”, 

Violas Abramovas deju studiju.  

Interesanta sadarbība ir veidojusies ar skolām sadarbības partnerēm Rīgas rajonā, Valmieras 

pilsētā un rajonā, Baltijā – Kauņā un Marjami gan projektu ietvaros, gan pieredzes apmaiņas 

organizēšanā.  

Pozitīvi vērtējama sadarbība ar Vidzemes priekšpilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm 

mikrorajonā Mežciems – 241.;242.;251.; IK “Auseklītis”.  

Skolas darbībā ikgadēji tiek piedāvātas aktivitātes jauno velosipēdistu sagatavošanā. 

Skolai ir ilggadēja sadarbība ar Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema filiālbibliotēku kā 

rezultātā skolas un filiālbibliotēka Mežciemā ir apvienotas un skolas lasītājiem ir piedāvāts lielāks 

grāmatu klāsts redzesloka paplašināšanai, virkne interesantu pasākumu gan pirmsskolas grupām, 

gan arī skolas vecuma izglītojamiem un nodrošināta mūsdienīga apkalpošana.  

Labdarības pasākumu organizēšanā esam sadarbībā ar sociālās aprūpes centriem “Gaiļezers”, 

“Mežciems”. 

Ir nodrošināta ikgadēja sadarbība ar vidusskolām, ģimnāzijām, profesionāli tehniskām 

vidusskolām, tehnikumiem par 9.klašu absolventu tālākās izglītības iespējām.  

Skolas ēdināšanas pakalpojumu organizēšanā un programmu “Skolas auglis” un “Skolas 

piens” īstenošanā ir nodrošināta sadarbība ar ēdināšanas uzņēmumiem “Žaks-2” un “PREMIUM 

A”. 

Skolas vadības sekmīga sadarbība ar citām institūcijām ir balstīta uz profesionālu skolas 

vadības komandas darbu un prasmi komunicēt.  

Sasniegumi 

1. Skolas darba pieredzē ir nodrošināta laba sadarbība ar citām institūcijām.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Aktualizēt skolas līdzdalību jaunos starptautiskos projektos.  
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2. Paplašināt skolas sadarbību ar izglītības iestādēm par 9.klašu absolventu tālākās 

izglītības iespējām.  

Vērtējums: ļoti labi 
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5. Citi sasniegumi  

2012./2013.m.g. 

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs  

N.p.k. Mācību priekšmets Klase 
Iegūtā vieta 

rajonā 

Iegūtā vieta 

pilsētā,valstī, 

ārpus valsts 

1.  Fizika   9. 2.   

2.  Ķīmija 9. Atzinība    

3.  Matemātika 6. 2.   

4.  Angļu valoda 6.   Atzinība  

5.  Angļu valoda 6.   2.  

6.  Matemātika 5.   3. 

7.  Latviešu val. 9. 3.   

8.  Angļu valoda 9.   Atzinība 

9.  Mājturība un tehnoloģijas 9.   3.vieta valstī 

10.  Matemātika 4. Atzinība Atzinība  

11.  Matemātika 4. Atzinība   

12.  Bioloģija  9. Atzinība   

13.  Latviešu valoda  8. Atzinība    

14.  Angļu valoda 6.   Atzinība 

15.  Angļu valoda 9.   Atzinība 

 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 

Pulciņš Pasākums Sasniegumi 

Tautisko deju  

kolektīvs “Irbe” 

Rīgas bērnu un jauniešu tautas deju 

kolektīvu pasākumu kopums “Svētīsim 

svētkus”, 

jaunrades koncertprogramma  

“Mūsu zīmes”  

1.kl. gr.-1. pakāpe 

2.kl.gr.-1.pakāpe 

3.kl. gr.-1.pakāpe 

4.kl.gr.-1.pakāpe 

5.kl.gr.-1.pakāpe 

6.-8.kl.gr.-2.pakāpe 

Tautisko deju  

kolektīvs “Irbe” 

Rīgas pilsētas interešu izglītības 

kolektīvu koncerts Kongresu namā “Es 

sākšu ceļu no sevis”  

2.kl.grupa 

5.kl. grupa 

5.-9.koris “Cantare” Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.kl. koru 

konkurss “Dziesmai būt”  

2.pakāpe 

 

5.-9.kl. ansamblis 

“Domino”  

Vidzemes priekšpilsētas vokālo 

ansambļu konkurss “Balsis”  

2.pakāpe 

Keramikas pulciņš 

“Piciņa” 

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli un 

vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

“Kur saulīte rotājas”   

2.vieta 

 

 

Vizuālās mākslas 

pulciņš “Kastanis”  

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli un 

vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

“Kur saulīte rotājas”   

3.pakāpe 

3 Atzinības 

 

Netradicionālie 

rokdarbi “Mezgls”  

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli un 

vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

“Kur saulīte rotājas”   

3 Atzinības 

Orientēšanās pulciņš IK “Laimītes” OS kauss 

TOS “Magnēts”  

Rīgas skolēnu spēles 

1.vieta 

1.vieta 

3.vieta 
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2013./2014.m.g. 

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs   

N.p.k. Mācību priekšmets Klase 
Iegūtā vieta 

Rīgas pilsētā 

Iegūtā vieta 

atklātajās 

olimpiādēs 

1.  Matemātika   3.  1. 

2.  matemātika 3. Atzinība  

3.  Matemātika 5. 2.  

4.  Angļu valoda 9.  2. 

5.  Bioloģija  9. 3.  

6.  Matemātika 5. 3.  

7.  Matemātika  6. 3.  

8.  Vēsture 9. 3.  

9.  Vēsture 9. 3.  

10.  Latviešu valoda un literatūra 9. 3.  

11.  Angļu valoda 9.  Atzinība 

12.  Bioloģija  9. 3.  

13.  Fizika  9. Atzinība  

14.  Matemātika 5. Atzinība  

15.  Matemātika  6. Atzinība  

16.  Angļu valoda 6.  Atzinība 

17.  Angļu valoda 6.  Atzinība 

18.  Angļu valoda 6.  Atzinība 

19.  Angļu valoda 9.  Atzinība 

20.  Angļu valoda 9.  Atzinība 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi  

Pulciņš Pasākums Sasniegumi 

Tautisko deju 

kolektīvs “Irbe” 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētku repertuāra skate 

1.kl.gr.-1.pakāpe 

2.kl.gr.-1.pakāpe 

3..kl.gr.2.pakāpe 

4./5.kl.gr.1.pak. 

6.kl.gr.-laureāti 

Vokālais ansamblis 

“Mežrozēni” 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”  1.pakāpe-rajonā 

1.pakāpe-Rīgas kārtā 

Ansamblis “Domino” Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 1.pakāpe 

2.-4.koris “Skudriņas” Vidzemes priekšpilsētas sākumskolas 

koru konkurss 

1.pakāpe 

 

5.-9.koris „Cantare” Vidzemes priekšpilsētas koru konkurss 1.pakāpe 

Keramikas pulciņš 

“Piciņa” 

Konkurss “Daba mums apkārt. Pļava-9”  

Bērnu un jauniešu mākslas, mūzikas, 

dejas un zinātnes darbu konkurss 

“Lidojums IV-Spārni”  

3.pakāpe 

 Atzinība 

 

2.pakāpe 

Vizuālās mākslas 

pulciņš  

“Kastanis”  

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas 

konkurss 

“Trejdeviņas saules lēca”  

3.pakāpe 

 

Orientēšanās pulciņš “Laimītes” kauss 

TOS “Magnēts”  

2.vieta 

3.vieta 
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2014./2015.m.g. 

Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs   

N.p.k. Mācību priekšmets Klase 

Iegūtā 

vieta 

Rīgā 

Iegūtā 

vieta 

atklātajās 

olimpiādēs 

Iegūtā vieta 

valsts 

olimpiādēs 

1.  Matemātika   7. atzinība   

2.  Matemātika 5. 3.   

3.  Matemātika 7. 2.   

4.  Matemātika 6. 2.   

5.  Matemātika 4.  atzinība  

6.  Matemātika 4.  3.  

7.  Angļu valoda 6.  2.  

8.  Angļu valoda 9.  3.  

9.  Angļu valoda 9.  3.  

10.  Mājturība un tehnoloģijas 7.   3. 

11.  Mājturība un tehnoloģijas 9.   3. 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi  

Pulciņš Pasākums Sasniegumi 

Tautisko deju 

 kolektīvs “Irbe” 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku skate 

1.kl.gr.- 1.pakāpe 

2.kl.gr.- 1.pakāpe 

3.kl.gr.-1.pakāpe 

4.kl. gr.-laureāti 

5-6..kl.gr.- II pak. 

7.-9.kl.gr.-1.pak. 

5.-9.koris 

“Cantare” 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Rīgas izglītības iestāžu 5.-9.kl. koru 

konkurss 

1.kārta – I pakāpe 

2.kārta-II pakāpe 

Vokālais 

ansamblis 

“Mežrozēni” 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”  

I pakāpe 

 

Vokālais 

ansamblis 

“Domino” 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Rīgas Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 

II pakāpe 

 

 

2.-4.koris 

“Skudriņas” 

Rīgas vispārējās un interešu izglītības 2.-

4.kl.koru konkurss-skate “Rīgas gailis 2015”  

I pakāpe 

Dalība garīgās mūzikas 

koncertā Jaunajā Sv. 

Ģertrūdes baznīcā 

Netradicionālo 

rokdarbu pulciņš  

“Mezgls”  

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Rakstu darbi”  

I pakāpe 

Darbs “Mēness atspulgs” 

I pakāpe 

Darbs “Ceļasoma”  

Metāla un koka 

apstrādes 

pulciņš “Jumis” 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Rakstu darbi” 

I pakāpe 

Darbs “Rakstu virpulī”  

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki: 

1) tautisko deju kolektīva „ Irbe” 100 dejotāji, strādāja 11 pedagogi 

2) pamatskolas kora „ Cantare” 56 dziedātāji, strādāja 4 pedagogi 

3) konkursa „ Rakstu darbi” uzvarētāji un viņu darbi bija apskatāmi Dziesmu un deju 

svētku laikā izstādē Dzelzceļnieku muzejā. 
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Mežciema pamatskolas 

izglītojamo sasniegumi sportā 

 2012./2013.m.g. 2013./14.m.g 2014./15.m.g 

Valstī 

 

Latvijas jaunatnes ziemas 

olimpiādē Ērgļos divas 

1.vietas šorttrekā 

 

 

 1)Latvijas jaunatnes 

ziemas olimpiādē Ērgļos 

1.vieta kalnu slēpošanā; 

2) Latvijas 68.spartakiādē 

florbolā 1.vieta 

 7.-9.kl.grupas meitenēm 

 

Rīgā   Florbols - 

7.-9.kl. meitenes  - 1.vieta 

 

Vidzemes 

priekšpilsētā 

 

Florbols –  

6.-7.kl. meitenes   1.vieta 

Basketbols- 

6.-7.kl. meitenes  1.vieta 

8.-9.kl. meitenes  2.vieta 

4.-5.kl. zēni         2.vieta 

Tautasbumba – 

1.-4.kl.                 2.vieta 

Sacensības “Drošie, 

veiklie”-  

1.-5.kl.                3.vieta 

Futbols – 

4.-5.kl. zēni 3.vieta 

Florbols –  

6.-7.kl. meit.2.vieta 

Basketbols – 

6.-7.kl. meit. 3.vieta 

 

Florbols – 

 7.-9.kl. meitenes – 1.vieta 

7.-9.kl. zēni – 3.vieta 

Citi Biķernieku pusmaratonā -  

speciālā balva skolas 

komandai par masveidību- 

250 LS sporta inventāra 

iegādei 

 

Biķernieku pusmaratonā -  

speciālā balva skolas 

komandai par masveidību- 

300 eiro  sporta inventāra 

iegādei 

 

Biķernieku pusmaratonā -  

speciālā balva skolas 

komandai par masveidību- 

300 eiro  sporta inventāra 

iegādei 
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Pedagogu un izglītojamo dalība projektos 

2012./2013.m.g. 

1. 3.klašu izglītojamie piedalījās pētījumā "Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu 

lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem". 

2. 2013. gada 1. pusgadā dabaszinātņu priekšmetu un matemātikas inovatīvās pieredzes skolas 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja īstenot profesionālās 

pilnveides modeli “Skola strādā ar citām skolām”, kurā piedalījās arī Mežciema pamatskolas 

pedagogu komanda.  

3. 5b. klases dalība ZZ čempionāta finālā - 3. vieta 

4. Mājturības un tehnoloģiju pedagogs ieguva Rīgas Sakarīgā skolotāja titulu. 

 

2013./2014.m.g. 

1.  Mežciema pamatskolas pedagogu komanda piedalījās RIIMC un LU DZM organizētajā 

izglītojamo produktīvās darbības sekmēšanas un atgriezeniskās saiknes 7. -9. klašu fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un matemātikas priekšmetos un inovatīvās sadarbības skolu komandu 

pedagogu dabaszinātnēs un matemātikā semināru ciklā. 2014. gadā divos profesionālās 

pilnveides modeļos „Skolas strādā ar citām skolām” un „Eksperti sadarbībā ar skolu strādā 

ar citām skolām” kopā 50 skolu 217 pedagogi apguva un ieviesa savās mācību stundās 

dažādas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, mūsdienīgu tehnoloģiju lietošanu, uz sadarbību 

vērstu attiecību veidošanu gan ar izglītojamiem, gan ar savu skolu kolēģiem. 

2. Mežciema pamatskola piedalījās SIA Rīgas meži sadarbībā ar Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodisko centru īstenotajā vides izglītības projektā „Zaļā klase“. Projekts „Zaļā 

klase“ tiek īstenots vairākos posmos SIA Rīgas meži Daugavas mežniecības teritorijā Ogres 

pusē. Projekta pirmajā posmā tika izveidota dažādu priekšmetu pedagogu darba grupa , kura 

apmeklēja SIA Rīgas meži stādaudzētavu, kokzāģētavu un briežu dārzu Daugavas 

mežniecībā, lai dabā uz vietas iepazītos ar iespējām, kuras varētu izmantot izglītojamo grupu 

mācību ekskursijām.  

3. Mežciema pamatskolas sākumskolas pedagogi piedalījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas (RPIVA) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centra (RIIMC) 

projektā „Integrēta atklājuma mācību modeļa īstenošana sākumskolā. Pašregulētas mācības 

atklājot, izprotot, sadarbojoties”. 

4. Skola piedalījās pilotprojektā „EMU - Erudīts”, ko organizēja Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Jekaterinburgas (Krievija) Jaunatnes attīstības 

centru  lasītprasmes kompetences noteikšanai 2. klašu izglītojamiem  

5. 6.,9. klašu izglītojamo dalība televīzijas konkursā "Gudrs, vēl gudrāks". 

6. 6.,8. klašu dalība ZZ čempionāta pusfinālā. 

7. 5.klašu izglītojamo komanda piedalījās Rīgas pašvaldības policijas un hokeja kluba 

"Dinamo" kopprojektā "Roku rokā". 

8. Matemātikas pedagogs ieguva Rīgas Sakarīgākā skolotāja titulu. 

2014./2015.m.g. 

1. Mežciema pamatskolas sākumskolas pedagogu komanda piedalījās RIIMC un RPIVA 

projektā "Integrētā atklājuma  mācību modeļa īstenošana sākumskolā. Pašregulētas mācības 

atklājot, izprotot, sadarbojoties".  

2. 5.,7.klašu dalība e-twinning projektos  "School surroundings",  "Handmade cards".  

3. 5.,7.klašu izglītojamo un audzinātāju dalība vides projekta MammaDaba "Meistarklasē".  

4. Mājturības un tehnoloģiju pedagogi vadīja pieredzes apmaiņas semināru  Ventspils rajona 

mājturības pedagogiem. 
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5. Mājturības un tehnoloģiju pedagogs piedalījās RIIMC projektā "Izglītība izaugsmei"-   

"Redzi. Radi. Rādi" un ieguva 2.vietu Rīgas pilsētā. 

6. 5.,7. klašu izglītojamo dalība televīzijas konkursā "Gudrs, vēl gudrāks". 

7. RD Labklājības departamenta un Valsts  policijas rīkotajā konkursā 5.-12. klašu izglītojamo 

“Cits eksperiments” (8.b klase) 2.vietu  

8. Sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā starptautiska  ceļojošā karikatūru izstāde par 

vides aizsardzību “Aci pret aci ar klimatu”. (8.a klases izglītojamā darbs tika papildināja 

izstādi) 
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6. Turpmākā attīstība 

Skola ir vērsta uz attīstību šodien un turpmāk, kā arī ir atvērta pārmaiņām, atbilstoši 

21.gadsimta izglītības vajadzībām. 

Vadības komanda iezīmē skolas turpmākās attīstības uzdevumus: 

1. Pilnveidot skolas piedāvāto pamatizglītības programmu īstenošanu, saskaņojot 

svešvalodu piedāvājumu ar pieprasījumu. 

2. Veicināt efektīvu un jēgpilnu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. 

3. Paaugstināt ikdienas izglītojamo mācību sasniegumu līmeni, pilnveidojot izglītojamo 

mācīšanās prasmes un veicinot motivācijas izaugsmi. 

4. Sniegt atbalstu izglītojamiem( individuālu un diferencētu)  - uz viņu vajadzībām 

orientētu palīdzību, kā arī veicināt sadarbību ar ģimenēm izglītojamo personības 

veidošanā, virzītu uz pozitīvu pašapliecināšanos un vērtīborientāciju. 

5. Sadarbībā ar pašvaldību labiekārtot skolas apkārtējo vidi - sakārtot ērtus piebraucamos 

ceļus, iežogot skolas teritoriju, atjaunot skolas fasādi (siltināšana, krāsojums), un 

pakāpeniski pilnveidot  skolas materiāltehniskos resursus.  

6. Pakāpeniski atjaunināt skolas personālu un veicināt kvalitatīvu pedagogu tālākizglītību 

atbilstoši inovācijām izglītības sistēmā. 

7. Aktualizēt skolas darbībā svarīgas tēmas par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvas uzvedības 

principiem, iesaistoties un rakstot projektus pilsētas, valsts un starptautiskā līmenī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mežciema pamatskolas direktore       Silvija Tikmere  

 

 

 

SASKAŅOTS  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un  

sporta departamenta direktors  

 

_____________________________  

Guntis Helmanis 
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7. Pielikumi 
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1.pielikums 

Mežciema pamatskola 

stundu plāns 2015./2016. mācību gadam 
2015. gada 1. septembrī 
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 1a 28 1 2 1 6 1 4 2 1 2 2          22 2 4 8 

 1b 28 1 2 1 6 1 4 2 1 2 2          22 2 4 7 

 1c 29 1 2 1 6 1 4 2 1 2 2          22 2 4 8 

 1d 21 1 2 1 6 1 4 2 1 2 2          22 1 3 0 

 2a 30 1 2 1 6 1 4 2 1 3 2          23 2 4 8 

 2b 26 1 2 1 6 1 4 2 1 3 2          23 2 4 8 

 2c 21 1 2 1 6 1 4 2 1 3 2          23 1 3 0 

 2d 24 1 2 1 6 1 4 2 1 3 2          23 2 3 1 

 3a 25 3 2 1 6 1 4 2 1 2 2          24 0 3 4 

 3b 25 3 2 1 6 1 4 2 1 2 2          24 0 3 3 

 3c 16 3 2 1 6 1 4 2 1 2 2          24 0 2 0 

 4a 26 3 2   5 1 6 2 1 2 2 1 1               26 0 4 4 Programma 21013111 (E) 

4b 25 4 2   6 1 5 2 1 2 2   1               26 1 3 4 Programma 21012111 (H) 
4c 15 3 2   6 1 5 2 2 3 2                   26 0 2 0 

 5a 25 3 2   5 2 6 2 2 2 1 1 2               28 0 3 6 Programma 21013111 (E) 

5b 24 3 2   5 2 5 2 2 3 1 1 2               28 0 3 6 

 5c 20 3 2   5 2 5 2 2 3 1 1 2               28 0 2 3 

 6a 24 3 2   4 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1         30 0 3 8 

 6b 27 3 2   4 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1         30 0 4 8 

 6c 15 3 2   4 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1         30 0 2 2 

 7a 21 4     4 2 6 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2     32 3 3 6 Programma 21012111 (H) 

7b 19 3     3 2 6 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2     32 0 2 3 

 8a 25 3     3 2 5 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 34 1 3 9 Programma 21013111 (E) 

8b 30 4     3 2 5 1 1 2 1   2 3 1 1 2 2 2 2 34 3 4 9 Programma 21012111 (H) 

9a 24 3     3 2 6 1 1 2 1   2 3 1 1 2 2 2 2 34 2 3 8 

 9b 16 3     3 2 6 1 1 2 1   2 3 1 1 2 2 2 2 34 2 2 2 

   609 65 40 11 ## 38 ## 46 33 60 40 10 26 24 9 9 11 12 8 8 704 26 80 125 
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Sociālpsiholoģiskā mikrovide skolā 

Respondenti 5.,6.,7.,8. klase (kopā 87) gf 

2015./2016.m.g 

 

 

2.pielikums 
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3.pielikums 

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

(kods 21013111)  

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamika - matemātika 8.a klase 

Nr.p.k. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g 
2015./2016.m.g. 

1.sem 
VID 

1 6 5 6  6 5.75 

2   7 9  8 8.00 

3 5 6 8  7 6.50 

4 6 6 6  6 6.00 

5 7 7 7  8 7.25 

6 7 8 9  8  8.00 

7 6 7 7  7 6.75 

8 8 8 8  8 8.00 

9 8 8 8  8 8.00 

10 7 7 6  7 6.75 

11 4 5 5  5 4.75 

12 6 5 6  6 5.75 

13 6 7 6  6 6.25 

14 7 8 8 8  7.75 

15 5 4 4  4 4.75 

16 7 8 7  8 7.50 

17     8  8 8.00 

18 7 8 8  8 7.75 

19 9 9 9 10  9.25 

20 8 9 9  8 8.50 

21 6 6 7  7 6.50 

22 7 7 8  8 7.50 

23 7 8 8  7 7.50 

24 6 6 6  7 6.25 

25 7 6 6  6 6.25 

26 6 6 8  8 7.00 

Vidējais 6.6 6.8 7.2 7,2 7,00 

Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamika - matemātika 5.a klase 

Nr.p.k. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g 
2015./2016.m.g 

1.sem 
VID 

1     8 8 8.00 

2 10 10 10 10 10.00 

3 10 9 9 8 9.00 

4 6 6 6 6 6.00 

5 9 8 7 8 8.00 

6 9 8 8 8 8.25 

7 8 7 7 7 7.25 

8 9 9 9 9 9.00 

9 8 8 7 8 7.75 

10 9 8 7 7 7.75 

11 6 5 4 4 4.75 

12 8 6 7 8 7.25 
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13 9 9 10 9 9.25 

14 9 8 8 8 8.25 

15 7 6 6 6 6.25 

16 8 7 7 7 7.25 

17 9 9 9 9 9.00 

18 8 8 7 7 7.50 

19 9 8 8 8 8.25 

20 8 8 7 7 7.50 

21 8 7 8 8 7.75 

22 9 9 9 9 9.00 

23 8 8 7 7 7.50 

24 7 6 7 6 6.50 

25 9 8 8 8 8.25 

Vidējais 8.3 7.7 7.6 7.6 7.8 

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) 
Izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamika - angļu valoda 8.b klase 

Nr. p.k. 2012./2013.m.g 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 
2015./2016.m.g 

1.sem. 
VID 

1   6 7 7 6.60 

2 7 7 7 8 7.25 

3 3 4 4 5 4.00 

4 4 4 4 5 4.25 

5 7 7 7 7 7.00 

6 6 6 6 6 6.00 

7 6 6 6 6 6.00 

8 9 8 8 8 8.25 

9 8 8 8 8 8.00 

10 4 4 4 4 4.00 

11 4 4 5 5 4.50 

12       8 8.00 

13   6 7 7 6.66 

14 4 5 6 7 5.50 

15 5 6 6 6 5.75 

16 8 7 7 7 7.25 

17 7 7 8 8 7.50 

18 6 5 5 5 5.25 

19 4 4 4 4 4.00 

20 4 4 4 4 4.00 

21 9 8 9 9 8.75 

22 6 6 6 6 6.00 

23 5 5 4 5 4.75 

24 7 6 5 5 5.75 

25 5 4 5 6 5.00 

26 5 4 4 4 4.25 

27 4 4 4 4 4.00 

28 3 4 5 6 4.50 

29 6 5 6 7 6.00 

30 6 7 7 7 6.75 

Vidējais 5.6 5.5 5.8 6.1 5.75 

 



56 

 

 

4.pielikums 

 

KLASES AUDZINĀTĀJA PIETEIKUMS  

SKOLAS PSIHOLOGAM/SOCIĀLAJAM PEDAGOGAM  

 DARBAM AR IZGLĪTOJAMO 

 

Klase______ 

Vārds, uzvārds_____________________________________________________ 

Vecāku 

kontakti_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

ĪSS PROBLĒMAS APRAKSTS 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kas tika darīts problēmas novēršanai 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kl. audz._________________________ 

Datums___________ 
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5.pielikums 

Sociālo pedagogu un psihologa organizētie izglītojoši profilaktiskie pasākumi un izpētes darbs 

2012./2013.m.g. 

Pasākums Mērķauditorija Laiks Realizēja 

Pāreja no pirmskolas izglītības 

iestādes uz skolu 

1.a, 1.b, 1.c septembris Sociālais pedagogs, 

psihologs 

“Bērni, vecāki, skola” - lekcija vecāki septembris RP policijas Bērnu 

likumpārkāpumu 

profilakses nodaļa 

Drošība skolā un uz ielas - diskusija 1.a, 1.b, 1.c 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d 

oktobris RP policijas Bērnu 

likumpārkāpumu 

profilakses nodaļa 

5. klašu izpēte adaptācijas periods 5.a, 5.b, 5.c oktobris- 

novembris 

Sociālais pedagogs, 

psihologs 

“Drosme draudzēties” - iecietības 

skoliņa 

5.a ,5.b, 5.c oktobris Centrs „Dardedze”, 

sociālais pedagogs 

“Tava dzīve, tava izvēle” – filma, 

diskusija 

5.a, 5.b, 5.c, 

6.a, 6.b, 6.c 

novembris Psihologs 

Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

un rīcība neattaisnotu stundu 

gadījumos 

9.a decembris Sociālais pedagogs 

Mikroklimats klasē: “Es un citi” - 

izpēte 

3.a, 3.b, 3.c janvāris Sociālais pedagogs, 

psihologs 

Tiesības un pienākumi 6.a, 6.b, 6.c  februāris Pašvaldības policija  

Mobings vienaudžu vidū 6.a, 6.b februāris Centrs „Dardedze”, 

sociālais pedagogs 

Filma “Atkarības āķis” - diskusija 7.a, 7.b, 8.a, 8.b marts Psihologs 

Izglītojamo atbildība un drošība 7.a, 7.b marts Valsts policija, 

sociālais pedagogs 

Klases kolektīva izpēte mikroklimata 

uzlabošanā 

5.a, 5.b, 5.c, 

6.a, 6.b, 6.c, 

7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

novembris- 

aprīlis 

Psihologs 

Pāreja no sākumskolas uz 

pamatskolu - diskusija, izpēte 

4.a, 4.b, 4.c aprīlis Sociālais pedagogs, 

psihologs 

Karjeras izvēles plānošanu (tests, 

pārrunas) 

9.a, 9.b  aprīlis Psihologs 

Bērna psihoemeocionālā attīstība - 

veselīgu attiecību veidošana  

vecāki, pedagogi aprīlis Psihosomnatikas klīnikas 

speciālisti 

Drošība internetā 5.a februāris Sociālais pedagogs, 

klašu audzinātāji 

Drošība internetā 6.a, 6.b, 6.c,  

7.a, 7.b 

aprīlis Psihologs 

Mobings vienaudžu vidū 8.a., 8.b aprīlis Centrs “Dardedze”, 

sociālais pedagogs 

Par drošu internetu 5.b, 5.c.  maijs Sociālais pedagogs 

Atkarību profilakses spēle “Rinko”  6.a, 6.b, 6.c  maijs Psihologs 

TV un datora droša un nekaitīga 

lietošana - diskusija 

3.a, 3.b, 3.c maijs RD Veselības 

veicināšanas un 

profilakses nodaļa 
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Atbalsta personāla organizētie izglītojamo, pedagogu, ģimeņu 

izglītojošie pasākumi  

2013./2014.m.g. 
1. Pētījumi, izpēte 

 Izglītojamiem:  
o Pāreja no pirmskolas izgl. iestādes uz skolu- 1.a, 1.b, 1.c 
o 1. un 5.klašu izpēte adaptācijas periodā 
o Karjeras izvēles plānošana 1.-9. klasēm 
o 3.,6. un 9.kl. atlases kārtā- kognitīvie procesi 
o Sociālā un veselības aprūpe 5.a, 5.b 
o Dusmas  1.c, 2.a 
o Agresivitāte vienaudžu vidū  5.b, 6.b 
o Pāreja no sākumskolas uz pamatskolu  4.a, 4.b.,4.c 
o Klases kolektīva izpēte mikroklimata uzlabošanā  5.a,5.b, 6.a,6.b,6.c,7.a,7.b  

2. Lomu spēle 

 Izglītojamiem  
o Dzīves prasmes 5.a  

3. Diskusija 

 Izglītojamiem  
o Legālās narkotikas  7.-8. kl. 
o Pāreja no pirmskolas izgl. iestādes uz skolu  1.a, 1.b,1.c kl. 
o Drošība skolā un uz ielas,  1a., 1.b, 1.c, 2.a, 2.b., 2.c. kl. 
o Pāreja no sākumskolas uz pamatskolu  4.a, 4.b, 4.c 
o Tv un datora droša un nekaitīga lietošana- diskusija  3.a, 3.b, 3.c 

4. Filma, demonstrējums 

 Izglītojamiem  
o “ Joka pēc” 5.a, 5b 
o “ Konfliktu risināšana skolā” 5.a,b, 6.a,b,c 
o    Pirmās palīdzības sniegšana  8.a,b 
o “ Legālais dūms” 7.-8.kl 
o “ Glābiet bērnus” 2.-8.kl 
o “ Neesi vienaldzīgs” 7.a,b, 6.a 

5. Lekcija 

 Izglītojamiem  
o Bebrs Bruno un Runcis Rūdis 1.a,b,c, 2.a,b,c 
o Mobings 5.a,b 
o Es un mana karjera 7.,8.,9.kl. 

 Pedagogiem 
o Pedagoga atbalsts bērniem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošajā skolā  

 Vecākiem 
o  Ģimenes musturs 
o Kā saprasties ar savu pusaudzi? 

6. Saruna 

 Izglītojamiem 
o Skolas iekšējās kārtības noteikumi 1.,5.,7.a klasēs 
o Skolas iekšējās kārtības not. un rīcība neattaisnotu stundu gadījumos  

7. Novērošana 

 Izglītojamiem  
o Adaptācijas process- 1. un 5. klasēs 
o Saskarsmes problēmas- izglītojamo novērošana mācību stundās, ārpusskolas 

pasākumos. 
o Mācību grūtības – izglītojamā darbs mācību stundās un pagarinātās dienas 

grupā. 
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Psihologa un sociālā pedagoga organizētie izglītojoši profilaktiskie pasākumi un izpētes darbs 

2014./2015.m.g 

Pasākums Mērķauditorija Laiks Realizācija 

Pāreja no pirmskolas izglītības 

iestādes uz skolu 

1.a, 1.b,1.c, 1.d septembris 

oktobris 

Psihologs,  

sociālais pedagogs 

“Es pats” diskusija- filma vecāki septembris RPP policijas Bērnu 

likumpārkāpumu 

profilakses nodaļa 

5. klašu izpēte adaptācijas periods 5.a, 5.b, 5.c septembris -

oktobri 

sociālais pedagogs, 

psihologs 

Karjeras izvēles plānošana “Karjeras 

kurpe” 

1.-9. klases oktobris Psihologs 

pašvērtējums 3.b  septembris Sociālais pedagogs 

Drošība kopā ar Runci Rūdi 1.a, 1.b, 1.c, 1.d septembris Sociālais pedagogs 

Emocijas un dusmas 2.a oktobris Sociālais pedagogs 

Dzīves prasmju  nodarbības 3.a 1.semestris Labklājības 

departaments Veselības 

veicināšanas un 

profilakses nodaļa 

Pašvērtējuma un mācību motivācijas 

izpēte 

izglītojamie ar 

mācīšanās 

grūtībām 

1.semestris Sociālais pedagogs 

Sociālo datu apkopojums 1.-9. klases septembris - 

novembris 

Sociālais pedagogs 

“Es pats” , Dusmas diskusija 2.a oktobris Sociālais pedagogs 

Draudzība 2.c oktobris Sociālais pedagogs 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi; 

“Iecietība”  

5.b, 5.a decembris Sociālais pedagogs 

Izglītojamo pienākumi un tiesības -

diskusija 

8.a  janvāris Sociālais pedagogs 

“Atkarības āķis” 7.a, 7.b novembris Psihologs 

Spēle “Ko darīt, ja…?” 4.a, 4.b, 4.c,  

7.a, 7.b 

aprīlis Psihologs,  

RPP bērnu 

likumpārkāpumu 

profilaktiskā nodaļa 

Kognitīvo un psihoemeocionālo 

procesu izpēte 

3.,6. un 9. klases novembris- 

februāris 

Psihologs 

Pašizpētes testi e-vidē 5.-9. klases 1.semestris Psihologs 

Atkarības-izpēte 9.a, 9.b novembris Latvijas fakti, 

sociālais pedagogs 

Psiholoģiskais klimats skolā un klasē 1.-8. kl. vecāki marts Psihologs 

“Konfliktu risināšana skolā” filma- 

diskusija 

6.a, 6.b, 7.b novembris- 

decembris 

Psihologs,  

sociālais pedagogs 

“Es pats” filma- diskusija 1.-7. klases septembris- 

novembris 

Psihologs,  

klašu audzinātāji 

“Dzīves derīguma termiņš” filma 8. klases janvāris Psihologs 

Pusaudžu vecumposma īpatnības 5.klases janvāris Psihologs 

Dzimumaudzināšanas jautājumi 

diskusija 

7.klases marts Psihologs 
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Drošība interneta vidē 5.klases janvāris Psihologs 

Administratīvā atbildība  8. un 9.klases februāris Valsts policija, 

sociālais pedagogs 

“Mobings”  saruna 5.b  novembris- 

decembris 

Sociālais pedagogs 

Es un mana karjera 6.,7.,8. un 

9.klases 

 Psihologs 

Pieaugušais un bērns- saskarsmes 

veidošana 

pedagogi janvāris Atbalsta personāls 

sadarbībā ar veselības 

veicināšanas un 

profilakses nodaļu. 

“Izglītība 2015” dalība pasākumā 7.-9 klases aprīlis Psihologs 

“Cits eksperiments” dalība konkursā 7. un 8.klases decembris Sociālais pedagogs, 

vizuālās mākslas 

pedagogs 

Sociālo prasmju nozīmība bērna 

veiksmīgai socializācijai 

vecāki jūnijs Atbalsta personāls 
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6.pielikums 

Vēstures nedēļa “ Latvijai 94”  

2012./2013.m.g. 

Laiks Pasākums Kl. gr. 

1.-7.11. Iesaistīšanās AM rīkotajā zīmējumu akcijā “Mans 

sveiciens Latvijas karavīriem Afganistānā” 

1.-9.kl. 

(pēc izvēles) 

7.-11.11. Skolas un klašu telpu noformēšana svētkiem 1.-9.kl. 

7.-25.11. Izstāde “Latvju rakstu zīmes”  

1.-14.11. Kolektīvais darbs “Mūsu mīļvietiņas Latvijā” 1.-4.kl. 

 Grāmatu veidošana “Mūsu Latvija” 5.,6.un  9.kl. 

 Atziņu rakstīšana “Spēka vārdi Latvijai” 7.,8. un 9.kl. 

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus no 6.st. skolas ēdnīcā 1.-9.kl. 

11.11. Lāčplēša dienai veltīta akcija “Izgaismosim skolu”   1.-9.kl. 

11.11. Ierindas skate-sporta zālē 1.-9.kl. 

16.11. Mūzikas lektorijs “Latvijas novadu zelts” 4.a,b,c 5.b, 6.a 

17.11. 1.st.-„Skolas lepnums” 

2.st.- 5.- 9.kl.-koncerts 

3.st.-1.- 4.kl.-koncerts 

4.-9.kl. 

 

Vēstures nedēļa “Latvijai 95”   

2013./2014.m.g. 

Laiks Pasākums Klašu grupa 

Visu 

nedēļu  

Klašu un skolas koplietojuma telpu noformēšana 

svētkiem. 

1.-9.kl. 

Līdz 

12.11.  

Klašu kopdarbs „Mēs  visi esam Latvija” 

 (uz zīmītēm skaistrakstā tiek uzrakstīts savs vārds, pēc 

tam zīmītes tiek ar dziju sasietas kopā, veidojot garu 

skolas izglītojamo vārdu virkni – sarkanbaltsarkanu …. 

1.-9.kl. 

4.11. Jaunsargu tikšanās ar politiski represēto Aini Ērgli   

“Sibīrijas stāsti”.  

Jaunsargu pulciņš 

8.11. “Mārtiņdienas gadatirgus” 1.-4.kl. tirgojās 

No 7.11. Keramikas izstāde “Auseklīšu gaismiņa”  Keramikas pulciņš 

11.11. Plkst. 7.30  Akcija “Izgaismosim skolu” godinot visu 

Latvijas varoņu piemiņu, kuri atdevuši savas dzīvības par 

mūsu valsts brīvību. 

 

11.11. Ierindas skate: 

1.-4.kl. 

1.-4.kl. 

11.11. Lāčplēša dienas koncerts sociālās aprūpes centrā 

“Mežciems” 

Ansambļi 

13.11. Dzejas lasījumu pēcpusdiena  

“Ojāram Vācietim 80”  

Mācību pasākums – 6.,7.st.  

5.-9.kl.  

Piedalās sākumskolas 

labākie daiļrunātāji 

14.11. Ierindas skate: 

5. - 9.kl.  

5.-9.kl. 

24.-4.11. Sadarbības viktorīna  

“Vairāk zinām, kopā svinam” I kārta 

6.-9.kl. 

 4.11. Sadarbības viktorīna 

 “Vairāk zinām, kopā svinam” II kārta 

6.-9.kl. 

14.11. Svinīga sanāksme visiem skolas pedagogiem un  
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tehniskajiem darbiniekiem 

15.11. Pieņemšana pie skolas direktores 

“Skolas lepnums 2013” 

4.- 9. klašu izvirzītie 

pārstāvji 

15.11. Pedagoģiskās programmas Kara muzejā. 

1.kl. interaktīvā spēle “Riču-raču Latvijā”  

 

15.11. Pl. 12.00 Izbraukums uz Ziemassvētku kauju muzeju. 9.a, 9.b 

 

Vēstures nedēļas „Latvijai 96” pasākumi skolā  

2014./2015.m.g. 

Laiks Pasākums Klase 

4.-7.11. Klašu un skolas koplietojuma telpu noformēšana valsts 

svētkiem. 

1.-9.kl. 

4.-20.11. Kultūrvides projekts  

“Apģērbsim Latvijas kokus”  

1.-9.kl. 

24.10- 

12.11. 

Konkurss izglītojamiem “Latvijas vēsture – Latvijas 

mākslā”  

24.10-5.11.- I kārta 

12.11.- II kārta 

7.-9.kl. 

10.-

14.11. 

Klašu stundas par tematu “Latvijas 96 dzimšanas diena”  1.-9.kl. 

10.11. 

Pēc 6.st. 

Latvisko tradīciju apgūšana  

“Mārtiņdienas gadatirgus”  

1.-4.kl.-tirgotāji 

 

 11.11. Lāčplēša dienai veltīta akcija 

“Izgaismosim skolu”  

Svinīgs brīdis visiem skolas darbiniekiem  

1.-9.kl. 

PII 

12.11.  Pieņemšana pie skolas direktores  

“Skolas lepnums 2014”  

4.-9.kl. 

12.11. Ierindas skate: 

2.st.-2.a,2.b,2.c,3.c 

3.st.-3.a,3.b,4.b 

4.st.-1.b,1.c,1.d 

5.st.-1.a,4.a,4.c 

1.-4.kl. 

13.11. Valsts svētku koncerts ģimenēm  

“Vai Rīga jau gatava?”  

 

14.11. Grupas “Pērkonvīri” koncerts  1.-9.kl. 

19.11. Ierindas skate. 5.-9.kl. 
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7.pielikums 

 

Mežciema pamatskolas pedagogu, kas realizē pamatizglītības programmas un interešu 

izglītību tālākizglītība 

2012./2013. - 2015./2016.m.g. 

 

2012./2013.m.g. 2013./14. 2014./15. 2015./16.( uz 1.dec.) 
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D
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A
 

C
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1.  16 6 

    

160 40 

    2.  28 

  

16 

  

3 70 

    

3.  12 

LU iegūta 

otra 

kvalifikācija 

   

7 

     4.  42 

  

36 

  

4 

  

32 

  5.  16 

  

15 

  

3 

  

28 

  6.  16 

     

36 

     7.  12 

  

12 

  

36 

  

4 

  

8.  

LU iegūta augstākā 

izglītība 4 

  

3 

     9.  12 

     

15 52 

    10.  12 

     

36 

  

36 

  11.  
 

Studē RPIVA 

12.  32 

  

16 

  

59 

  

20 

  13.  36 

  

16 

        14.  
  

36 

     

20 

   

15.  
LU iegūta otra 

kvalifikācija 

   

12 

     16.  
 

12 

  17.  28 

     

52 

     
18.  

         

24 

  

19.  LU augstākā izglītība 

LU maģistra 

grāds 12 

     20.  12 

  

12 

        21.  20 

           22.  30 

  

4 

     

24 

  23.  12 

  

3 

  

22 

  

36 

  24.  12 

   

 

 

bērna kopšanas atvaļinājumā 

25.  
 

24 

  26.  RPIVA augstākā izglītība 

   27.  LMA augstākā izglītība 12 
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28.  32 

           29.  12 

  

12 

     

36 

  30.  
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  31.  48 

  

14 

  

24 

     32.  16 

     

63 

     33.  
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36 

    34.  20 
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14 

     35.  12 

  

6 

  

3 

  

18 

  
36.  

   

bērna kopšanas atvaļinājumā 

   37.  12 4 

  

37 

  

94 

    38.  
            39.  12 

   

6 

  

12 

    40.              

41.  20 

     

31 

     42.  36 

        

6 

  43.  12 

    

564 24 

     44.  12 

  

6 

  

48 

  

4 

  45.  33 

  

24 

    

8 

   46.  12 

     

26 

     47.  
   

bērna kopšanas atvaļinājumā 

48.  
 

36 

  49.  48 

     

12 

     50.  
 

18 
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8.pielikums 

MEŽCIEMA PAMATSKOLAS  

ADMINISTRATĪVI - ORGANIZATORISKĀ DARBA STRUKTŪRA 

 

2.pielikums 
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9.pielikums 

Mežciema pamatskolas darba organizācijas struktūra 

2015./ 2016.m.g.  
 

 


