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1. Moto 

Skola tuva tev, tu tuvs skolai! 

 

2. Misija 

Skola, kas mācās un māca. Ir saliedēta, demokrātiska, atvērta jaunām pieejām un inovācijām, analizē un pilnveido savu darbu, 

dalās ar savu pieredzi, lai nodrošinātu skolēniem iekļaujošu, lietpratībā balstītu mācību procesu un atbalstu individuālai 

izaugsmei. 

 

3. Vērtības 

Sadarbība, atbildība, izaugsme. 

 

4. Vīzija par izglītojamo 

Motivēts iegūt jaunas zināšanas un prasmes, atbilstoši paša veidotai nākotnes vīzijai. Izprot sevi, veido pozitīvas attiecības ar 

citiem, jūtas piederīgs kopienai. Gatavs uzņemties iniciatīvu, lai radītu pozitīvas pārmaiņas skolā un apkārtējā sabiedrībā. 
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5. Prioritātes 

Virziens 2021./2022.m.g. prioritātes 2022./2023.m.g. 

prioritātes 

2023./2024.m.g. prioritātes 

Atbalsts 

izglītojamo 

izaugsmei 

 

Skolas līmeņa sistēmas izstrāde, lai sekotu izglītojamo prasmju izaugsmei. 

Skolotāju sadarbība skolēnu prasmju attīstīšanā, 

saikne starp izglītības posmiem. 

Snieguma līmeņu aprakstu izstrāde un aprobācija 

(atbildīgie: mācību jomu koordinatori) 

Mērķu izvirzīšana 

skolēnu prasmju 

attīstībai, sekošana 

skolēnu izaugsmei 

mācību priekšmeta 

ietvaros 

(atbildīgie: mācību jomu 

koordinatori). 

Sistēmas izveide un 

aprobācija, lai sekotu noteiktu 

prasmju izaugsmei skolas 

līmenī (atbildīgais: 

metodiskās padomes 

vadītājs). 

Diferencēts un 

personalizēts 

atbalsts 

pedagogiem 

profesionālajā 

izaugsmē 

Pedagogu atbalsta sistēmas pilnveide: 

- profesionālā pilnveide un savstarpējā mācību 

stundu vērošana atbilstoši mācību gada 

prioritātēm (atbildīgais: metodiskās padomes 

vadītājs); 
- mācīšanās konsultanta un skolotāju mācīšanās 

grupas darbības aprobācija (atbildīgais: 

mācīšanās konsultants); 
- “Jauno pedagogu skola” pirmā gada 

skolotājiem (atbildīgais: direktors). 

Skolu tīklojuma veidošana ar apkaimes skolām skolotāju 

profesionālajam atbalstam: 

- sadarbība ar apkārtnes skolām metodiskajos 

pasākumos un mācību jomu darbībā (atbildīgais: 

metodiskās padomes vadītājs). 
 

Audzināšana kā 

daļa no mācību 

procesa. 

Sociāli emocionālās mācīšanās veicināšana 

- sociāli emocionālās mācīšanās nodarbību plānu 

(Skola2030) realizēšana (atbildīgie: klašu 

audzinātāji); 

- sekošana bērna, klases un skolas emocionālai 

labsajūtai un vajadzībām (platforma 

EMU:Skola) (atbildīgie: klašu audzinātāji, 

atbalsta personāls); 

Izglītojamo pilsoniskā līdzdalības veicināšana: 

 

- pilsoniskā līdzdalība kā caurviju prasme mācību 

stundās (atbildīgas: direktora vietnieks izglītības 

jomā); 

- projektu konkursu skolēniem organizēšana skolas 

fiziskās vides uzlabošanai (atbildīgie: skolēnu 

līdzpārvaldes koordinators, direktors); 
- skolēnu līdzpārvaldes iesaiste lēmumu pieņemšanā 

par mācību procesu (atbildīgais: direktors). 
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- pedagogu profesionālā pilnveide skolēnu 

sociāli emocionālās mācīšanās jautājumos 

(atbildīgais: mācīšanās konsultants); 

- skolas vērtību vizualizācija skolas vidē 

(atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā 

(audzināšanas darbā)). 

 

Digitālā izglītības 

ekosistēma un 

ilgtspējīga resursu 

pārvaldība  

Datu apstrāde un datu aizsardzība. Drošība 

digitālajā vidē (atbildīgais: direktora vietnieks 

izglītības jomā (informātikas jautājumos)): 

- iekšējo kārtību aktualizācija; 
- izpratnes veidošana skolotājiem, 

skolēniem un skolēnu vecākiem par datu 

aizsardzību un datu apstrādi skolā, drošību 

digitālajā vidē. 
Skolas mājas lapas pilnveide (atbildīgais: mājas 

lapas koordinators). 

Ilgtspējīga resursu pārvaldība: 

- resursu taupīšana un atkārtota izmantošana skolā 

(direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā); 
- ilgtspējīgas resursu pārvaldības akcentēšana 

mācību stundās (atbildīgais: direktora vietnieks 

izglītības jomā (mācību darbā)); 
- iesaiste Ekoskolu programmā (atbildīgais: 

direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas 

darbā)). 
 

Būtiskākie uzdevumi 2021./2022.m. g. 

Prioritāte Mērķis Sasniedzamie rezultāti un to izpildes kritēriji Datu ieguves avoti 

Atbalsts 

izglītojamo 

izaugsmei 

Skolotāju 

sadarbība 

izglītojamo 

prasmju 

attīstīšanā 

 

1. Katra mācību joma izstrādā vai pielāgo un aprobē 

skolēnam nozīmīgas prasmes snieguma līmeņu 

aprakstus un atgādnes, īpašu uzmanību pievēršot 

sasaistei starp dažādiem izglītības posmiem. 

2. Visi skolotāji ir vērojuši un analizējuši vismaz 

divas mācību stundas pie kolēģiem saistībā ar mācību 

jomā izvēlēto prasmi.   

3. Metodiskajā dienā mācību gada noslēgumā mācību 

jomas dalās ar izstrādātajiem materiāliem un 

secinājumiem. 

(Atbildīgie: mācību jomu koordinatori.) 

Izstrādāti vai pilnveidoti snieguma 

līmeņu apraksti, atgādnes skolēniem. 

Mācību jomu sanāksmju tiešsaistes 

dienasgrāmata. 

Metodiskās dienas sanāksmes 

materiāli. 
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Diferencēts un 

personalizēts 

atbalsts 

pedagogiem 

profesionāla 

jā izaugsmē 

Pedagogu 

atbalsta sistēmas 

pilnveide 

 

1. Aprobēta skolas iekšējā Mācīšanās konsultanta 

darbība skolotāju individuālajam atbalstam 

(atbildīgais: mācīšanās konsultants). 

2. “Jauno pedagogu skola” (sadarbībā ar citām 

apkārtnes skolām) - katru mēnesi pirmā gada 

skolotāji piedalās savām vajadzībām atbilstošā 

mācību nodarbībā (atbildīgais: direktors). 

Mācību stundu vērošanas piezīmes. 

 

Skolotāju aptauja. 

 

Mācīšanās grupu sanāksmju 

tiešsaistes dienasgrāmata. 

Audzināšana kā 

daļa no mācību 

procesa 

Izglītojamo 

sociāli 

emocionālā 

mācīšanās 

prasmju 

attīstīšana 

1. Klašu audzinātāji realizē sociāli emocionālās 

mācīšanās nodarbību plānus klases stundās, 

sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem 

(atbildīgie: klašu audzinātāji). 

2. “Džimbas 11 soļu drošības programmas” 

realizācija pirmsskolā (atbildīgais: pirmsskolas 

metodiķis). 

2. Skola seko līdzi klases un skolas emocionālajai 

labsajūtai un vajadzībām, izmantojot EMU:Skola 

digitālo rīku. Izstrādātas vadlīnijas, kā skola izmanto 

iegūtos datus. (Atbildīgie: klašu audzinātāji, atbalsta 

personāls) 

3. 80 % skolotāji ir piedalījušies profesionālās 

pilnveides nodarbībā par sociāli emocionālās 

mācīšanās jautājumiem. (atbildīgais: mācīšanās 

konsultants). 

E-klases ieraksti klases stundās. 

 

 

 

EMU:Skola dati, 

vadlīnijas. 

 

 

 

 

Nodarbības plāns un dalībnieku 

saraksts. 

Skolas vērtību 

iedzīvināšana 

1. Skolas vērtības vizuāli ir ieraugāmas skolas 

publiskajā telpā (mācību kabinetos, gaiteņos u.c.) un 

digitālajā telpā (skolas Facebook lapa un mājas lapa). 

2. Iesaistot pedagogus, skolēnus un skolēnu vecākus, 

ir  izveidots plāns skolas vērtību iedzīvināšanai. 

(Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā 

(audzināšanas darbā)) 

Skolotāju, skolēnu un vecāku 

aptaujas. 

Vizuālā informācija skolas telpās un 

digitālajā vidē. 
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Digitālā 

izglītības 

ekosistēma un 

ilgtspējīga 

resursu 

pārvaldība 

Datu apstrāde un 

datu aizsardzība. 

Skola mājas lapas 

pilnveide. 

1. Aktualizēta datu apstrādes un datu aizsardzības 

kārtība (atbildīgais: direktora vietnieks izglītības 

jomā (informātikas jautājumos)). 

2. Skolotāji ir iepazīstināti ar datu apstrādes kārtību 

skolā 

(atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā 

(informātikas jautājumos)). 

3. Klases stundās ir aktualizēts jautājums par drošību 

digitālajā vidē (atbildīgie: klašu audzinātāji). 

4. Skolēniem un skolēnu vecākiem ir pieejami 

atbalsta materiāli par drošību digitālajā vidē 

(atbildīgais: mājas lapas koordinators). 

5. Veikti uzlabojumi skolas mājas lapā - informācija 

par skolu un skolas aktualitātēm  ir vieglāk atrodama 

un saprotama skolēniem, skolēnu vecākiem, 

pedagogiem (atbildīgais: mājas lapas koordinators). 

Apstiprinātā datu apstrādes kārtība. 

 

Atbalsta materiāli. 

 

Aktualizēta skolas mājaslapa. 

Fokusgrupas intervijas.  

 

 

 

Skolas direktore            A. Priedīte 


