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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1. Vispārīgas ziņas 

Liepājas 7.vidusskolas (turpmāk tekstā – skola) ir Liepājas pilsētas domes dibināta vispārējās 

vidējās izglītības iestāde, kas realizē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas. 

Dibinātājs: Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepājā, Latvijā, LV-3401, tālrunis: 63404750, 

interneta mājas lapa: http://www.liepaja.lv  

Skolas juridiskā adrese: Celmu iela 6, Liepājā, Latvijā, LV-3405, Reģ. Nr. 3013900934, 

tālrunis/fakss: 63442710, mobilais tālrunis: 26440238, e-pasts: 7vsk@liepaja.edu.lv, globālā 

tīmekļa vietne: http://www.7vsk.liepaja.edu.lv 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 

Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, citi likumi, Skolas 

nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

Liepājas 7.vidusskola ir dibināta 1976. gada 14. maijā. Par to liecina ieraksts Liepājas pilsētas 

izpildkomitejas lietā Nr. 144. Mācības uzsāktas 1979. gada 1.septembrī.  

Skolu būvēja pēc galantērijas kombināta „Lauma” kopējā plāna un par tā līdzekļiem. Tā kā 

skola bija jāizveido apdzīvotā vietā, tika likvidēta daļa no Šķēdes ielas, nojauca 10 personīgās 

mājas ar dārziem un apstādījumiem. Galantērijas kombināts „Lauma” ilgus gadus bija skolas 

finansiāls atbalstītājs. Šodien lepojamies ar mākslinieku darbiem, kuri rotā skolu. 

Liepājas 7.vidusskola atrodas 3 kilometrus no pilsētas centra Ziemeļu priekšpilsētā, 700 metru 

attālumā no Baltijas jūras krasta un 1 kilometra attālumā no Karostas kanāla. 500 metru 

attālumā atrodas Liepājas 15.vidusskola, 300 metru attālumā – Liepājas internātpamatskola, 1 

kilometra attālumā Liepājas Valsts tehnikums. 100 metru attālumā no skolas atrodas divas 

autobusu pieturas. 

2009. gada augustā, pēc Liepājas 11. vidusskolas reorganizācijas, tā pievienota Liepājas 

7.vidusskolai un ir mācību programmu, funkciju, saistību, mantas un lietvedības pārņēmēja. 

Skola īsteno divas pamatizglītības programmas un četras vidējās izglītības programmas. Skolai 

ir savs karogs un logo. 

Skolas apbūves laukums ir 3519,1 m2. Skolas telpu lietderīgā kopējā platība ir 10024,6 

m2.Mācību telpu kopplatība 4667,2 m2. Skolas ēkai ir 3 stāvi. Skolā izvietotas mācību un 

administratīvā darba telpas, laboratorijas, bibliotēka, lasītava, aktu zāle, 3 sporta zāles, ēdnīca. 

Pagrabstāvā atrodas skolēnu garderobes, mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem. 

2014.gada 1.septembrī skolā mācījās 813 izglītojamie, 2015.gada 1.janvārī 817 izglītojamie, 

strādā 80 skolotāji un 31 tehniskais darbinieks. 

Skolā tiek realizētas 6 licencētas izglītības programmas: 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 

21011121 (2. varianta 2. modelis). 

http://www.liepaja.lv/
http://www.7vsk.liepaja.edu.lv/
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 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 31013021. 

 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību 

programma, izglītības programmas kods 31014021. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības 

programma, izglītības programmas kods 31011021. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības 

mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 31011023. 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem, izglītības programmas kods 21015521.  

Izglītības programmas licencētas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

Nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, dodot iespēju apzināties 

tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēli, skola piedāvā izglītojamajiem 

papildus: 

 1.klasē apgūt ekonomikas pamatus, 

 3.klasē algoritmikas pamatus, 

 4.klasē programmēšanas pamatus un karjeras izglītību, 

 5.-9.klasē franču un vācu valodu, 

 7.-9.klasē ekonomikas pamatus. 

Vidusskolā papildus pēc izvēles iespējams apgūt vācu, franču valodu, biznesa pamatus, 

komerczinības un psiholoģiju. 
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1.2. Skolas misija, vīzija, darbības mērķis un uzdevumi 

Skolas misija. 

Kvalitatīva un draudzīga mācību vide ikvienam. 

Skolas vīzija.  

Skolēnu radošums, konkurētspēja darba tirgū, uzņēmējspēju attīstība un tālākizglītība. 

Skolas darbības mērķis. 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu 

pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Uzdevumi: 

 īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

 nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai; 

 izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo 

karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un 

iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, 

vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

 veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību 

un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 

vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 

Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos 

ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, 

atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

 sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu 

izglītības ieguvi; 

 nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos 

mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

 racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.  
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1.3. Skolēnu skaita dinamika 

 1.-4. klase 5.-9. klase 10.-12. klase 

2010./2011. 357 367 167 

2011./2012. 355 373 137 

2012./2013. 355 350 137 

2013./2014. 375 352 119 

2014./2015. 354 350 109 

 

1.4. Skolotāju kvalitatīvais sastāvs 

Izglītības iestāde pilnībā nodrošināta ar kadriem. Skolā strādā 80 pedagogi. Pamatdarbā 

strādājošo pedagogu skaits – 72. blakusdarbā – 8. 

Pedagogu izglītība.  

Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina savu kvalifikāciju un kompetenci dažādos 

virzienos-priekšmetu mācīšanas metodikā, IKT jomā, pedagoģijā un audzināšanas jautājumos. 

Skolas vadību nodrošina direktore (3.kvalitātes pakāpe, profesionālais maģistrs), 4 vietnieki 

izglītības jomā (3.kvalitātes pakāpe trijiem un 4.kvalitātes pakāpe vienam, visi ir maģistri) un 

vietnieks audzināšanas jomā (4.kvalitātes pakāpe, maģistrs). 

 Augstākā pedagoģiskā izglītība – 77 (96,25%)  

o Trīs skolotājas mācās maģistrantūrā: divas no tām iegūst papildus kvalifikāciju 

o Direktores vietniece mācās doktorantūrā 

 Vidējā profesionālā izglītība (interešu izglītība) - 1 (1,25%) 

 Mācās – 2 (2,5%)  

 Ar doktora grādu - 1 (1,25%) 

 Ar akadēmisko maģistra grādu – 24 (30%) 

 Ar profesionālo maģistra grādu (pielīdzinātā izglītība) – 30 (37,5%) 
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Skolas metodiskās komisijas 

Metodiskā komisija 
Akadēmiskais 

maģistrs 

Profesionālais 

maģistrs 

(pielīdzinātā 

izglītība) 

Matemātikas un informātikas MK  

(7 skolotāji) 
3 2 

Dabaszinības MK 

(6 skolotāji) 
1 6 

Latviešu valodas un literatūras MK 

(11 skolotāji) 
6 3 

Svešvalodu MK 

(6 skolotāji)  
0 2 

Sākumskolas MK 

(16 skolotāji) 
3 9 

Sporta MK 

(3 skolotāji) 
0 2 

Sociālās zinības MK 

(6 skolotāji) 
5 1 

Krievu valodas un literatūras MK 

(7 skolotāji) 
5 4 

Estētikas MK 

(5 skolotāji) 
1 1 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 2014./2015.m.g. 

24 gadi un jaunāki 1 

25-29 gadi 2 

30-34 gadi 3 

35-39 gadi 4 

40-44 gadi 14 

45-49 gadi 13 

50-54 gadi 19 

55-59 gadi 15 

60-64 gadi 6 

65 gadi un vecāki 3 
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Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā: 

 sociālais pedagogs; 

 psihologs; 

 4 logopēdi; 

 skolas medmāsa . 

1.5. Sociālās vides īss raksturojums 

Skola atrodas Ziemeļu priekšpilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā. Visvairāk skolēnu 

dzīvo tieši skolas apkaimē. Bērniem, kuri skolā ierodas no citiem pilsētas rajoniem, ir pieejams 

divu veidu sabiedriskais transports — autobuss un tramvajs. 

Izglītojamo sastāvs mūsu skolā ir daudznacionāls: 76 latvieši, 16 baltkrievi, 645 krievi, 20 

lietuvieši, 6 poļi, 33 ukraiņi un 17 citu tautību bērni – čigāni, ebreji, moldāvi, vācieši, armēņi, 

igauņi, tatāri, azerbaidžāņi. 

2013./2014. mācību gadā skolā kopumā mācījās 829 bērni, no kuriem 578 dzīvo pilnā ģimenē, 

bet 240– nepilnā. No šiem bērniem, kas dzīvo nepilnās ģimenēs, 8 bērni ir aizbildnībā, bet 3 

dzīvo bērnu namā. Pavisam skolā ir 7 daudzbērnu ģimenes (4 un vairāk bērni), kuras pateicoties 

Liepājas pilsētas domes atbalstam un finansējumam, saņem bezmaksas brīvpusdienas skolā, un 

20 ģimenes ar 3 bērniem, kuriem, pateicoties Liepājas pilsētas domes atbalstam un 

finansējumam, tiek nodrošinātas brīvpusdienas 50% apmērā. Skolā mācās 2 bāreņi. 

 

  

24 gadi un jaunāki

1%
25-29 gadi

2%

30-34 gadi

4%

35-39 gadi

5%

40-44 gadi

17%

45-49 gadi

16%
50-54 gadi

24%

55-59 gadi

19%

60-64 gadi

8%

65 gadi un vecāki

4%



9 
 

 

 

 

578

240

3 8

Skolēnu sociālais portrets

Pilna ģimene Nepilna ģimene Bērnu nama bērni Aizbildnībā esošie bērni

7

20

Daudzbērnu ģimenes

Daudzbērnu ģimenes (4 un vairāk) Ģimenes ar 3 bērniem

943
891 865 842 829 813

73 102 76 105
55 32

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015.

Maznodrošināto ģimeņu īpatsvars

Skolēnu skaits Maznodrošināto ģimeņu skaits



10 
 

Iepazīstoties ar informāciju par vecāku nodarbinātību, jāsecina, ka ļoti liels īpatsvars ir tiem 

bērniem, kuriem strādā tikai viens no vecākiem. 14 skolēniem nestrādā neviens no vecākiem 

un ģimenē ienākumu nav. 

 

1.6. Finansējums 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Finansējuma 

avoti 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

(Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) 

Kopējais 

finansējums 
565156,00 722695,00 734520,00 719654,00 714502,00 769315,00 

t.sk. no valsts 

budžeta 
561305,00 528468,00 531011,00 519484,00 515335,00 555189,00 

no pašvaldības 

budžeta 
2344,00 192357,00 201606,00 192283,00 188024,00 203603,00 

ziedojumi  308,00 121,00 0,00 395,00 128,00 

maksas 

pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

1507,00 1562,00 1782,00 1619,00 1946,00 1223,00 

Skolu 

daudzpusējās 

partnerības 

projekti 

   6268,00 8802,00 9172,00 

 

  

341; 41%

14; 2%

474; 57%

Vecāku nodarbinātība

Strādā abi vecāki Nestrādā neviens Strādā viens no vecākiem
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Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 

Gads 
Mācību grāmatas Mācību līdzekļi 

Dāvinājumi 
Finansējums Finansējums 

2009 
498 106 

87 
3187,35 55,05 

2010 
159 336 

25 
946,01 5,48 

2011 
698 154 

60 
3846,55 6,87 

2012 
881 1 

99 
5450,57 - 

2013 
1700 4821 

18 
11710,31 12975,04 

2014 
1303 2897 

188 
8683,08 11819,18 

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi 

Veidi:  

1. Atbalsta personāla – logopēda, sociālā pedagoga, psihologa un skolas medmāsas īpašie 

piedāvājumi mācību gada laikā:  

 sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem;  

 individuāls/grupu darbs ar skolēniem – palīdzības sniegšana;  

 sadarbība ar skolēnu vecākiem;  

 tematiskas sapulces vecākiem;  

 atkarību profilakse.  

2. Pagarinātā darba dienas grupa: 

 1. – 4. klašu skolēnu nodarbināšana un uzraudzība ārpus stundām, atbalstot rūpes par 

bērnu izglītību un personības attīstību. 

3. Nacionālās kultūras saglabāšana:  

 krievu tautas mūzikas instrumentu ansamblis; .  

 fakultatīvs „Runas attīstība”; 

 dalība projektos. 

4. Skolēnu radošo spēju attīstīšana:  

 vokālās attīstības studija 1. - 4. klasei; 

 teātra kolektīvi „Impulss” (1.- 2.kl., 3.- 4.kl. 5.- 7.kl. un 9.- 12.kl.);  

 hip-hop dejas; 

 fakultatīvs „Skolas vide”;  

 vizuālās mākslas pulciņš 1. - 4. klasei; 

 fakultatīvs pamatskolā „Jauno mākslinieku klubs”; 
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 fakultatīvs „Erudītu klubs”; 

 fakultatīvs „Čaklās rokas”; 

 fakultatīvs „Žurnālistika”. 

5. Skolēnu fizisko spēju attīstīšana:  

 sporta dejas; 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 koriģējošā vingrošana; 

 florbols; 

 volejbols; 

 ritmika; 

 vispārējā fiziskā sagatavošana; 

 „Tautas bumba”. 

6. Skolēnu sociālo iemaņu attīstīšana:  

 skolas avīze „Vam i ne snilosj”; 

 karjeras izglītība; 

 8.- 12. klašu Skolēnu līdzpārvalde. 

 7. Izglītojošās un izzinošās ekskursijas:  

 Latvijas apceļošana;  

 iesaistīšanās dažādos Eiropas Savienības finansētos projektos.  

1.8. Skolas tradīcijas 

Interešu izglītības programmas un fakultatīvi: 

 Skolas teātris,  

 Vokālais ansamblis; 

 Vokālā studija; 

 Sporta dejas; 

 Mūsdienu dejas; 

 Karjeras izglītība; 

 Komerczinības; 

 Valodu fakultatīvi; 

 Čaklo roku pulciņi; 

 Algoritmika; 

 Ekonomika; 

 Mākslas pulciņi. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 10.klases iesvētības; 

 Pirmklasnieku diena; 

 Skolotāju diena; 
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 Mārtiņdiena; 

 Mārtiņdienas gadatirgus; 

 Ziemassvētku labdarības koncerti; 

 Slavas mirklis; 

 Valentīna diena; 

 Lieldienas; 

 Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena; 

 Rudens un pavasara sporta dienas ; 

 Mātes dienas koncerts ; 

 Pēdējais zvans; 

 Teicamnieku godināšana; 

 Izlaidumi; 

 Vecāku dienas; 

 Vecāku konference ; 

 Piedalīšanās projektos. 

2. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA REKOMENDĀCIJU 

IZPILDE 

Iepriekšējā skolas un izglītības programmu akreditācija notika 2009.gada martā. Skola saņēma 

augstu novērtējumu: 3 skolas darbības jomās vērtējums “labi”, 16 – “ļoti labi”. Akreditācijas 

komisijas noslēguma ziņojumā nosauktās rekomendācijas skola turpmāk iekļāva savā attīstības 

plānā. 

Rekomendācija. Izvērtēt un pārskatīt iespēju metodisko komisiju ietvaros izmantot vienotu 

tematiskā plāna formu. 

Rekomendācija izpildīta. 

2010.gadā skolā izstrādāta un ieviesta vienota tematiskā plāna forma. Tematiskie plāni tika 

izveidoti, ievērojot mācību priekšmeta specifiku. Skolotāji ikdienā izmanto dažādus metodiskos 

līdzekļus, kuros Skolotāja grāmatā ir iestrādāts detalizēts mācību satura tematu plānojums un 

metodiskie ieteikumi skolotājam. 

Rekomendācija. Popularizēt sākumskolas metodiskā darba pieredzi. 

Rekomendācija izpildīta. 

Skolas Metodiskajā padomē metodisko komisiju vadītāji un pedagogi iepazīstināti ar skolēnu 

sasniegumiem, apspriesti priekšlikumi to uzlabošanai. 

Skolas Pedagoģiskajā sēdē pārrunāti jautājumi par darba formām ar skolēniem, kuriem mācības 

sagādā grūtības.  

Pilsētas sākumskolas metodiskajā apvienībā esam dalījušies pieredzē par darbu ar talantīgajiem 

skolēniem. 

Pilsētas sākumskolas direktoru vietnieku sanāksmē dalījāmies pieredzē par skolēnu mācību 

motivēšanas iespējām. 
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Rekomendācija. Izvērtēt un kvalitatīvi uzlabot mācību stundu norisē izmantoto skolēnu 

pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. 

Rekomendācija izpildīta. 

Darbs pie skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas ir nepārtraukts process skolā, tāpēc 

skolēnu motivēšanai tiek izmantotas dažādas formas un aprobēti varianti. 

Metodiskajās komisijās skolotāji regulāri apmainās viedokļiem, dalās ar jauniegūtajām 

zināšanām, pieredzi un idejām skolēnu pašvērtēšanā un savstarpējā vērtēšanā. 

Vērotās mācību stundas pierāda, ka skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu formas ir 

daudzveidīgas, motivējošas, atbilstošas mācību stundu mērķiem un uzdevumiem. 

Skolotāji veido pašvērtējumus izglītojamiem gan mācīšanās motivācijai, gan pašsajūtas 

uzlabošanai, gan pašapziņas veidošanai. 

Rekomendācija. Aktivizēt skolēnu iesaistīšanu skolas piedāvātajās interešu izglītības 

nodarbībās. 

Rekomendācija izpildīta. 

Skolēniem un vecākiem mācību gada sākumā tiek sniegta informācija par interešu izglītības 

pulciņiem, to norises laiku un vietu. Informācija izvietota skolas mājas lapā, to var aplūkot 

informatīvās lapās vecākiem un skolēnu dienasgrāmatās.  

Skola piedāvā pamatotas un mērķtiecīgas interešu izglītības, fakultatīvās un pulciņu 

nodarbības. 

Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas programmas un nodarbību tematiskie plāni. 

Skolā ir interešu izglītības programmu prasību nodrošināšanai nepieciešamie materiāli. 

Skolēnu aktivizēšanai un intereses radīšanai skolā notiek daudz radošo konkursu un pasākumu, 

kur katrs interešu izglītības pulciņš popularizē savus sasniegumus: svētku koncerti, ”Skolas 

slavas mirklis”, Skolas Teātra dienas, Skolas Orķestra dienas, skolas aerobikas festivāls u.c., 

tajos iesaistās ne tikai fakultatīvu dalībnieki, bet arī veselas klašu grupas. Skolēniem ir iespēja 

savas prasmes un iemaņas, kuras apgūtas interešu izglītības nodarbībās, publiski izrādīt. Visi 

radošie kolektīvi aktīvi gatavojas un piedalās dažādos koncertos un konkursu skatēs, kas notiek 

gan skolā, gan pilsētā, gan valstī. To apliecina saņemtās godalgotās vietas un atzinības. 

Visi skolēnu sasniegumi-diplomi, atzinības raksti tiek izlikti skolas mājas lapā, “Skolas slavas 

skapjos” un stendos. 

Skolā notiek aktīvāko skolēnu apbalvošana – 2013. gada martā skolas svinīgajā līnijā, kas 

veltīta Liepājas dzimšanas dienai, nominācijā par aktīvāko līdzdalību skolas fakultatīvo un 

interešu izglītības darbā 187 skolēni saņēma atzinības rakstus, savukārt 2014. gada novembrī 

svinīgajās līnijās, kuras veltītas Latvijas proklamēšanas dienai – to bija jau 250. Svinīgajās 

līnijās skolā piedalās viss skolas kolektīvs. 

Rekomendācija. Aktivizēt priekšmetu skolotāju sadarbību ar atbalsta personālu. 

Rekomendācija izpildīta. 
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Skolas atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, medmāsa - sadarbībā ar 

klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, sniedz palīdzību skolēniem, kuriem nepieciešams 

psiholoģisks vai morāls atbalsts. 

Skolas Sociālo lietu komisija izskata jautājumus par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamiem, 

sagatavo iesniegumus Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam par atbalsta sniegšanu daudzbērnu 

un maznodrošināto ģimenēm. 

Priekšmetu skolotāji pastāvīgi informē sociālo pedagogu vai psihologu par skolēnu īpašajām 

vajadzībām. 

Atbilstoši pasūtījumam skolas psihologs veic skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, 

īpašu uzmanību veltot skolēnu adaptācijai un socializācijai. 

Sociālais pedagogs kopā ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un administrāciju 

plāno sociālpedagoģisko darbu, organizē pedagoģiskos konsīlijus. Regulāri strādā atbalsta 

komanda.  

Rekomendācija. Norobežot skolas teritoriju. 

Rekomendācija nav izpildīta. 

Ir izstrādāts tehniskais projekts skolas sporta laukuma renovācijai un skolas teritorijas 

norobežošanai. Finanšu trūkuma dēļ nav īstenots. 

Liepājas pilsētas domes attīstības plānā paredzēts piesaistīt ES fondu līdzekļus skolu sporta 

laukumu renovācijai. 

Rekomendācija. Rast iespēju piesaistīt papildu finanšu līdzekļus, lai uzlabotu skolas fizisko 

vidi un materiāltehnisko bāzi. 

Rekomendācija izpildīta. 

Pēc ERAF projekta ieviešanas un skolas siltināšanas darbiem energoefektivitātes un resursu 

taupīšanas rezultātā skola izmanto finanšu resursus un plāno piešķirtos līdzekļus. 

2013.gadā par Ls 7000 izremontēta 2.stāva grīda, skolotāju garderobe un atpūtas telpa. 

2014.gadā tika izstrādāts projekts skolas telpu vienkāršotai renovācijai. Projektēšanas 

uzdevums paredz grīdas seguma nomaiņu visos gaiteņos, vestibilos, kāpņu telpās un koridoros, 

saglabājot esošās izglītības telpu funkcijas. Renovējamo telpu grīdu kopējā platība 1579,68 m2. 

2014.gadā veikts grīdas seguma remonts 800 m2 apjomā. Vecāki aktīvi iesaistās mācību 

kabinetu un skolas vides sakārtošanā, piedalās remontdarbos. 

2013., 2014.gadā skolai, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas projektā “Sporta inventāra 

iegāde Liepājas vispārizglītojošajām skolām”, papildināta skolas materiālā bāze ar sporta 

inventāru. 

Rekomendācija. Dažādu lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināt plašāku skolas darbinieku 

līdzdalību. 

Rekomendācija izpildīta. 
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Skolā ir izveidota labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku iesaistīšanu lēmumu 

pieņemšanas procesā. Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji ikmēneša sanāksmēs apspriež 

aktuālus skolas darbības jautājumus. 

Rekomendācija. Popularizēt skolas administrācijas izveidoto sistēmiskās pieejas pieredzi 

skolas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā. 

Rekomendācija izpildīta. 

Izglītības pārvaldē seminārā direktoru vietniekiem mācību jomā dalījāmies pieredzē par 

papildus finanšu līdzekļu piesaisti. 

Skolā direktoru vietniekiem tika organizēts seminārs par karjeras izglītības darbu. 

Seminārā direktoru vietniekiem dalījāmies pieredzē par konsultāciju sistēmas izveidi skolā. 

Liepājas pilsētas domē Arodbiedrību centra rīkotajā seminārā prezentējām informāciju par 

„Liepājas 7. vidusskolas 9. un 12. klašu absolventu tālākizglītības nodomu realizāciju no 

2008.gada līdz 2013. gadam”.  

3. IEPRIEKŠĒJĀ MĀCĪBU GADA PRIORITĀTES UN TO IZPILDE 

Izglītības iestādes prioritāšu realizācija 2013./2014. mācību gadā 

Skolas darba prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Valsts vispārējās vidējās un pamatizglītības 

standartu, vispārējās vidējās un 

pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartu realizēšana. 

 Mācību process tiek organizēts atbilstoši mācību 

priekšmetu standartos noteiktajiem mērķiem, 

uzdevumiem, obligātajam saturam. 

 Skolotāji zina mācību priekšmeta standartu prasības un 

strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

piedāvātajām paraugprogrammām. 

 Veikta mācību programmu satura īstenošanas gaitas un 

skolēnu sasniegumu analīze. 

 Skolotāji ir paaugstinājuši savu kvalifikāciju kursos, 

semināros un konferencēs. 

 Regulāri, mērķtiecīgi tiek plānota un realizēta mācību 

stundu hospitēšana, veikta pieredzes apkopošana 

mācību priekšmetu metodisko komisiju, skolas ietvaros. 

 Pedagogi dalījušies pieredzē skolas metodisko komisiju 

un pilsētas līmenī. 

 Ir iegādātas un aprobētas jaunas mācību grāmatas, darba 

burtnīcas, citi mācību līdzekļi, kuri atbilst jauno 

standartu prasībām. 

 Vecāki iepazīstināti ar skolā īstenotajām izglītības 

programmām. Nodrošināta pastāvīga informācijas 

apmaiņa starp skolotājiem un vecākiem par vidējās 

izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanu 

skolā. 

Skolēnu prasmju, patstāvīgās darbības, 

domāšanas tehnikas un pētnieciskā darba 

 Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības: 



17 
 

iemaņu attīstīšana, ievērojot 

individualizāciju un diferenciāciju. 

 plāno individuālo darbu ar talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības; 

 skolotāji plāno un organizē izglītojamiem 

nepieciešamās konsultācijas. 

 2013./2014. mācību gadā ieviests fakultatīvs 

„Algoritmikas pamati” 3.klasē. 

 Īstenojot iekļaujošo izglītību 2011. gadā licencēta 

“Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”. 

Valstisko un nacionālo vērtību audzināšana. 

Humānas un radošas personības attīstības 

sekmēšana. 

 Ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, kurš paredz 

daudzveidīgu pasākumu, klases stundu organizēšanu. 

 Skolā esošās tradīcijas un pasākumi veicina skolēnu 

integrāciju Latvijas sabiedrībā, radīti apstākļi skolēnu 

aktīvai un radošai darbībai. Skolēni tiek iesaistīti šo 

pasākumi organizēšanā: 

 veidotas tematiskas prezentācijas svētku svinīgās 

līnijās; 

 sagatavoti referāti par Latvijas valsts vēsturi, 

ievērojamām personībām; 

 organizēti dzejoļu konkursi. 

 Izglītojamie tiek iesaistīti Labestības akcijās, 

brīvprātīgajā darbā, pilsētas un skolas teritorijas 

sakopšanas talkās, vasaras praksē. 

Vides un resursu nodrošinājums vispārējās 

un iekļaujošās izglītības realizēšanai skolā.  

 Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības 

programmu īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, 

skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

 Pilnveidota un modernizēta kabinetu materiāli tehniskā 

bāze. 

 Veikta mācību kabinetu aprīkošana ar datortehniku, 

interaktīvajām tāfelēm, projektoriem, dokumentu 

kamerām. 

 Veikts sporta zāles un koridoru grīdas remonts. 

 Papildināti bibliotēkas un mācību kabinetu resursi. 

Inovatīvās metodes mācību un audzināšanas 

darbā, ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas. 

 Mācību un audzināšanas procesā skolotāji izmanto 

informācijas tehnoloģijas radošu, interesantu, 

motivējošu mācību un klašu audzinātāju stundu 

organizēšanai. 

 Pastāvīgi tiek organizētas mācību ekskursijas, lai 

iepazītu Liepājas un Latvijas vēsturiskos objektus. 

Skolā ir izstrādāta mācību ekskursiju programma. 

Skolas un ģimenes sadarbība izglītības 

mērķu sasniegšanai. 

 Skolas pasākumos, koncertos piedalās vecāki. 

 Organizētas vecāku dienas. 

 Regulāri notiek vecāku konferences par aktuāliem 

jautājumiem. 

 Skolas darbs tiek atspoguļots mājas lapā, skolas avīzē. 

Skolas izglītības kvalitātes un prestiža 

paaugstināšana 

 Piedalīšanās dažādos projektos, konkursos, sporta 

sacensībās. 

 Atbalsta personāls veic plašu sociālpedagoģisko darbu. 

 Izstrādātas vienotas dienasgrāmatas izglītojamiem. 
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 Skolēnu adaptācija analizēta pedagoģiskajos konsīlijos. 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana atbilstoši 

mācību priekšmetu standartu prasībām. 

 Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai. 

 Skolotāji ievēro skolā noteikto skolēnu zināšanu 

vērtēšanas kārtību. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei 

skolotāji izmanto “e-klases” sistēmas iespējas. 

Jauniešu sagatavošana nākotnes līderu 

dzīvei un darbam mūsdienīgos brīvā tirgus 

ekonomikas apstākļos. 

 

 Skolā organizēta karjeras izglītība. 

 Notiek sadarbība ar LUMA un Junior Achievement 

 Skolēni apgūst ekonomikas un uzņēmējdarbības 

pamatus. 

Veicināt skolēnu izpratni par veselības, 

cilvēkdrošības jautājumiem, atbildīgu 

attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

 Demokrātiski izstrādāti jauni iekšējās kārtības 

noteikumi, drošības noteikumi. 

 Tiek veidotas īpašas lekcijas klases stundās, kurās tiek 

pieaicināti speciālisti par veselīga dzīvesveida un 

cilvēkdrošības jautājumiem. 

4. PAMATOJUMU IEGŪŠANAS METODES 

Lai iegūtu informāciju un pamatojumu, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un 

materiāli: 

 Skolas nolikums. 

 Skolas darba plāni. 

 Skolas attīstības plāni. 

 Liepājas pilsētas domes lēmumi un saistošie noteikumi. 

 Licencētās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas un tematiskie 

plāni. 

 Pedagogu tarifikācijas saraksti. 

 Skolas audzināšanas programmas un klašu audzinātāju plāni. 

 Interešu izglītības programmas un žurnāli. 

 Fakultatīvo nodarbību  saraksti un žurnāli. 

 Mācību priekšmetu stundu saraksti. 

 Individuālo konsultāciju grafiki. 

 Klašu žurnāli. 

 Elektroniskie žurnāli. 

 Klašu žurnāli CD matricās (no skolvadības sistēmas e-klase).  

 Sekmju kopsavilkuma uzskaites žurnāli. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli (izdrukas no skolvadības 

sitēmas e-klase). 

 Pārbaudes darbu grafiki. 

 IT izmantošanas uzskaites saraksti. 

 Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli. 

 Metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli. 

 Skolas padomes protokoli. 



19 
 

 Direktores rīkojumi. 

 Darbinieku amata apraksti. 

 Ienākošo un izejošo dokumentu reģistrs. 

 Skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti (kārtības, reglamenti, 

noteikumi, instruktāžas u.c.) 

 Skolēnu izaugsmes un sekmju uzskaites un analīzes materiāli. 

 Skolēnu dienasgrāmatas. 

 Vecāku sapulces protokoli. 

 Skolotāju pašvērtējumu materiāli. 

 Valsts pārbaudes darbu sasniegumu analīzes dati. 

 Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana. 

 Vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju rezultāti. 

 Kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu akti. 

 Skolas budžeta tāmes un citi ar skolas darbību saistīti dokumenti. 

5. SKOLAS DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PA PAMATJOMĀM 

5.1. Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas 

Skolēnu skaits pa izglītības programmām (1.septembrī) 

Programm

as kods 

Licences Nr. 

Izsniegšanas 

datums 

Programmas nosaukums 
2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

21011121 
V-2629 

05.08.2010 

Pamatizglītības 

mazākumtautību programma 
706 701 677 675 667 

21015521 
V-4441 

05.07.2011 

Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

18 27 28 34 37 

31011021 
V-1981 

21.04.2010 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību izglītības 

programma 

33 10 26 11 25 

31011023 
V-5090 

18.04.2012 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma 

(tālmācības programma) 

0 0 0 11 9 

31013021 
V-7171 

14.04.2014 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena 

mazākumtautību izglītības 

programma 

61 57 58 46 51 

31014021 
V-7172 

14.04.2014 

Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena 

mazākumtautību izglītības 

programma 

73 70 53 41 24 

Kopā skolā: 891 865 842 828 813 

Mācību priekšmetu pedagogi strādā pēc Ministru kabineta apstiprinātājiem izglītības 

standartiem un VISC piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Katra mācību 
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priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības programmai, kā arī skolas 

iespējām un apmierina skolēnu un viņu vecāku pieprasījumu. 

Izglītības programmas realizē pedagogi ar atbilstošu izglītību. 

Pedagogi zina sava priekšmeta standarta prasības, mērķus un uzdevumus, mācāmā priekšmeta 

saturu, vērtēšanas formas un vērtēšanu, kā arī vienotu skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Gandrīz visi skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei 

paredzēto laiku. Vajadzības gadījumā tiek veikta korekcija.  

Metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs skolotājiem tiek sniegts atbalsts prasību 

un katra mācību priekšmeta lomas izpratnei. 

Mācību satura apguves secību un tēmu apguvei paredzēto laiku katrā mācību priekšmetā 

pārrauga metodisko komisiju vadītāji, tā īstenošana ir skolas vadības kontrolē. 

Skola savlaicīgi veic grozījumus izglītības programmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu. Tas apstiprināts ar 

direktores rīkojumu un atbilst licencētajām programmām. Skolēnu mācību slodze atbilst 

normatīvo aktu prasībām.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts, konsultāciju grafiks, fakultatīvo nodarbību grafiks, skolas 

pārbaudes darbu grafiks atrodas skolā informatīvajā zonā, kā arī skolas mājas lapā.  

Katru gadu MK sanāksmēs, Metodiskajā padomē, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri, tiek 

izvērtēts izmantojamo mācību grāmatu saraksts. Skolēni pilnībā nodrošināti ar mācību 

literatūru. 

Skola pastāvīgi pilnveido tehnisko bāzi, lai nodrošinātu valsts izglītības standartu prasības. 

Skolas pedagogiem mācību procesā ir iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas.  

Visiem skolotājiem ir pieejami darbam nepieciešamie dokumenti, mācību priekšmetu standarti 

un programmas. 

Skolas vadība un metodisko komisiju vadītāji regulāri koordinē un pārrauga mācību priekšmetu 

programmu īstenošanu, nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, sniedz nepieciešamo atbalstu un 

resursus.  

Vērtējums: ļoti labi. 

5.2. Mācīšana un mācīšanās 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogiem ir vienota izpratne par mācīšanu un mācīšanas procesiem. 

Skolotāji radoši izmanto daudzveidīgas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes, 

kuras atbilst mācību satura prasībām, skolēnu vecumam, spējām un pasniedzamā mācību 

priekšmeta specifikai. 

Visi pedagogi izmanto mācību metodes, kas aktualizē, sekmē un nodrošina produktīvu 
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skolotāju - skolēnu mācību sadarbību. 

Skolotāji mācīšanas metodes izvēlas atbilstoši ikdienas pārbaudes darbu un valsts pārbaudes 

darbu rezultātiem. 

Organizējot mācību stundas, gandrīz visi pedagogi skaidri un saprotami formulē sasniedzamo 

mērķi, izvirza uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, plāno 

stundas gaitu, kas veicina atbilstošas mācību vielas apguvi. 

Vērojot stundas, var secināt, ka priekšmetu skolotāji izmanto dažādas mācību metodes, kas 

atbilst skolēnu spējām, vecumam un mācību priekšmeta specifikai, piemēram, interaktīvās 

metodes. 

Lielākā daļa skolotāju mācību procesā izmanto jaunās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas, multimediju mācību līdzekļus, portāla uzdevumi.lv materiālus, 2 datorklases, 

datorus, video projektorus, interaktīvās tāfeles, internetu, TV, VIDEO, AUDIO. Visos 

kabinetos ir datori. 

Lai motivētu izglītojamos mācīties, mācīšanas procesā skolotāji izmanto diferenciālu pieeju, 

īpaši darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skolā tiek organizētas konsultācijas gan spējīgiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

Plānojot stundas, skolotāji sagatavo dažādas grūtību pakāpes individuālos uzdevumus. 

Ņemot vērā skolēnu zināšanu līmeni, jau otro mācību gadu vidusskolēni, sākot no 11.klases, 

latviešu valodu, angļu valodu, matemātiku apgūst trīs grupās. Tāda prakse paaugstina skolēnu 

CE rezultātus. 2012./2013.māc.g. mūsu skola pilsētā ierindojās 3. vietā pēc CE rezultātiem un 

saņēma balvu no Liepājas pilsētas domes. 

Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji prasmīgi vada un rosina skolēnu mācību un izziņas 

darbību.  

Skolotāju skaidrojumi un norādes ir mērķtiecīgas, skaidras, saprotamas, atbilstošas mācāmajai 

tēmai un skolēnu vecumam. 92% skolēnu uzskata, ka saprot pārbaudes darbu veikšanas un 

vērtēšanas nosacījumus. 77% skolēnu uzskata, ka skolotāji izskaidro, kā veikt mājas darbus. 

Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka mācību darbs skolā ir interesants. 

Skolotāji prasmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās 

domas, rosina skolēnus iesaistīties diskusijās, izteikt savu viedokli, aizstāvēt to. Skolēniem ir 

iespēja pašiem secināt, diskutēt, pieņemt lēmumu, kā arī izvērtēt, prognozēt un analizēt savus 

mācību sasniegumus. 

Skolā ir izveidota mājas darbu sistēma. Tā nosaka mājas darbu biežumu, (apjoms ir optimāls 

un sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem) un vērtēšanu. E-klases žurnālā tiek 

atspoguļota mājas darbu izpilde. Mājas darbu sistēmu zina un cenšas ievērot visi skolotāji. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas. Tiek uzdoti diferencēti un radoši mājas uzdevumi. Daži 

skolotāji praktizē ilgtermiņa mājas darbus: referātus, projektus, prezentācijas. 

Skolā ir apstiprināta noteikta sistēma projektu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības 

organizēšanā. Visi skolēni ir iesaistīti šajā procesā, veicot projekta vai pētniecisko darbu, 

izstrādājot biznesa plānus un skolēnu mācību uzņēmumu programmas Juniors Achievement 
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Latvija programmas ietvaros – tā veidojas saikne ar reālo dzīvi.  

Skolēni regulāri piedalās dažādos konkursos ārpus tiešā mācību procesa un bieži iegūst 

godalgotas vietas. 

Izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgā radošā darbībā. Mācību procesā pedagogi izmanto 

alternatīvas mācību formas – radošās darbnīcas, mācību priekšmeta nedēļas, mācību 

ekskursijas. 

Skolotāji konsultē skolēnus grupu un individuālā darba laikā. 

Skolā tiek izmantots e-žurnāls. Ir izstrādāta elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība, lai 

nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo mācību procesa un sasniegumu atspoguļošanai, 

pedagoģiskajā procesā nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanai un saziņai ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Liepājas 7. vidusskolā skolēnu mācīšanās darba organizācija ir prioritāra. 

Skolā ir izveidota skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstoša vide: skolā strādā kvalificēti 

skolotāji, izstrādāti iekšējie normatīvie akti.     

Skolēnu mācību darba pamatprasības nosaka „Iekšējās kārtības noteikumi”. 

Mācību gada sākumā un visa mācību gada garumā skolēni tiek iepazīstināti ar „Iekšējās kārtības 

noteikumiem”, mācību gada galvenajiem uzdevumiem, vērtēšanas kārtību, MK noteikumiem 

(Nr.149) par pārcelšanu nākamajā klasē, par Valsts pārbaudes darbu norisi (9.,12. kl.), 

diagnosticējošo darbu norisi (3., 6. kl.), kā arī par svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka skolas darbību. 

 Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek izlikti  informatīvajā zonā un skolas mājas lapā. 

Skolēnu dienasgrāmatās ir izraksts no „Skolas iekšējās kārtības noteikumiem”. Ar tiem tiek 

iepazīstināti arī vecāki, par ko liecina skolēnu un vecāku paraksti instruktāžu lapās. 

83% vecāku uzskata, ka skolā ir skaidri formulēti iekšējās kārtības noteikumi. 

92% izglītojamo un 83% vecāku apgalvo, ka ir zināma skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība.  

Skolā informatīvajā zonā tiek izlikts ikmēneša pārbaudes darbu un Valsts pārbaudes darbu 

grafiks, stundu, konsultāciju, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts. 

Skolēni skaidri zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Priekšmetu skolotāji katra mācību gada sākumā informē skolēnus par izvirzītajām prasībām 

priekšmetā, motivē viņus mācībām, radošai un pētnieciskai darbībai, rosina strādāt mērķtiecīgi, 

atbilstoši spējām  izmantot un attīstīt dabas dotumus, talantus, spējas patstāvīgi mācīties, izrādīt 

iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu.  
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Skolēniem ir iespēja mācību procesā izmantot IKT, portāla uzdevumi.lv piedāvātos materiālus, 

2 datorkabinetus, internetu, sporta un aktu zāles, bibliotēku un lasītavu. Skolā ir labiekārtoti un 

ar modernām informāciju tehnoloģijām aprīkoti matemātikas un dabaszinību kabineti (ESF 

projekts „Dabaszinātnēs un matemātikā”), latviešu valodas un ekonomikas kabineti. Skolēniem 

ir iespēja izmantot dažādus mācību līdzekļus. Visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām 

un darba burtnīcām. 

Skolā ir noteikta visiem zināma kārtība bibliotēkas, lasītavas, informātikas kabinetu un globālā 

tīmekļa resursu izmantošanai. 

Skolotāji rosina skolēnus iesaistīties dažādos ar mācību procesu saistītos pasākumos. Visiem 

izglītojamajiem ir iespēja piedalīties metodisko komisiju organizētajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, pasākumos. 

Piemēram, 5.- 7.kl. (sk. I.Intenberga), 7.-9. kl. (sk. N.Lifanova) erudīti sistemātiski piedalās 

pilsētas erudītu konkursos un iegūst godalgotas vietas. 

Pamatskolas un vidusskolas skolēni katru mācību gadu piedalās valsts matemātikas konkursos, 

kur izcīna godalgotas vietas. 

Katru mācību gadu notiek 5. kl. krievu valodas un literatūras pilsētas lasītāju konference, kur 

mūsu 5.kl.skolēni tiek apbalvoti un saņem atzinības rakstus (2011./2012. m.g. –2013.-

2014.m.g.). 

1.-12. kl. skolēni piedalījās krievu valodas un literatūras starptautiskajā konkursā “Krievu 

lācītis” un  parādīja labus rezultātus.  

Skolēniem ir iespēja parādīt sava darba rezultātus, piedaloties dažādos konkursos, izstādēs, ar 

zināšanām saistītos skolas un ārpusskolas pasākumos (pilsētā — erudītu konkursos 

„Gudrinieks”, „Pazīsti savu organismu”, „Jauno biologu skola”, „Jauno ķīmiķu skola”, “Jauno 

fiziķu skola”, elektroniskajā konkursā „Dabaszinātnes un IT - tas ir interesanti”, valodas 

pasākumos; skolā — mācību priekšmetu nedēļas un konkursos, viktorīnas, projektu nedēļā, 

ZPD izstrādē). Skolēniem ir labas prasmes darbam ar zinātnisko literatūru un informācijas 

tehnoloģijām, ZPD izstrādē un prezentēšanā.   

Stundās skolēni ir aktīvi mācību dialoga dalībnieki, izrāda interesi par mācību darbu. Skolotāji 

motivē skolēnus domāt un izteikt savu viedokli. Skolēni prezentē savu darbu klasei. Visi skolēni 

zina, ka viņu darbs tiks novērtēts un atbalstīts, ka skolotāji vienmēr sniegs palīdzību gan stundā, 

gan konsultāciju laikā. Skolēni uzskata, ka skolā ir labvēlīgs un veselīgs mikroklimats 

mācībām. Viņi skolā jūtas droši un pasargāti: 

 77% skolēnu uzskata, ka viņi droši var izteikt savas domas; 

 69% skolēnu uzskata, ka skolas pasākumi ir interesanti; 

 92% skolēnu uzskata, ka klases biedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi; 

 100% skolēnu uzskata, ka viņi droši var lūgt skolotāju palīdzību, ja kaut ko nesaprot; 

 77% skolēniem patīk mācīties; 

 100% skolēnu uzskata, ka skola nodrošina iespēju apmeklēt konsultācijas un papildus 

nodarbības dažādos mācību priekšmetos; 

 85% skolēnu uzskata, ka skolas telpās viņi jūtas droši.  

Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir ļoti svarīga joma skolas darbībā. 
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Visi mācību gada rezultāti, konkrētas klases dinamikas aspektā pa mācību priekšmetiem tiek 

detalizēti analizēti saskaņā ar skolā noteikto kārtību. 

E-žurnāls dod iespēju gan priekšmetu skolotājiem, gan klases audzinātājiem veikt katra skolēna 

sekmju dinamikas uzskaiti un analīzi. Skolā tika ieviesta vienota sistēma katras klases un katra 

skolēna sekmju dinamikas analīzei. Sekmju dinamikas analīze glabājas katra klases audzinātāja 

portfolio vai arī elektroniski. 

Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek apkopota informācija par katras klases mācību 

sasniegumiem. Iegūto informāciju analizē metodisko komisiju sanāksmēs, metodiskās padomes 

sēdēs, priekšmetu skolotāju sanāksmēs, pedagoģiskās sēdēs un izmanto tālākā mācību procesa 

organizēšanai. 

Skolā ir atbildīgas personas par skolēnu dinamikas uzskaites uzlabošanu un papildināšanu. 

Skolā ir vienota skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze.  

Skolas pedagoģiskās sēdēs pusgada un mācību gada beigās sistemātiski tiek analizēta skolēnu 

dinamikas izaugsme (katrā klasē, katrā klašu paralēlē), lai izvērtētu mācību sasniegumus un 

izvirzītu turpmākos mērķus mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Katru gadu projektu nedēļas laikā visas paralēlklases tiek iepazīstinātas ar izaugsmes dinamiku 

savā klasē un visā paralēlē kopumā, lai izvērtētu savus mācību rezultātus un veiktu 

nepieciešamo mācību procesa korekciju mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot bibliotēku, sporta zāli, 

datorklasi. 

Skolēni ir atbildīgi par savas darbavietas sakārtošanu, mācību materiāliem, kas nodoti viņu 

rīcībā, kā arī tehniskajiem līdzekļiem. 

Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācību darbu. Skolēni labprāt strādā pāros, 

grupās un individuāli (bet, protams, ir arī izņēmumi), prot pamatot savu viedokli. Daudzi 

izglītojamie cenšas uzlabot sasniegumus. 

Skolēni mācās plānot laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei, aizstāvēt un pamatot 

savu viedokli, analizēt, secināt un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Skolā izstrādāts konsultāciju grafiks, kas nodrošina visiem izglītojamajiem iespēju saņemt 

palīdzību vielas apguvē, kā arī uzlabot savus sasniegumus. Konsultācijas izglītojamie izmanto, 

lai gatavotos mācību priekšmetu olimpiādēm. Visiem izglītojamajiem ir mācību materiāli 

mācīšanās procesa veiksmīgai nodrošināšanai. 

Lielākā daļa skolēnu sistemātiski pilda mājas darbus, apmeklē konsultācijas, daudz patstāvīgi 

mācās, ir aktīvi stundu laikā un motivēti mācīties.  

Pārbaudot skolēnu pierakstus, var novērot, ka viņu piezīmes un pieraksti kopumā ir labi (bet ir 

arī izņēmumi). Pārsvarā visi skolēni prot pamatot savu viedokli, racionāli izmantot mācību laiku 

gan stundās, gan ārpus tām. Daudzi cenšas uzlabot savus sasniegumus, turpretim daļai ir 

nepieciešama motivācija ikdienas darbā, lai turpinātu darbu, lai paaugstinātu skolēnu personīgo 

atbildību mācīšanās procesā. 

Skolā ir izstrādāta stundu kavējumu uzskaites sistēma un pasākumi to novēršanai. 
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Lielākā daļa skolēnu prot strādāt, izmantojot dažādas mācību metodes. 

Anketējot skolēnus, hospitējot stundas, noskaidrots, ka skolotāji pārsvarā izmanto grupu un 

pāru darbu, projektu darbus, PowerPoint prezentācijas, debates un citas aktivitātes, kurās 

skolēniem jāizsaka savs viedoklis un jāuzklausa citi, tā viņi apgūst saskarsmes prasmes mācību 

procesā. Ja ir nepieciešams, skolēni palīdz viens otram mācīšanās procesā.  

Projektu nedēļas laikā skolēni strādā pie dažādiem projektiem gan grupās, gan pāros, gan 

individuāli. Nepieciešamības gadījumā viņi palīdz viens otram risināt problēmas. 

Vērtējums: labi. 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu skolā regulē „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība”, kuru ir izstrādājis skolas pedagogu kolektīvs. Vērtēšana notiek atbilstoši Vispārējās 

izglītības likumam un Valsts izglītības standartu prasībām. 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojas par skolēnu darba vērtēšanas kārtību. 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot VISC izstrādātus 

vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un 

mācību priekšmeta specifikai.  

Mācību priekšmetu skolotājiem ir vienotas prasības skolēnu pārbaudes darbu veidošanai un 

vērtēšanai. Tiek izmantota ballu un apguves līmeņu skala: i/ni, vērtējums. Skolotāji izmanto 

vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes. Liela uzmanība tiek pievērsta kontrolei par 

minimālo pārbaudes darbu skaitu mācību priekšmetā. Pārbaudes darbus vērtē 10 ballu skalā, 

kur punktu skaits ir atkarīgs no kontroldarba satura. 

Gandrīz visi skolēni un vecāki ir informēti par pārbaudes darbu izpildei izvirzītajām prasībām 

un vērtēšanas kritērijiem. Skolēni zina vērtēšanas principus katrā mācību priekšmetā, par ko 

liecina aptaujas rezultāti: 77% skolēnu un 83% vecāku skaidri zina pārbaudes darbu vērtēšanas 

kritērijus. Visos mācību kabinetos ir izvietota informācija par pārbaudes darbu vērtēšanu. 

Pārbaudes darbi tiek plānoti, skolēni tiek informēti par to norises laiku. Skolā tiek izveidots 

pārbaudes darbu grafiks kārtējam mēnesim, kas tiek izvietots skolēniem, vecākiem un 

pedagogiem pieejamā vietā skolā. 

Lielākā daļa skolotāju pamato skolēna darba vērtējumu. Vienmēr, uzsākot pārbaudes darbu, 

skolēniem ir skaidri zināmi vērtējumu kritēriji. Vērtējot skolēna darbu, skolotāji cenšas ņemt 

vērā skolēna pašvērtējumu. 

Skolas „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības” ievērošanu  kontrolē direktores 

vietnieki izglītības jomā. 

Gandrīz visi skolotāji regulāri veic vērtējumu ierakstus e-žurnālā.  

Lai plānotu un pilnveidotu mācību procesa rezultātus, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā 

iegūto informāciju skolotāji un skolas vadība regulāri analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, 

mazajās pedagoģiskajās sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, metodiskās padomes 

sanāksmēs.  
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Skolēni un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumiem. Vienu reizi mēnesī tiek izsniegts 

sekmju izraksts. Gan izglītojamiem, gan vecākiem ir iespēja iegūt informāciju par vērtējumiem 

skolēna dienasgrāmatā, e-žurnālā, organizētajās vecāku dienās un vecāku sanāksmēs. 

Vērtējums: labi.  

5.3. Izglītojamo sasniegumi 

5.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Liepājas 7.vidusskolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. 

Analizējot skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, katra mēneša beigās tiek veikta sekmju 

uzskaite, par kuru tiek informēti vecāki.  

Mācību gada laikā regulāri notiek skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudes. 

Pārbaudes darbi tiek analizēti un izvērtēti, lai panāktu skolēna un skolotāja kopējā mācību darba 

uzlabošanos. Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Veiksmīga ir e– klases žurnāla ieviešana, jo ir iespējams veidot diagrammas izglītojamiem pa 

atsevišķiem mācību priekšmetiem, parādot izglītojamo izaugsmes dinamiku, izvirzot 

uzdevumus turpmākajam darbam. Rezultāti tiek izvērtēti metodiskajās komisijās, kā arī tiek 

izvirzīti uzdevumi tālākai darbībai. Iestādes vadība kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem un 

klašu audzinātājiem seko izglītojamo sekmēm, ir izveidotas individuālas kartes izglītojamiem, 

kuriem ir mācīšanās problēmas.  

Divas reizes gadā direktora vietnieki pedagoģiskajās sēdēs ziņo par esošo situāciju un veic 

mācību sasniegumu analīzi, ņemot vērā klases audzinātāju un priekšmetu skolotāju iesniegtos 

datus par 1.sem. un mācību gada rezultātiem. Analizējot mācību sasniegumus, tiek salīdzināti 

tekošā un iepriekšējo mācību gadu rezultāti. Ar mācību sasniegumiem direktora vietnieki 

iepazīstina 5., 10.kl., 9.un 12.kl. skolēnu vecākus kopsapulcēs, skolēnus projektu nedēļā 5.-

12.paralēlklašu sanāksmēs. Mācību sasniegumu rezultativitāti e-klasē regulāri pārbauda klašu 

audzinātājs, direktores vietnieki un sociālais pedagogs. Pēc nepieciešamības tiek sasaukta 

pedagogu sanāksme. 

Pašvērtējumā iekļauta statistika par 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014.mācību gadiem un 

2014./2015.m.g. 1.semestra mācību rezultātiem. 
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Analizējot izglītojamo sekmību 1.semestrī par trim gadiem, var secināt, ka gan sākumskolas 

posmā, gan pamatskolas posmā samazinās skolēnu skaits ar nepietiekamu vērtējumu 

(nepietiekams līmenis: sākumskolā 2012./2013.m.g. – 0,9%, 2014./2015.m.g. – 0,6%; 

pamatskolā - 2012./2013.m.g. – 2,3%, 2014./2015.m.g. – 2,0%), kā arī skolēnu skaits, kuriem 

nav vērtējuma. Vienlaicīgi 2014./2015.m.g. paaugstinās skolēnu skaits ar optimālu un augstu 

līmeni (sākumskolā – līdz 82,5% (+2%); pamatskolā – līdz 71,6% (+6%)). Vidējā balle ir stabila 

trīs gadus – 6,6. 

Liepājas 7.vidusskolas 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014. mācību gadiem izglītojamo 

vidējam vērtējumam ir tendence pieaugt, ko sekmē mērķtiecīgs pedagogu,  atbalsta personāla, 

iestādes vadības darbs, kā arī laicīgi veikta izglītojamo mācību sasniegumu izpēte, individuālais 

darbs ar izglītojamiem un viņu vecākiem. 48,5% 1.–12. klašu izglītojamo 2013./2014. mācību 

gadu beidza ar optimālu un augstu zināšanu līmeni. 
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2-4.kl. apguves līmeņu salīdzinājums priekšmetos pēdējo 3 mācību gadu laikā  
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1-3 4-5 6-8 9-10 
 

1-3 4-5 6-8 9-10  1-3 4-5 6-8 9-10 

Angļu valoda 73 0 28.8% 69.9% 1.3% 6.2 80 1.3% 22.5% 75% 1.3% 6.4 80 0 20% 72,5% 7,5% 6,8 

Dabaszinības 73 0 20.5% 76.7% 2.8% 6.6 80 0 20% 76.3% 3.8% 6.7 80 0 15% 70% 15% 7,2 

Krievu valoda 236 0 22% 70% 8% 6.4 251 0.4% 18.7% 73.3% 7.6% 6.7 258 0,4 19,4% 72,5% 7,8% 6,7 

Latviešu valoda 

un literatūra 
237 0 27.8% 65.4% 6.8% 6.2 251 0.4% 32.7% 62.2% 4.8% 6.3 258 0,4 32,2% 61,6% 5,8% 6,3 

Mājturība un tehn. 73 0 19.2% 76.7% 4.1% 7.0 80 0 7.5% 78.8% 13.8% 7.4 80 0 5% 66,3% 28,8% 7,9 

Matemātika 237 0 19.4% 73.4% 7.2% 6.4 251 0 18.3% 71.7% 10% 6.8 258 0,4 19,8% 74% 5,8% 6,6 

Mūzika 73 0 9.6% 75.3% 15.1% 7.2 80 0 0 68.8% 31.3% 8.0 80 0 1,3% 71,3% 27,5% 7,7 

Sociālās zinības 73 0 16.4% 83.6% 0 6.7 80 0 11.3% 88.8% 0 6.9 80 0 10% 62,5% 27,5% 7,7 

Sports 72 0 13.9% 69.4% 16.7% 7.2 79 0 5.1% 73.4% 21.5% 7.4 79 0 3,8% 74,7% 21,5% 7,6 

Vizuālā māksla 73 0 5.5% 80.8% 13.7% 7.2 80 0 6.3% 86.3% 7.5% 7.3 80 0 2,5% 75% 22,5% 7,8 

Kopā: 

122

0 
0 18.3% 74.1% 7.6% 6.7 1312 0.2% 17.8% 72.9% 9.1% 6.8 1333 0,2 17,3 69,8 12,8 7,0 
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Analizējot 2.-4. klašu skolēnu sekmes ikdienas darbā triju gadu garumā (2011./2012.m.g., 

2012./2013.m.g., 2013./2014.m.g.), var secināt, ka visos mācību priekšmetos dominē optimāls 

zināšanu līmenis. Visos mācību priekšmetos optimālo līmeni sasnieguši 60% skolēnu. Ja 

salīdzina sekmību visos mācību priekšmetos kopā, tad ir paaugstinājies skolēnu skaits ar augstāku 

zināšanu līmeni (7,6% - 2011.2012.m.g.; 9,1% - 2012./2013.m.g.; 12,8% - 2013./2014.m.g.) un 

samazinājies to skolēnu skaits, kuri ieguvuši pietiekamu zināšanu līmeni (18,3% - 

2011./2012.m.g.; 17,8% - 2012./2013.m.g.; 17,3% - 2013./2014.m.g.). Kopumā visos mācību 

priekšmetos kvalitatīvais vērtējums O+A% ir ļoti līdzīgs, tomēr vērojama pozitīva dinamika - 

2011./2012.m.g. tas ir 81,7 %,  2012./2013.m.g. - 82 % , bet 2013./2014.m.g. – 82,6 %. 

Salīdzinot mācību rezultātus mācību priekšmetos trīs gadu garumā, var secināt, ka angļu valodā, 

dabas zinībās, krievu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās un sportā 

samazinājies skolēnu skaits, kuriem ir pietiekams zināšanu līmenis, bet palielinājies optimāls 

zināšanu līmenis. Nedaudz palielinājies skolēnu skaits, kuriem pietiekams zināšanu līmenis tikai 

latviešu valodā, matemātikā un vizuālajā mākslā. Vairākos mācību priekšmetos – dabas zinībās, 

mājturībā un tehnoloģijās, sociālajās zinībās, sportā- vērojama pozitīva dinamika skolēniem, 

kuriem augsts zināšanu līmenis. 

Ja 2011./2012.m.g. nevienam skolēnam nebija nepietiekams zināšanu līmenis, tad 

2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g. nepietiekams zināšanu līmenis ir 0,2 % izglītojamajiem. 

2012./2013. gadā tas ir visos valodas jomas priekšmetos, bet 2013./2014.m.g. latviešu un krievu 

valodā, matemātikā. 

Salīdzinot skolēnu vidējos vērtējumus trīs gadu garumā, vērojama pozitīva dinamika. 
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5.-9.kl. apguves līmeņu salīdzinājums priekšmetos pēdējo 3 mācību gadu laikā 
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  1-3’ 4-5’ 6-8’ 9-10’  1-3’ 4-5’ 6-8’ 9-10’  1-3’ 4-5’ 6-8’ 9-10’ 

Angļu valoda 345 0.3% 39.4% 54.5% 5.8% 6.0 338 0.3% 40.2% 54.1% 5.3% 6.0 344 0.3% 35.5% 54.6% 9.6% 6.3 

Bioloģija 201 0.5% 44.3% 49.3% 6% 6.0 204 0 42.2% 54.4% 3.4% 6.0 197 0 32% 63.5% 4.5% 6.3 

Dabaszinības 144 0 33.3% 54.9% 11.8% 6.4 135 0 29.6% 63.7% 6.7% 6.4 147 0.7% 22.4% 73.5% 3.4% 6.5 

Fizika 140 0 57.9% 36.4% 5.7% 5.6 133 0 54.1% 41.4% 4.5% 5.6 132 0 49.2% 44.7% 6.1% 5.7 

Ģeogrāfija 201 0 46.3% 45.8% 8% 5.9 204 0 42.2% 54.4% 3.4% 5.9 197 0 35.5% 57.9% 6.6% 6.1 

Informātika 204 1.% 29.9% 54.9% 14.2% 6.6 206 0.5% 22.8% 60.7% 16% 6.9 212 0 14.2% 59.9% 25.9% 7.4 

Ķīmija 140 0 44.3% 47.1% 8.6% 6.0 133 0 37.6% 56.4% 6% 6.2 132 0 37.9% 54.5% 7.6% 6.2 

Krievu valoda 345 0.3% 45.6% 48% 6.1% 5.9 338 0 41.1% 54.1% 4.7% 6.0 344 0.3% 35.5% 58.4% 5.8% 6.1 

Latviešu valoda 

un literatūra 
345 1.4% 41.7% 52.2% 4.7% 5.8 338 0 50.5% 47.9% 1.6% 5.7 344 0.3% 41.6% 55.8% 2.3% 5.9 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

200 0 55.5% 39% 5.5% 5.7 133 0 46.6% 51.1% 2.3% 5.8 64 0 37.5% 56.3% 6.2% 6.2 

Latvijas vēsture 67 0 23.9% 70.1% 6% 6.4 138 0 24.6% 64.5% 10.9% 6.6 200 0.5% 31% 65.5% 3% 6.2 

Literatūra 345 0 40.4% 48.8% 10.8% 6.3 338 0 34.3% 53.6% 12.1% 6.4 344 0.3% 30.5% 57.6% 11.6% 6.4 

Mājturība un 

tehn. 
345 0.3% 26.7% 60.5% 12.5% 6.6 338 0 27.5% 58.9% 13.6% 6.6 344 0.3% 23.3% 62.8% 13.7% 6.7 

Matemātika 345 2% 48.3% 43.9% 5.8% 5.7 338 2.4% 38.8% 54.7% 4.1% 5.9 344 0.9% 32.5% 59.6% 7% 6.2 

Mūzika 345 0 18% 67.2% 14.8% 6.9 338 0 15.1% 64.2% 20.7% 7.2 344 0 16.6% 57.4% 25.9% 7.3 

Pasaules 

vēsture 
67 0 26.9% 67.2% 6% 6.3 138 0 25.2% 68.3% 75.8% 6.5 200 0.5% 31.5% 62.5% 5.5% 6.2 

Sociālās zinības 345 0.3% 12.8% 63.7% 23.3% 7.3 338 0 18% 63.9% 18% 7.0 344 0.3% 17.4% 58.7% 23.6% 7.2 

Sports 331 0 27.8% 60.4% 11.8% 6.7 322 0 30.4% 61.5% 8.1% 6.5 324 0.3% 22.8% 61.2% 15.7% 6.9 

Vizuālā māksla 345 0 8.1% 54.2% 37.7% 7.9 338 0 7.7% 53% 39.3% 6.5 344 0 6.4% 52.3% 41.4% 8.1 

Kopā:  345 0.4% 34.1% 53.4% 11.8% 6.4 338 0.2% 31.9% 56.6% 11% 6.4 344 0.2% 
27.7

% 
58.7 13.4 6.6 



32 
 

Analizējot izglītojamo sekmību 5.-9.klašu grupā par trim gadiem, var secināt, ka ir novērojama 

pozitīva dinamika visās jomās. 

Valodu jomā visos priekšmetos (angļu valoda, latviešu valoda, krievu valoda) pēdējo trīs 

mācību gadu laikā pieaug izglītojamo skaits, kuriem ir vērtējumi ar augstu un optimālu līmeni 

un samazinās izglītojamo skaits ar nepietiekamu zināšanu līmeni. Kopumā valodu jomas 

priekšmetos optimālais un augstais zināšanu līmenis ir pieaudzis līdz 64.8% 2013./2014.m.g., 

kas ir par 7.4% vairāk nekā 2011./2012.m.g un 2012./2013..m.g. 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā mācību priekšmetos (matemātika, informātika, 

bioloģija, fizika, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības) paaugstinājies izglītojamo skaits ar augstu un 

optimālu zināšanu līmeni. Lielākais pieaugums ir vērojams matemātikā, kas ir 17% (no 49.7% 

2011./2012.m.g. līdz 66.7% 2013./2014.m.g.) un informātikā – 16.7%  (no 69.1% 

2011./2012.m.g. līdz 85.8% 2013./2014.m.g.).  Kopumā tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas 

mācību priekšmetos ir vērojama pozitīva dinamika, kas liecina par 13.1% pieaugumu izglītojamo 

skaitā, kuriem ir augsts un optimāls zināšanu līmenis (55.5% - 2011./2012.m.g., 61.5% - 

2012./2013.m.g., 68.6% - 2013./2014.m.g.). 

Jomā - Cilvēks un sabiedrība mācību priekšmetos (Latvijas un pasaules vēsture, Latvijas 

vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports) ir priekšmeti, kuros 

ir palielinājies izglītojamo skaits ar pietiekamu līmeni (4-5 balles) – Latvijas vēsture, pasaules 

vēsture, sociālas zinības. Sportā, mājturībā un tehnoloģijās, Latvijas un pasaules vēstures 

priekšmetos ir pozitīva dinamika – paaugstinājušies optimālā un augstā līmeņa rādītāji. Labāki 

rezultāti ir Latvijas un pasaules vēsturē, kur vērojams pieaugums par 18% izglītojamo skaitā ar 

augstu un optimālu zināšanu līmeni (no 44,5% 2011./2012.m.g. līdz 62.6% 2013./2014..m.g.). 

Kopumā jomā Cilvēks un sabiedrība mācību priekšmetos izglītojamo sasniegumi uzlabojušies 

un pieaug izglītojamo skaits ar augstu un optimālu zināšanu līmeni no 72% 2011./2012.m.g. līdz 

75.1% 2013./2014.m.g. 

Mākslas jomā visos mācību priekšmetos (literatūra, mūzika, vizuālā māksla) pa trim mācību 

gadiem palielinājies izglītojamo skaits ar augstu un optimālu zināšanu līmeni (literatūrā par 

9.6%, mūzikā – par 1.3%, vizuālajā mākslā – par 1.7% 2013./2014.m.g. salīdzinājumā ar 

2011./2012.m.g.). Kopumā Mākslas jomas mācību priekšmetos ir pozitīva dinamika – līdz 82% 

pieaudzis optimālais un augstais zināšanu līmenis 2013./2014.m.g., kas ir par 1.3% vairāk nekā 

2012./2013.m.g. un par 4.3% vairāk nekā 2011./2012.m.g. 

No kopējā izvērtējuma jāsecina, ka 5.-9.klašu izglītojamiem mācību rezultāti pozitīvi 

uzlabojušies. Kopumā visos mācību priekšmetos trīs gadu garumā izglītojamo skaits ar augstu 

un optimālu zināšanu līmeni ir pieaudzis no 65.2% 2011./2013.m.g. līdz 72% 2013./2014.m.g. 
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10.-12.kl. apguves līmeņu salīdzinājums priekšmetos pēdējo 3 mācību gadu laikā 

 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 
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 1-3’ 4-5’ 6-8’ 9-10’  

1-

3’ 
4-5’ 6-8’ 9-10’  1-3’ 4-5’ 6-8’ 9-10’ 

Angļu valoda 126 0 50.8% 45.2% 4% 5.6 117 0 40.2% 52.1% 7.7% 6.0 104 0 47.2% 47.4% 5.1% 5.8 

Bioloģija 60 0 21.7% 71.7% 6.7% 6.6 117 0 40.2% 52.1% 7.7% 6.0 65 0 24.6% 67.7% 7.7% 6.6 

Dabaszinības 66 0 34.8% 53% 12.1% 6.3 47 0 21.3% 68.1% 10.6% 6.6 39 0 17.9% 69.2% 12.8% 6.6 

Ekonomika 126 0 48.4% 49.2% 2.4% 5.8 117 0 55.6% 41% 3.4% 5.5 104 0 50% 41.3% 8.7% 5.9 

Fizika 60 0 53.3% 45% 1.7% 5.5 70 0 47.1% 47.1% 5.7% 5.7 65 0 33.8% 53.8% 12.3% 6.5 

Franču valoda 28 0 50% 46.4% 3.6% 5.8 28 0 50% 39.3% 10.7% 5.9 23 0 52.2% 34.8% 13% 5.9 

Ģeogrāfija 90 0 50% 42.2% 7.8% 5.8 78 0 37.2% 51.3% 11.5% 6.3 41 0 36.6% 46.3% 17.1% 6.4 

Informātika 126 0 41.3% 38.9% 19.8% 6.3 114 0 36% 51.8% 12.3% 6.3 101 0 29.7% 46.5% 23.3% 6.7 

Ķīmija 60 0 25% 56.7% 18.3% 6.8 70 0 32.9% 50% 17.1% 6.5 65 0 29.2% 52.3% 18.5% 6.7 

Komerczinības 65 0 55.4% 38.5% 6.2% 5.6 47 0 40.4% 48.9% 10.6% 6.3 40 2.5 22.5% 65% 10% 6.5 

Krievu valoda un 

literatūra 
126 0 47.6% 36.5% 15.9% 6.2 117 0 39.3% 44.4% 16.2% 6.3 104 0 36.5% 48.1% 15.4% 6.4 

Kulturoloģija 126 0 18.3% 50% 31.7% 7.4 117 0 17.9% 38.5% 43.6% 7.7 101 0 16.8% 41.6% 41.6% 7.7 

Latviešu valoda 126 0 54% 44.4% 1.6% 5.6 117 0 49.6% 45.3% 5.1% 5.7 104 0 62.4% 35% 2.6% 5.2 

Latvijas un pasaules 

vēsture 
126 0 42.9% 52.4% 4.8% 6.0 117 0 34.2% 53.8% 12% 6.3 104 0 34.6% 53.8% 11.5% 6.4 

Literatūra 126 0 37.3% 54% 8.7% 6.3 117 0 31.6% 59.8% 8.5% 6.4 104 0 45.7% 46.6% 7.7% 5.9 

Matemātika 126 0 57.9% 37.3% 4.8% 5.5 117 0 48.7% 44.4% 6.8% 5.8 104 0 42.3% 46.2% 11.5% 6.0 

Mūzika 90 0 1.1% 61.1% 37.8% 8.1 89 0 2.2% 50.6% 47.2% 8.3 59 0 0 42.4% 57.6% 8.7 

Politika un ties. 17 0 64.7% 35.3% 0 5.1 16 0 31.3% 62.5% 6.3% 6.2 24 0 29.2% 70.8% 0 6.1 

Programmēšanas 

pamati 
29 0 24.1% 62.1% 13.8% 7.0 30 0 36.7% 50% 13.3% 6.4 47 0 14.9% 48.9% 36.2% 7.5 

Psiholoģija 17 0 11.8% 88.2% 0 6.8 25 0 16% 80% 4% 6.8 33 0 18.2% 75.8% 6.1% 6.7 

Sports 97 0 34% 50.5% 15.5% 6.5 96 0 20.8% 53.1% 26% 7.2 88 0 14.8% 60.2% 25% 7.4 

Vācu valoda 47 0 61.7% 38.3% 0 5.6 36 0 50% 47.2% 2.8% 5.8 34 0 47.1% 44.1% 8.8% 6.0 

Kopā: 
126 0 41% 

47.8

% 

11.1

% 
6.2 117 0 35.1% 50.3% 14.6% 6.4 104 0.1% 31.5% 50.9% 17.3% 6.6 
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10. – 12. klašu grupā 2013./2014.m.g. optimālais zināšanu līmenis dominē vairākos mācību 

priekšmetos, tikai franču valodā, latviešu valodā un ekonomikā izglītojamo skaits ar pietiekamu 

līmeni ir 50% un vairāk. 

Salīdzinot mācību rezultātus trīs gadu garumā, var secināt, ka gandrīz visos mācību priekšmetos 

katru gadu samazinājies izglītojamo skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni un palielinājies 

izglītojamo skaits ar optimālu un augstu zināšanu līmeni (dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, 

informātika, komerczinības, krievu valoda un literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, 

matemātika, mūzika, politika un tiesības, programmēšanas pamati, psiholoģija, sports, vācu 

valoda). Šajos mācību priekšmetos kvalitatīvais vērtējums O+A% ir vairāk nekā 50%. 

Kopumā visos mācību priekšmetos sasniegumu rezultāti katru gadu uzlabojušies – samazinājies 

pietiekams zināšanu līmenis (41% - 2011./2012.m.g.; 35.1% - 2012./2013.m.g.; 31.5% - 

2013./2014.m.g.) un palielinājies izglītojamo skaits ar optimālu un augstu zināšanu vērtējumu.  

Kvalitātes vērtējums O+A% 2013./2014.m.g. ir68.2%, kas ir vairāk par 9.3% salīdzinājumā ar 

2011./2012.m.g. un par 3.3% palielinājies salīdzinājumā ar 2012./2013.m.g. 

Īpašu vērību skola pievērš skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un diagnosticējošajos 

darbos. 

Skolēnu sasniegumi tajos priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes un diagnosticējošie 

darbi 

 

Mācību priekšmets 

Augsts līmenis 

(%) 

Optimāls līmenis 

(%) 

Pietiekams līmenis 

(%) 
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Latviešu valoda un 

literatūra 
7.2 6.4 10.6 67.5 64.1 58.8 25.3 29.5 30.6 0 0 0 

Matemātika 8.4 16.7 10.5 77.1 62.8 73.3 14.5 20.5 16.2 0 0 0 

Krievu valoda 4.8 17.9 5.8 80.7 66.7 74.4 14.5 15.4 19.8 0 0 0 
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Skolēnu sasniegumi 3. klasē

2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g.
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Mācību priekšmets 

Augsts līmenis 

(%) 

Optimāls līmenis 

(%) 
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Nepietiekams 
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Latviešu valoda un 

literatūra 
4.5 4.5 1.5 52.2 52.2 40.3 43.3 43.3 58.2 0 0 0 

Matemātika 4.5 10.4 3 47.8 56.8 64.2 47.7 32.8 29.8 0 0 3 

Krievu valoda 1.5 6 3 62.7 58.2 61.2 35.8 35.8 34.3 0 0 1.5 

Dabaszinības 7.4 7.5 3 52.9 56.7 65.7 39.7 35.8 29.9 0 0 1.5 

 

  

6,1
5,6

6 6,16
6,4 6,3 6,3

5,5
6 5,9 6,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Latviešu valoda un
literatūra

Matemātika Krievu valoda Dabaszinības

Skolēnu sasniegumi 6. klasē
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Mācību priekšmets 

Augsts līmenis 

(%) 

Optimāls līmenis 

(%) 

Pietiekams līmenis 

(%) 

Nepietiekams 

līmenis (%) 
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Latviešu valoda un 

literatūra 
2.9 0 3.1 51.6 40 51.6 42.6 60 45.3 2.9 0 0 

Matemātika 5.9 0 7.8 41.2 52.9 51.6 52.9 47.1 39.1 0 0 1.5 

Krievu valoda 2.9 1.4 14.1 44.2 50 51.6 52.9 48.6 34.3 0 0 0 

Angļu valoda 5.9 2.9 6.3 55.9 52.9 51.6 38.2 44.2 42.1 0 0 0 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
10.3 1.4 6.3 36.8 45.7 56.3 52.9 52.9 37.4 0 0 0 
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Latviešu valoda  0 10.7 0 47.2 35.7 42.9 52.8 53.6 57.1 0 0 0 

Matemātika 8.3 10.7 2.4 44.5 53.6 52.4 47.2 35.7 45.2 0 0 0 

Angļu valoda 0 7.1 7.1 61.1 57.2 54.8 38.9 35.7 38.1 0 0 0 

 

Mācību gadus beidzot visi izglītojamie ir saņēmuši apliecības par pamatizglītību un atestātus 

par vidējo izglītību. 
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5.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes un diagnosticējošajos darbos 

Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai valsts 

pārbaudes darbu sagatavošanai un norisei. Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos, rezultāti vienmēr tiek salīdzināti ar rezultātiem pilsētā un 

valstī. Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās 

komisijās, nosakot sasniegumus un pilnveidojamās prasmes. Iestādes kopējie rezultāti tiek 

izskatīti augusta pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku un izvirzot 

uzdevumus mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvērtējumā iekļauta statistika laika posmā no 

2011./2012.m.g. līdz 2013./2014. m.g. (darbu izpilde %). 

3.klase - Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes un diagnosticējošajos darbos – vidējais 

kopprocents 

Mācību priekšmets 
2011./12.m.g. 

(%) 

2012./13.m.g. 

(%) 

2013./14.m.g. 

(%) - DD 

Latviešu 

valoda un 

literatūra 

Skolā 72 68 72 

Pilsētā 75 70 Datu nav 

Valstī 68 67 73 

Mācībvaloda 

(krievu 

valoda) 

Skolā 79 80 83 

Pilsētā 77 79 Datu nav 

Valstī 77 77 81 

Matemātika 

Skolā 78 81 80 

Pilsētā 75 78 Datu nav 

Valstī 72 75 77,5 

Analizējot latviešu valodas rezultātus var secināt, ka visos gados tie ir nedaudz zemāki kā 

pilsētā un valstī. Analizējot rezultātus krievu valodā un matemātikā var secināt, ka tie triju 

gadu garumā ir augstāki skolā, nekā pilsētā un valstī. 

6.klase - Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes un diagnosticējošajos darbos – vidējais 

kopprocents 

Mācību priekšmets 
2011./12.m.g. 

(%) 

2012./13.m.g. 

(%) 

2013./14.m.g. 

(%) - DD 

Latviešu valoda 

un literatūra 

Skolā 61 58 61 

Pilsētā 61 63 Datu nav 

Valstī 65 65 68 

Mācībvaloda 

(krievu valoda) 

Skolā 69 69 61 

Pilsētā 68 68 Datu nav 

Valstī 67 68 67 

Dabaszinības 

Skolā 63 66 65 

Pilsētā 61 68 Datu nav 

Valstī 64 70 64 

Matemātika 

Skolā 72 73 68 

Pilsētā 62 69 Datu nav 

Valstī 64 72 69 

Izglītojamo sasniegumi diagnosticējošajā darbā latviešu valodā 6.klasei 2013./2014.m.g. ir 

optimālā līmenī ar tendenci uzlaboties salīdzinājumā ar 2012./2013.m.g. Rezultāti skolā ir ļoti 

tuvu rezultātiem pilsētā un valstī.  



38 
 

Krievu valodā rezultāti 2013./2014.m.g. ir nedaudz kritušies, salīdzinājumā ar 2011./2012..m.g. 

un 2012./2013.m.g., bet šādi rezultāti bija gaidāmi, jo kritusies arī vidējā balle gadā. Gan 

2011./2012.m.g., gan 2012./2013.m.g. skolas rezultāti bija augstāki par pilsētas un valsts 

rezultātiem.  

Rezultāti dabaszinībās ir ļoti stabili un pārsvarā tuvu Liepājas pilsētas rezultātiem un 

rezultātiem valstī. 2013./2014.m.g. skolas rezultāti ir augstāki par valsts rezultātiem.  

Matemātikā – rezultāti ir stabilā, optimālā līmenī. 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. rezultāti 

ir augstāki par vidējo vērtējumu Liepājas pilsētā un valsts līmenī.  

Kopumā 6.klasēs valsts pārbaudes un diagnosticējošo darbu darbu rezultāti ir stabili, vidēji 60-

70% ietvaros. Kopumā nav lielas atšķirības starp izglītojamo vērtējumiem gadā un valsts 

pārbaudes un diagnosticējošajos darbos. 

9.klase - Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos – vidējais kopprocents 

Mācību priekšmets 
2011./12.m.g. 

(%) 

2012./13.m.g. 

(%) 

2013./14.m.g. 

(%) 

Latviešu valoda 

un literatūra 

CE 

Skolā 56 60 55 

Pilsētā 59 63 57.3 

Valstī 62 65 62 

Mācībvaloda 

(krievu valoda) 

Skolā 68 64,6 69,7 

Pilsētā 68 67 69 

Valstī 67 67 68,5 

Matemātika  

Skolā 63 57 67,3 

Pilsētā 57 53 53 

Valstī 59 56 57,5 

Angļu valoda 

Skolā 60 56 54 

Pilsētā 61 61 62 

Valstī 65 67 66,9 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

Skolā 65 66 59,6 

Pilsētā 64 65 60 

Valstī 66 67 64 

9.klasē centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā rezultāti nedaudz kritušies 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un vidējais līmenis katru gadu skolā ir nedaudz zemāks 

nekā Liepājas pilsētā un valstī. 2013./2014.m.g. proporcionāli kritušies rezultāti arī pilsētā un 

valsts līmenī.  

2013./2014.m.g. ļoti labi rezultāti ir krievu valodas eksāmenā, kuri nedaudz palielinājušies 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem un salīdzinājumā ar rezultātiem valstī un 

Liepājas pilsētas līmenī, kā arī proporcionāli paaugstinājusies gada vidējā balle šajā priekšmetā.  

Matemātikā, angļu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē eksāmenu rezultāti katru gadu ir 

nedaudz kritušies, bet ir augstāki par 50%. Matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē vidējais 

kopprocents skolā 2011./2012.m.g. un 2012./2013.m.g. ir lielāks nekā Liepājas pilsētā un 

lielāks vai vienāds ar līmeni valstī. 
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12.klase (Centralizētie obligātie eksāmeni) – vidējais kopprocents 

Mācību priekšmets 
2011./12.m.g. 

(%) 

2012./13.m.g. 

(%) 

2013./14.m.g. 

(%) 

Latviešu valoda  

Skolā 29.8 42.4 31.8 

Pilsētā 36.5 43.0 36.2 

Valstī 52.2 55.7 52.7 

Matemātika  

Skolā 35.9 49.3 46.9 

Pilsētā 46.2 40.8 46.0 

Valstī 42.9 37.3 43.3 

Angļu valoda 

Skolā 41.8 52.8 50.8 

Pilsētā 58.2 57.5 60.5 

Valstī 53.0 54.7 56.2 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasēs ir ļoti dažādi. Zemāki rezultāti ir latviešu valodā – 

vidējais kopprocents skolā ir nedaudz mazāks nekā Liepājas pilsētā (tabulā norādīti tikai 

mazākumtautību skolu rezultāti). Angļu valodā CE rezultāti nedaudz zemāki par rezultātiem 

Liepājas pilsētā un valstī, kā arī proporcionāli mainās vidējā atzīme gadā. Matemātikā rezultāti 

pēdējos divos mācību gados ir augstāki par vidējo vērtējumu Liepājas pilsētā un valstī.  

Uzdevumi turpmākajam darbam izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai ikdienas darbā un 

valsts pārbaudījumos tiek balstīti uz analīzi un secinājumiem dažādos līmeņos - mācību 

priekšmetu metodiskajās komisijās, Pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu un vadības 

sanāksmēs. 

Liepājas 7.vidusskolas valsts centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums no 

2011./2012.m.g. līdz 2013./2014.m.g. (vidējais kopprocents) 

 

Skola katru gadu analizē 12.kl.CE rezultātus, salīdzinot tos ar pilsētas un valsts rezultātiem. 

Trīs gadu garumā no 2008./2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. ABC līmeņu īpatsvars visos 

12.klašu centralizētajos eksāmenos paaugstinājās,  un 2010./2011.m.g. nedaudz pārsniedza CE 

rezultātus valstī, taču rezultāti no 2008./2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. bija nedaudz zemāki 

salīdzinājumā ar pilsētas rezultātiem.  
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Liepājas 7.vidusskolas valsts centralizēto eksāmenu 12.kl. rezultātu salīdzinājums pēc 

„ABC” un „DEF” līmeņu īpatsvara no 2008./2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g. 

 

Centralizēto eksāmenu 12.klasēm ABC līmeņu īpatsvara salīdzinājums ar līmeni 

Liepājas pilsētā un valstī no 2008./2009.m.g. līdz 2010./2011.m.g.  

 

5.4. Atbalsts izglītojamiem 

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Galvenie un visbiežāk risinātie jautājumi un problēmas kā klases audzinātājam, tā skolas 

sociālajam pedagogam un administrācijai ir saistīti ar skolēnu nesekmību, uzvedības 

problēmām un stundu kavējumiem. Mācību grūtības un dažādu atsevišķu priekšmetu apgūšanas 
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grūtības visvairāk novērojamas pamatskolā, kas, galvenokārt ir saistīts ar pusaudžu periodu, 

interešu maiņu un motivācijas zudumu. 

Skolā ir izveidota Atbalsta personāla komanda, kurā strādā psihologs, sociālais pedagogs, 

logopēds, medmāsa, sākumskolas pedagogs un administrācijas pārstāvis. Skolas psihologs, 

sociālais pedagogs un logopēds veic individuālu darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās.  

Uzsākot mācību gadu, tiek veikta skolēnu izpēte un datu apkopošana. Tiek veiktas individuālas 

konsultācijas ar bērniem un vecākiem, kā arī informācijas apmaiņa ar klases audzinātāju 

veiksmīgai skolnieku adaptācijai un laicīgai sociālā riska ģimeņu konstatēšanai. 

Regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, kā arī audzēkņi, kuriem 

ir grūtības saskarsmē ar klases biedriem, adaptāciju skolas un klases vidē.  

Skolas un vecāku sadarbība ieņem ļoti nozīmīgu vietu bērna socializācijas un motivācijas 

paaugstināšanā, tādēļ mūsu skolā notiek regulāra sadarbība ar vecākiem, viņu informēšana un 

izglītošana. Skolēniem šo darbību rezultātā rodas lielāka izpratne par skolotāju darbu, un viņi 

uzticas profesionāļiem. 

Katru mācību gadu tiek apzināti skolēni, kuru vecāki atrodas ārzemēs, informācija tiek iesniegta 

Liepājas Izglītības pārvaldes speciālistei bērnu tiesību jautājumos D. Liepai. 

Kopumā 2013./2014. mācību gadā ārzemēs atradās 9 skolas skolnieki vecumā no 7 – 18 gadiem 

un 65 skolnieku vecāki. 

 

Skolā katru piektdienu sanāk Sociālo lietu komisija, kura izskata klases audzinātāju 

brīvpusdienu iesniegumus un lemj par to piešķiršanas kārtību skolēniem. Kopumā skolā 

brīvpusdienas tiek nodrošinātas 89 skolēniem, no kuriem: 

trūcīgās ģimenes statuss 55 

bērni – invalīdi 14 

daudzbērnu ģimenes 7 

aizbildnība 8 

pēc klases audzinātājas lūguma 8 
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Jau trešo mācību gadu Liepājas izglītības pārvalde sadarbībā ar NVA organizē skolēnu 

nodarbinātības programmu, kurā aktīvi iesaistās arī mūsu skolas skolēni vecumā no 13-14 

gadiem. Pārrunājot ar viņiem iegūto pieredzi, tika secināts, ka skolēni ļoti augstu novērtē doto 

iespēju, jo daudzām ģimenēm bērna nopelnītā nauda atvieglo individuālo mācību līdzekļu un 

apģērba iegādi.  

 2011./2012. māc. g. 2012./2013. māc. g. 2013./2014. māc. g. 

13 - 14 gadīgie 29 17 28 

Oktobrī tika organizētas 5.kl. un 10.kl. vecāku sapulces. Sapulces laikā skolas psihologs 

iepazīstināja vecākus ar izglītojamo vecuma īpatnībām, sociālais pedagogs sniedza informāciju 

par sociālās palīdzības iespējām mācību iestādē un sadarbību ar skolēniem un vecākiem. 

Skolēnu emocionālās un psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu skolā veic klašu audzinātāji 

sadarbībā ar skolas psiholoģi, psyh. zin. doktori Irinu Stradomsku. Klases audzinātāji un 

priekšmetu skolotāji tiek aicināti informēt skolas psihologu par skolēniem, kuriem ir 

nepieciešams emocionāls un psiholoģisks atbalsts.  

Psihologa darbs ar skolēniem noris galvenokārt divos virzienos: 

1. Psihiskās attīstības likumsakarību pētīšana un skolēnu personības formēšana, lai 

izstrādātu metodes, paņēmienus, kuras nodrošinātu mācīšanās un audzināšanas 

procesus. 

2. Tiešais darbs ar skolēniem un vecākiem skolā, izmantojot mūsdienīgas pētīšanas 

metodes. 

Skolā ir cieša sadarbība starp skolas Atbalsta personālu un klases audzinātājiem, priekšmetu 

skolotājiem, skolas administrāciju, vecākiem un citām pilsētas sociālajām institūcijām. 

(Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļa; Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija; Valsts policijas nepilngadīgo lietu nodaļa; Bāriņtiesa; Sociālā dienesta ģimenes 

atbalsta daļa). Regulāri tiek veikta sadarbība, ātra problēmu konstatēšana un novēršana.  

Skolēniem un viņu vecākiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts skolas kompetenču ietvaros, 

kuru īsteno Atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, skolas administrācija), 

kā arī visi pārējie pedagogi. 

Ar pašvaldības atbalstu skola organizē vasaras nometnes pamatskolas un vidusskolas skolēniem 

no 2010. gada. Dalībnieku skaits kopumā – 270. 

Drošības pasākumi 

Drošības pasākumus skolā reglamentē kvalitatīvi izstrādāti dokumenti, ar kuriem ir iepazīstināti 

gan skolēni, gan skolas personāls. Katru gadu pavasarī notiek skolas evakuācijas mācības. 

Skolēni un darbinieki ir informēti, kā jārīkojas ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumos. Ir 

izstrādāti darba drošības noteikumi mācību kabinetos. Skolā redzamās vietās ir izvietoti 

evakuācijas plāni. Klašu stundās skolēni tiek iepazīstināti un instruēti par drošības jautājumiem 

un rīcību ekstremālās situācijās. Sadarbībā ar Valsts policiju divas reizes gadā skolā tiek 

organizētas „Drošības dienas”. Klašu audzinātāji ar sociālo pedagogu L.Feldmani organizēja 

„Drošības dienas”, kā arī skolas medmāsas M. Jakuševas vadībā „Veselības dienas” uz kurām 

pēc grafika tika aicināti dažādi speciālisti: 4.klašu skolēniem notika tikšanās ar policijas 

pārstāvjiem, kas pastāstīja kā uzvesties uz ielas, dažādos masu pasākumos, drošību internetā 

utt. (2013./2014.m.g.). 
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Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas atbilst valstī izstrādātajiem Bērnu tiesību 

aizsardzības, Izglītības likuma pantiem un MK noteikumiem. Regulāri iekšējās kārtības 

noteikumos tiek veikti grozījumi un papildinājumi. Tos iesaka un atbalsta skolas institūcijas, 

izglītojamie, vecāki. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti skolas 

darbinieki, izglītojamie un vecāki. Izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Izraksts no Skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem ir skolas izglītojamo dienasgrāmatās.  

Ar izglītojamo iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos un vecākus iepazīstina klases 

audzinātāja vismaz vienu reizi gadā. Tie ir kvalitatīvi, veicina bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un 

atbildības sajūtu.  

Visiem skolas un ārpusklases pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša instrukcija. Ir noteikta kārtība ārpusstundu 

pasākumu organizēšanai. 

Skolā ir izveidota kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem un to novēršanas pasākumiem. Ja 

izglītojamie neievēro iekšējās kārtības noteikumus, to pārrauga klašu audzinātāji, priekšmetu 

skolotāji, administrācija, skolas atbalsta personāls - sociālais pedagogs, psihologs un medmāsa. 

 Skolēni pārsvarā ir disciplinēti, pieklājīgi, draudzīgi. 

 Skolā ir dežurants un policists, kas kontrolē nepiederošu personu atrašanos skolā. 

Starpbrīžos skolā dežūrē pedagogi, kuri ir pakļauti dežūrējošam administratoram.  

Lai sekotu kārtības ievērošanai un novērstu pārkāpumus, skolā jau vairākus gadus dežūrē 

policists. Pašvaldības policistu darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 17.00.  

Lai nodrošinātu skolēnu drošību, skolā uzstādītas 10 videonovērošanas kameras, tādējādi ir 

iespējams sekot līdzi notiekošajam gan skolas telpās, gan skolas pagalmā.  

Ja skolēnu starpā rodas konfliktsituācijas, tās tiek risinātas ar sociālā pedagoga un skolotāju 

palīdzību. Ja skolēnam nodarīts pāri fiziski vai morāli, skolēni zina, kur griezties pēc palīdzības 

un nebaidās atklāti izrunāt savu problēmu. Skolas darbinieki un skolēni zina kārtību, kādā 

jāziņo par fiziskiem un morāliem pāridarījumiem. Skolas vadība un darbinieki vienmēr reaģē 

uz šādiem gadījumiem un atbilstoši rīkojas. Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi 

novērtēt labu uzvedību un sasniegumus, kā arī paredz atbildību iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošanas gadījumā.  

Izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās apkārtnē. Izglītojamo drošības nodrošināšanai ir 

izstrādāti noteikumi, kuri nosaka izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos masu un sporta 

pasākumos, ekskursijās vai pārgājienos, pirmās palīdzības sniegšanā un veselības aprūpē, 

ārkārtas situācijās, ugunsdrošībā. 

Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe 

Skolēnu veselības aprūpi un medicīnisko palīdzību nodrošina sertificēta medicīnas māsa. 

Skolas veselības punkts ir reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā, kods 1700-00058.  

Skolas medmāsas palīdzība ir pieejama no 8.00 līdz 16.00.  

Smagu traumu vai saslimšanas gadījumos, medmāsa izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību 

un par to informē izglītojamo vecākus vai likumiskos aizbildņus. 
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Skolā ir izstrādāta kārtība par pirmās palīdzības sniegšanu. Kā arī tiek veikta darbinieku pirmās 

palīdzības sniegšanas apmācība,  kā rīkoties negadījumu, traumu gadījumos. 2014.gada  martā 

skolā pirmās palīdzības apmācību veica Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs 

Raitis Suhins. 

Izglītojamiem tiek nodrošināta ikdienas ambulatoriskā pieņemšana, ja ir veselības problēmas 

vai nepieciešama konsultācija. Ir iespēja pārrunāt visus interesējošos jautājumus ar medmāsu 

individuāli. 

Palīdzības sniegšana izglītojamiem 

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 

2158 2499 2798 2665 2759 

Medmāsa regulāri veic izglītojamo profilaktisko apskati, antropometriskos mērījumus, redzes 

un dzirdes pārbaudi, stājas traucējumu un arteriālā asinsspiediena kontroli. Iegūtie dati tiek 

ierakstīti bērnu medicīniskajās kartēs. Ja ir kādas novirzes no normas, medmāsa nosūta uz vizīti 

pie ģimenes ārsta vai cita speciālista. 

Reizi mācību gadā medmāsa veic kašķa un pedikulozes pārbaudi, kā arī šo slimību profilakses 

pasākumus. 

Mācību gada sākumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta ieteikumu, medmāsa sadala izglītojamos  

grupās sporta nodarbībām. Nepieciešamības gadījumā medmāsa sniedz informāciju klases 

audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem par slimībām, kas var ietekmēt skolēnu mācību darbu 

un ir saistītas ar īpašām vajadzībām izglītojamam. 

Skolēnu veselības stāvokļa novērtējums 

 

Izglītojamo veselības stāvoklis ir apmierinošs. 

Skolēniem un vecākiem ir iespējams saņemt Atbalsta personāla konsultācijas un palīdzību. 

Skolā arvien vairāk tiek iekļauti bērni ar īpašām vajadzībām, palielinās bērnu skaits ar dažādiem 

valodas un dzirdes traucējumiem. Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem par katra 

skolēna veselības stāvokli, lai nodrošinātu bērniem optimālus apstākļus skolā. Medmāsa 1. 

klašu adaptācijas periodā vecākiem izsniedz anketas, kuras palīdz noskaidrot bērna veselības 
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problēmas, skolēna individuālās un īpašās aprūpes vajadzības, nodibināt efektīvu saskarsmi un 

labas attiecības ar bērnu.  

Skola sadarbojas ar Liepājas zobārstniecības poliklīniku. Katram skolēnam reizi mācību gadā 

tiek veikta zobu sanācija. 

Skola piedalās valsts atbalsta programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”. 1.-3.klašu 

skolēniem tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana par valsts līdzekļiem. 

Medmāsa uzrauga telpu sanitāro stāvokli un kontrolē ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Skolā ir 

izstrādāts uzkopšanas un dezinfekcijas plāns. 

Medmāsa popularizē veselīgu dzīvesveidu klases stundās un sadarbībā ar sociālo pedagogu veic 

izglītojoši profilaktisko darbu skolā. (6.,7.,8. klašu meitenēm sadarbībā ar “Procter & Gamble” 

speciālistiem lekcijas par higiēnu, 10.-12. klašu meitenēm ārstes akušieres-ginekoloģes 

lekcijas, 6.,7.,8., 9. klašu skolēniem sadarbībā ar veselības veicināšanas konsultantu un Valsts 

policijas darbiniekiem lekcija par atkarībām „Lieto barā, mirsti viens”). Ar 2015.gadu skola 

uzsāks darbu projektā „Veselību veicinoša skola”. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana 

Skolā regulāri tiek plānots un īstenots darbs pie skolas tēla veidošanas. Skolai ir sava simbolika 

–  logo un karogs. Skolas interneta mājas lapā www.7vsk.liepaja.edu.lv, regulāri tiek atjaunota 

informācija par skolas darbu, aktualitātēm un notikumiem. Skolai ir savas tradīcijas, kas attīsta 

darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību  savai skolai. 

Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs un koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties ar izglītības 

iestādes pedagoģisko personālu, izglītojamiem, viņu ģimenēm un citām audzināšanas darbā 

iesaistītām pašvaldības un valsts institūcijām. 

Skolā ir izplānots un tiek vadīts klašu audzinātāju metodiskais un organizatoriskais darbs, 

koordinēta un pārraudzīta audzināšanas stundu tematiskā kvalitāte, nodrošināta teorētiska un 

metodiska palīdzība klašu audzinātājiem. No 2011./2012.m.g. skolā visa  audzināšanas darba 

dokumentācija (gan klases darba plāni, gan atskaites) tiek veidota un  iesniegta elektroniskā 

veidā. Visi klašu audzinātāju darba plāni balstās uz audzināšanas programmu, iekļaujot 

sekojošas audzināšanas tēmas: 

 Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

 Es ģimenē un skolā; 

 Sabiedriskā līdzdalība; 

 Karjeras izvēle; 

 Drošība; 

 Veselība un vide. 

Katru mācību gadu klases audzinātāji veiksmīgi piedalās ar savām klasēm  pilsētas konkursā 

“Lieliskais klases audzinātājs”, kurā jau tika nominēti sekojoši skolotāji: Līvija Kamuškina, 

Dina Mihaiļičeva, Irina Sirenko, Laimdota Semeņuka, Vera Šoņa, Lilija Ļitvinova, Ksenija 

Siliņa, Olga Ņefjodočkina.   
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Skolā aktīvi darbojas 8. - 12. klašu Skolēnu līdzpārvalde. To veido ievēlēti skolēnu pārstāvji no 

katras klases. Skolēnu līdzpārvalde, koordinatora vadībā, pārdomāti plāno, organizē, vada un 

analizē daudzveidīgus skolas tradicionālos ārpusstundu pasākumus. Skolēnu līdzpārvalde 

aktīvi darbojas un piedalās visos skolas un pilsētā organizētajos pasākumos, piemēram: 

Skolotāju un Starptautiskajā sieviešu dienā skolas līdzpārvalde vada mācību stundas 

sākumskolas skolēniem, organizē skolas Jaungada pasākumus, aktīvi līdzdarbojas pilsētas 

konkursos „Foršākais skolotājs”, kur izvirzīja S. Kuprjašovu (2013./2014.m.g.), D.Mihaiļičevu 

(2014./2015.m.g.), Masku ballē, labdarības pasākumos un akcijās, pilsētas Līdzpārvaldes 

konferencē un citās. Līdzpārvalde ir ieguvusi diplomus ”Par veiksmīgu darbu” Liepājas 

Skolēnu domes līdzpārvalžu konferencēs 2011./2012.m.g. un 2013./2014.m.g. 

Izglītojamie, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem, piedalās skolas vides veidošanā, veicot 

dežūras klasē, iesaistoties skolas apkārtnes un telpu sakārtošanā. Izglītojamie aktīvi piedalās 

Latvijas lielajās talkās. Mūsu skolā norisinās vasaras prakse, kuras ietvaros ir iespējams 

skolēniem veikt uzkopšanas darbus, lai sagatavotu skolu jaunajam mācību gadam, tādējādi 

īstenojot darbaudzināšanu skolā. Skolēni, kuri veselības stāvokļa dēļ tiek atbrīvoti no vasaras 

prakses, dežūrē eksāmenu un ieskaišu laikā, nodrošinot kārtību, strādā bibliotēkā. Šo darbu 

koordinē direktores vietniece audzināšanas jomā, kā arī kontrolē uzkopšanas darbu kvalitāti un 

skolēniem vienlīdzīgi sadala pienākumus. Prakses norises vieta ir skola un tās apkārtne. Pirms 

prakses sākuma skolēniem tiek nolasīta drošības tehnikas instruktāža, veselības un vides 

noteikumi. Skolēni parakstās par to, ka ir iepazinušies ar noteikumiem. 

Skolā pastāvīgi notiek pasākumi, konkursi, klases stundas, veltītas mūsu valstij viss darbs ir 

cieši saistīts ar skolēnu pilsonisko audzināšanu: 

 skolotājas L.Kamuškinas un latviešu valodas MK pasākums 8.klašu skolēniem “Es savā 

zemītē” un spēļu stunda 5.klasēm „Latviski var arī tā!” (2011./12.m.g.); 

 5.klašu skolēni piedalījās erudīcijas un radošo izpausmju konkursos „Mana Latvija” 

(05.11.2013. – skolā, 08.11.2013.g. - pilsētā), ko veidoja skolotāja G.Āboliņa sadarbībā 

ar Estētikas MK vadītāju I.Intenbergu;  

 konkurss 7.klasēm “ Nāc nākdama, Lieldieniņa!”, ko organizēja un vadīja estētikas MK 

vadītāja – I.Intenberga un latviešu valodas MK skolotāja K.Siliņa (2013./2014.m.g.); 

 pasākums 6. klasēm „Latviski var arī tā!” (2013./14.m.g.);  

 skolotāji K.Strauta un L. Kamuškina savās audzināmās klasēs novadīja atklāto klases 

stundu „Ar ko sākas dzimtene?”(2013./14.m.g.); 

 direktores vietniece audzināšanas darbā A. Aldaga organizēja un novadīja Liepājas 

pilsētas atklāto pilsoniskās audzināšanas svinīgo līniju, veltītu Latvijas Proklamēšanas 

dienai (2013./2014.m.g.); 

Skolēnu personības veidošanai, attīstīšanai, redzesloka paplašināšanai regulāri tiek organizēti 

dažādi ārpusstundu pasākumi – ekskursijas un kultūras iestāžu apmeklējumi. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties, organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem tradicionāliem 

pasākumiem skolā: 

 Zinību diena;  

 Sporta dienas; 

 Drošības un Veselības dienas; 

 Vidusskolēnu vadītās stundas un apsveikumu koncertu, veltīts Skolotāju dienai; 

 Fukšu – 10. klašu skolēnu iesvētības;  

 Vecāku kopsapulces;  

 Karjeras nedēļa; 
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 Miķeļdienas tirdziņš; 

 Lāčplēša diena;  

 Svinīgās līnijas, veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, kur apbalvoja gan 

veiksmīgākos un aktīvākos skolēnus, gan skolotājus;  

 Konkursu laureātu godināšana;  

 Ziemassvētku pasākumi sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai; 

 Ziemassvētku koncerts vecākiem, mikrorajona iedzīvotājiem; 

 Skolas skatuves runas konkurss; 

 Estrādes konkurss-šovs “Slavas mirklis”; 

 Projektu pētnieciskā nedēļa;  

 Ēnu dienas – vidusskolā; 

 8.marta koncerts; 

 Svinīgās līnijas, veltītas Liepājas dzimšanas dienai; 

 Vecāku diena; 

 Skolas teātra izrādes vecākiem, mikrorajona iedzīvotājiem; 

 Skolas krievu tautas ansambļa koncerti sākumskolai; 

 Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanas; 

 Talkas;  

 Mātes dienas koncerts; 

 Teicamnieku, olimpiāžu laureātu un konkursu laureātu godināšana;  

 Pēdējie zvani (4., 9., un 12.klasēm); 

 Izlaidumi (9. un 12.klasēm); 

 Vasaras prakse (7.,8.,10. un 11.klasēm); 

Izglītojamie tiek rosināti rūpēties par citiem cilvēkiem, tādēļ skola aktīvi piedalās divās 

labdarības akcijās: “Rudens veltes” un „Ziemassvētku dāvanas”. Skola jau 4 gadus sadarbojas 

ar sociālajām dzīvojamām mājām Flotes un Kuldīgas ielā, un labdarības akciju laikā skolēnu 

saziedotās mantas un produkti tiek nogādāti šo māju mazturīgajiem iemītniekiem. Tāpat 

labdarības akcijas „Ziemassvētku dāvanas” laikā tiek sarūpētas dāvanas mūsu skolas bērniem 

no mazturīgām ģimenēm.  

Atsevišķos gadījumos, lai skolēnos vairotu līdzcietību un žēlsirdīgumu, skolā ir norisinājušās 

labdarības akcijas atsevišķu skolēnu ģimenēm, piemēram, 2013./2014. mācību gadā tika 

saziedoti līdzekļi mūsu skolas 6.a klases skolēna ārstēšanai un rehabilitācijai. 

Interešu izglītības organizēšana 

Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot 

plašu ārpusstundu nodarbību klāstu. Tās ir pamatotas un mērķtiecīgas, izstrādātas saskaņā ar 

izglītojamo un vecāku interesēm un vēlmēm, pieejamiem cilvēkresursiem un telpām. Skolas 

interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Ārpusstundu 

nodarbības pēc Izglītības programmām veido fakultatīvi pamatskolā, individuālās vai grupu 

nodarbības un mākslinieciskā pašdarbība vidusskolā. 

Ārpusstundu aktivitātes un pasākumi vērsti uz izglītojamo radošo un sociālo prasmju attīstību, 

vērtīborientāciju. Izglītojamie iesaistās dažādu tautu tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

izzināšanā, saglabāšanā un pilnveidē, apkārtējās vides sakopšanā. Mēs savā skolā saglabājam 

tradīcijas un arī veidojam jaunas. 

Ārpusstundu nodarbības plānotas atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām saskaņā ar 

apstiprināto nodarbību sarakstu.  
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Katrs pulciņš popularizē savus sasniegumus, skolēni piedalās konkursos, koncertos un 

sacensībās, rīko izstādes. 

Ārpusstundu nodarbību vadītāji ir devuši lielu ieguldījumu skolēnu personības veidošanā, kā 

arī atdzīvinājuši skolas sabiedrisko dzīvi, organizējot  skolas „Teātra dienas” (skolotāja 

N.Kuharčuka), skolas „Orķestra dienas” (skolotāja G. Ginzikēviča) un rūpējoties par skolas 

noformēšanu svētkiem (skolotāja I. Intenberga un S. Kuļikova). 

Popularitāti ir ieguvuši: 

 skolas teātris “Impulss”, kurš darbojas jau 25 gadus  

1.  2010./2011.m.g. labākā izrāde pilsētā „Čubriks” no skolu teātriem (režisore N. 

Kuharčuka) 

2. laureāti IV Latvijas skolu teātru festivālā Rīgā;  

3. 2012./2013.m.g. 2. vieta pilsētas Literāro kompozīciju konkursā, Lejaskurzemes 

reģiona konkursa dalībnieki; 2. vieta pilsētas teātru skatē; 

4. Divi 1.pakāpes diplomi par literāro uzvedumu „Pieaugušie un bērni”. 

 Skolas vokālā studija A. Aldagas vadībā 

1. 2010.g. Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss – festivāls „Aprīļa 

pilieni” – diploms; 

2. 2011./2012.m.g. Vokālistu starppilsētu konkurss „Junioru balsis” – diplomi: Grand-

prix; divi 1.vietas diplomi, 3.vieta; 

3. 2012./2013.m.g. Liepājas starpskolu mūzikas festivāls „Jaunās zvaigznes 2013” – 

2.vieta; 

4. 2012./2013.m.g. Vokālistu starppilsētu konkurss „Junioru balsis” diplomi: Grand-

prix; divi 1.vietas  diplomi 

 Krievu tautas instrumentu orķestris G. Ginzikēvičas  vadībā 

1. katru gadu orķestris piedalās pilsētas instrumentālo ansambļu skatē, kurā vienmēr 

iegūst 1. vietu.  

2. 20 gadu laikā ieguvis tikai pirmās vietas; piedalās arī republikas konkursos, kuros 

ieguvuši gan pirmās, gan otrās vietas. 

 Skolas sporta pasākumi (2011./2012., 2012./2013. un 2013./2014. m. g.) 

 I vieta “Lielā balva” 8.-9.kl.  

 I vieta “Tautas bumba”4.-5.kl. meitenes, IV vieta republikā 

 I vieta “Aerobika”10.- 12.kl. jaunietes 

 I vieta “Drošie un veiklie”.-7.kl. 

 I vieta Vieglatlētikas kross 2.-12.kl. 

 III vieta Vieglatlētikas 4-cīņa meitenes 6.-7.kl. 

 III vieta Jautrie starti 3.kl. 

Skola regulāri iesaistās arī starptautiskajos projektos. Laikā no 2011. līdz 2013. gadam skola 

bija iesaistījusies COMENIUS daudzpusējās partnerības projektā, tādējādi veicinot skolēnu 

starpkultūru sadarbību un citu kultūru iepazīšanu. Dalība „Comenius” projektos. 
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Nosaukums Dalības valstis 
Skolēnu un skolotāju skaits, 

kuri piedalījās sanāksmēs 

„Viena vieta pie galda vēl 

brīva” 

Itālija 

Portugāle 

Spānija 

Kipra 

Turcija 

Latvija 

Ungārija 

Bulgārija 

2 

2 

2 

10 

3 

2 

 

12 

„Dabas reālās krāsas” 

Turcija 

Vācija 

Lielbritānija 

Itālija 

Spānija 

Latvija 

Polija 

Ungārija 

6 

2 

2 

2 

2 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras izglītība – plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, 

lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju 

samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā,  sniegtu zināšanas un izpratni 

par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. 

Cilvēka gatavību dzīvei nosaka gan viņa spēja dzīvot šodienas reālajā pasaulē, gan arī 

sagatavotība rītdienai. 

Skolā ir pieejama informācija par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu 

izvēles iespējām. Klases audzināšanas stundās skolēniem tiek sniegta informācija par profesiju 

daudzveidību. Klašu audzinātāji un skolas psiholoģe mērķtiecīgi palīdz skolēniem apzināt savas 

spējas, intereses, iemaņas, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. 

Mācību gada laikā skolas psiholoģe I. Stradomska un karjeras konsultante J. Judina veic 9. - 

12. klašu skolēnu individuālo diagnosticēšanu profesijas izvēlei un sniedz individuālas 

konsultācijas par mācību iestāžu piedāvājumiem. Skolā ir pieejami informatīvie bukleti, 

izglītības iestāžu katalogi, CD diski, interneta resursi. 

Skolēnu karjeras izpētes darbs sākumskolā un pamatskolā tiek sākts, apzinot skolēnu vecāku 

profesijas un iepazīstoties ar tām. Skola organizē skolēnu piedalīšanos “Karjeras nedēļā”, 

“Karjeras dienās”, „Ēnu dienās", „Atvērto durvju nedēļās" un arī izstādē SKOLA (Ķīpsalā). 

Vairāki pilsētas pasākumi tiek organizēti mūsu skolā. Piemēram, 2011./2012.m.g. tika 

organizēts pilsētas konkurss 8., 9. klašu skolēniem “Profesiju varavīksne”, bet 2013./2014.m.g. 

tika organizēts konkurss vidusskolēniem “Atnāc un uzzini”, 2013./2014. mācību gadā tika 

organizēts konkurss 8.klašu skolēniem “Ražots Latvijā”. 

“Karjeras nedēļas” un “Karjeras dienas” rezultāti neapstrīdami pierāda, ka mūsu skola ir viena 

no aktīvākajām un veiksmīgākajām pilsētā karjeras izglītības jomā. 



50 
 

Skolēni diezgan aktīvi un ar lielu interesi piedalījās ne tikai pilsētas, bet arī skolas pasākumos. 

Skolēnu interesi piesaistīja gan jauno uzņēmēju tirdziņš, gan tikšanās ar īstiem profesionāļiem.  

Karjeras nedēļas ietvaros vairākas klases devās mācību ekskursijās, bet 10.-12. klašu skolēni 

izveidoja videofilmu par mūsu pilsētas veiksmīgākajiem uzņēmējiem. 

Skolas bibliotēkā un lasītavā ir pieejami metodiskie materiāli un darba burtnīcas „Karjeras 

izglītība" 7.-12.klasēm, kuras klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji izmanto savu stundu 

plānošanai.  

Skolas karjeras konsultante iepazīstina skolēnus, viņu vecākus par mēneša aktualitātēm ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) informatīvo stendu palīdzību, izmantojot NVA atsūtītos 

materiālus un atrastos interneta resursus. 

Mūsu skolas karjeras izglītības aktivitātes: 

 Projekts "Karjera" 4. - 6. klašu skolēniem; 

 Projekts "Karjera" 7. - 9. klašu skolēniem; 

 Projekts "Esi līderis" vidusskolēniem. 

Skolā tiek realizēti projekti sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmiju. 

Viena no skolas prioritātēm ir ekonomiskā izglītība. To sekmējis Izglītības un zinātnes ministrijas 

ieteikums, kā arī vecāku un skolēnu ieinteresētība. 

Augstus rezultātus parādījuši mūsu skolēni pilsētas un valsts mēroga konkursos un olimpiādēs: 

 2011.g. Republikas komerczinībās konkurss “Mana vārdnīca”- 8. kl. komanda - atzinības 

raksts. 

 2012. g Republikas JAL konkurss “Biznesa pasaka”- 4. kl. komanda - atzinības raksts. 

 2012.g. Pilsētas konkurss “Profesiju kaleidoskops” - 7. kl. komanda – 1. vieta. 

 2012.g. Republikas zinātniski pētniecisko darbu komerczinībās konkurss – Anna Lepeho 

- pateicība. 

 2013. g. 7. - 9. klašu pilsētas zinātniskie lasījumi: Dmitrijs Kaminskis un Pavels Šivrinskis 

8.kl. -1.vieta. 

 2013.g Pilsētas konkurss “Ražots Latvijā” - 8. kl. komanda – 1. vieta. 

 2013.g Video sižetu konkurss “Intervija ar uzņēmēju” 1. vieta – 11.b.kl. komanda, 2. vieta 

– 12.b. kl. komanda. 

 2013.g Konkurss vidusskolēniem “Uzņēmēju kaleidoskops” 11.-12. kl. komanda – 2. 

vieta. 

 2014. g. 7. - 9. klašu pilsētas zinātniskie lasījumi: – Polina Stolarova un Aleksandra 

Trifonova - 2.vieta; Maksims Čečetkins un Valerija Boreca – 3. vieta; Angelina Anisimova 

- atzinības raksts. 

 2014. g. Pilsētas ekonomikas olimpiāde – Vadims Vaulins – 3. vieta. 

 Skolas panākumi un interese uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā mudina skolu 

sadarboties ar starptautisko organizāciju Junior Achievement. Pateicoties tam, skolēni var 

strādāt skolas firmā, piedalīties ekonomisko spēļu čempionātā, kā arī gūt citus labumus. 

 2013./14.m.g. skolā tika izveidots ekonomikas kabinets, kurā plānots izveidot pilsētas 

ekonomiskās apmācības centru.  

 Skola bieži dalās pieredzē par karjeras izglītības jautājumiem ar citu skolu pedagogiem. 

 2011./12.m.g. notika pilsētas mēroga seminārs, novadītas 2 atklātās klases stundas par 

karjeras izvēli. 
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 2012.gada martā skola organizēja arī pilsētas konferenci “Vecāku un skolotāju loma 

bērna karjeras izglītībā”. 

No 2011.g. līdz 2014.g. 9 skolas skolotāji ir apmeklējuši pedagogu kursus „Pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveide Karjeras izglītībā". 

Aktīvi piedaloties konkursos un projektos, skolēni iegūst prasmes un iemaņas, kas palīdz sasniegt 

galamērķi: 

 patstāvību uzskatos; 

 vispusīgu sagatavotību dzīvei; 

 mērķtiecīgu profesijas izvēli; 

 iespēju atrast atbilstošu darbu. 

Doto tendenci apstiprina Liepājas 7.vidusskolas aptaujas dati par absolventu tālākizglītību.  

9. klašu absolventu tālākizglītība 

 
Skolēnu 

skaits 
Vidusskola 

Citās 

izgl. iest. 
Darbs 

Mācības 

ārpus 

Latvijas 

2011./2012.m.g. 68 44 (64,7%) 24 (35,3%) - - 

2012./2013.m.g. 70 36 (51,4%) 33 (47,1%) - 1 (1,5%) 

2013./2014.m.g. 64 37 (57,8%) 24 (37,4%) 1 (1,6%) 2 (3,2%) 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

 
Skolēnu 

skaits 
Studijas 

Studijas 

ārpus 

Latvijas 

Darbs 

Darbs 

ārpus 

Latvijas 

2011./2012.m.g. 36 28 (77,8%) 1 (2,8%) 7 (19,4%) - 

2012./2013.m.g. 28 17 (60,7%) 6 (21,4%) 3 (10,7%) 1 (3,6%) 

2013./2014.m.g. 44 25 (56,8%) 3 (6,8%) 10 (22,8%) 6 (13,6%) 
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Mācību iestāžu reitings Liepājas 7.vidusskolas absolventu vidū 

Mācību iestāde 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014 

RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) 10% 25% 8% 

LU (Latvijas universitāte), 10,5% 15% 6% 

BSA (Baltijas Starptautiskā akadēmija) 10% 10% 6% 

LPU (Liepājas Universitāte) 20% 10% 8% 

BA (Banku Augstskola) 10% 5%  

TSI (Transporta un sakaru institūts) 10% 5% 6% 

RSEBAA (Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola) 

10% 5% 3% 

Studijas ārpus Latvijas 0% 5% 8% 

Citas augstskolas 10% 15% 7,5% 

Kā redzams, lielākā skolēnu daļa turpina iegūt augstāko izglītību (77,8 % - 2011./2012. m. g., 

60,7% - 2012./2013.m.g., 56,8% - 2013./2014.m.g.). 

2014.gada kritums raksturīgs visai pilsētai, un tas saistīts ar sociālajiem un ekonomiskajiem 

procesiem valstī.  

Absolventu vidū populārākās ir profesijas, kas saistītas ar ekonomiku, finansēm un vadību. 

Katru gadu tās izvēlas no 45% līdz 60 % absolventu, tāpēc skola sadarbojas ar tāda tipa 

augstākajām mācību iestādēm.  

Karjeras izglītībā iegūtās zināšanas palīdz izglītojamiem analizēt dažāda rakstura informāciju, 

attīsta prasmi optimāli lietot iegūto informāciju, izmantot to praksē, radīt jaunas, kreatīvas 

idejas, argumentēt to lietderību, pieņemt un analizēt pamatotus, apkārtējiem cilvēkiem un videi 

pieņemamus lēmumus, kā arī veicina jauniešu karjeras izaugsmes plānošanu- spēju apzināti 

noformulēt mērķus un pieņemt lēmumus, lai sasniegtu karjeras galveno mērķi. 

Karjeras izglītība veicina izglītojamo praktiskās prasmes karjeras veidošanas procesa 

nodrošināšanā.  

Karjeras izglītības pamattēmas - sevis izzināšana un pašattīstība, karjeras iespēju izpēte, darba 

pasaules izzināšana, kā arī karjeras plānošana un izvēle.  

Vērtējums: ļoti labi. 

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai ir ļoti svarīgs un atbildīgs process skolas darbībā. Skolā 

ir izveidota kārtība darbam ar talantīgiem skolēniem, ir apstiprināts konsultāciju grafiks visos 

mācību priekšmetos, lai mērķtiecīgi un efektīvi plānotu un atbalstītu talantīgo skolēnu dalību 
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mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, 

projektos. Informācija skolēniem par iespējām piedalīties konkursos, olimpiādēs, projektos un 

citās aktivitātēs ir pastāvīga. Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību visos pasākumos. 

Plānojot savu darbu, skolotāji izmanto diferenciālo pieeju un individuālos plānus.  

Darbs ar talantīgiem skolēniem 

Pedagogi organizē darbu ar talantīgiem skolēniem: 

 individuāli (katrā mācību priekšmetā, katrā klašu paralēlē ir noteikta un tarificēta 1 

st./nedēļā); 

 konsultāciju laikā; 

Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos (skolā, pilsētā, novadā, valstī) un saņem godalgotas vietas. 

Par talantīgo skolēnu sasniegumiem tiek informēti pārējie skolēni, skolas darbinieki, vecāki. 

Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota skolas stendos, skolas avīzē, skolas mājas 

lapā. 

Skola sekmīgi piedalās pilsētas, reģiona, valsts olimpiādēs un konkursos. 

Pārskats par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD lasījumos 

pilsētā 

Pilsētas mācību priekšmetu olimpiādes 

2011./2012. 

 

 1.v. skaits 2.v. skaits 3.v. skaits Atz. skaits 

Pilsētas olimpiādēs 6 12 7 12 

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
1 - - - 

2012./2013. 

Pilsētas olimpiādēs 8 7 15 9 

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
2 1 - 2 

2013./2014. 

 

Pilsētas olimpiādēs 4 14 21 16 

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
0 5 2 1 
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Kurzemes reģiona priekšmetu olimpiāžu rezultāti 

Pilsētas mācību priekšmetu olimpiādes 

2011./2012. 

 

 1.v. skaits 2.v. skaits 3.v. skaits Atz. skaits 

Priekšmetu olimpiādēs     

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
1    

2012./2013. 

Priekšmetu olimpiādēs  1   

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
  1  

2013./2014. 

 

Priekšmetu olimpiādēs  1   

Pētnieciskajos 

lasījumos pilsētā 
1    

Valsts mēroga priekšmetu olimpiāžu rezultāti 

Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādes 

Māc.g. Klase Priekšmets Vieta 

Skolēna 

vārds, 

uzvārds 

Skolotājs/a 

2011./2012. 9. Matemātika 3. N.Šulajeva V.Šoņa 

2012./2013. 
9. Matemātika 2. L.Tjurs L.Basakova 

10. Matemātika 2. N.Šulajeva D.Mihailičeva 

2013./2014. 

9. Franču valoda 2. J.Pipčenko A.Kulakova 

9. Franču valoda Atz. S.Ņikitina A.Kulakova 

11. Matemātika Atz. N.Šulajeva D.Mihailičeva 

Kopā: 1.v. skaits - 2.v. skaits - 3 3.v. skaits - 1 Atz. Skaits - 2 

Valsts mēroga ZPD konferences rezultāti 

Valsts mērogā ZPD konferences rezultāti 

Māc.g. Kl. Priekšmets Vieta 

Skolēna 

vārds, 

uzvārds 

Skolotājs/a 

2012./2013. 11. Krievu literatūra 3. D.Kubraka S.Kuprjašova 
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Valsts mācību konkursu rezultāti 

Valsts konkursi matemātikā 

Mac.g. Klase Konkursa nosaukums Vieta Skolotājs/a 

2011./2012. 

5.-6. Jauno matemātiku skola 
3. 

(komanda) 

L.Basakova 

D.Mihailičeva 

8.-9. Profesora Cipariņša klubs 
4. 

(komanda) 

L.Basakova 

V.Šoņa 

2012./2013. 
6. Jauno matemātiku skola 

1. 

(komanda) 

L.Basakova 

 

2013./2014. 
7. Jauno matemātiķu skola 

3. 

(komanda) 

L.Basakova 

 

Skola atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos pilsētas, valsts olimpiādēs un ZPD lasījumos. 

Izglītojamos aicina 2 reizes gadā uz pasākumu “Teicamnieku godināšana”. Talantīgo skolēnu 

darbību koordinē direktores vietnieki izglītības joma un metodisko komisiju vadītāji. 

Skolotāji, skolēni un viņu vecāki cieši sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. 

Darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās 

Skolā ir izveidota sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.. Skolotāji ar šiem 

skolēniem papildus strādā gan fakultatīvajās nodarbībās, gan konsultācijās. Konsultācijas tiek 

plānotas atbilstoši skolēnu stundu sarakstam. Informāciju par konsultācijām ir pieejama gan 

skolas mājas lapā, gan informatīvajā stendā, un tā tiek ievietota arī skolēnu dienasgrāmatās. 

Konsultāciju apmeklējumi tiek uzskaitīti e-žurnālā, kur  vecāki saņem informāciju par skolēnu 

sekmēm e-žurnālā, skolēnu dienasgrāmatās. Tiek organizētas vecāku sanāksmes, vecāku dienas 

(2 reizes mācību gadā) 

Ar skolēniem tiek strādāts individuāli mācību stundu laikā, izmantojot dažādas metodes un 

darba formas, kā arī ņemot vērā skolēnu spējas.  

Skolēniem, kuriem ir grūtības kādā mācību priekšmetā, vai arī bija nepietiekams vērtējums, tiek 

veidoti individuāli plāni. 

Skolā, saskaņā ar noteikto kārtību, darbojas Atbalsta komanda, kuras sastāvā ietilpst 

administrācijas pārstāvji, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, medicīnas māsa. Atbalsta 

komandu vada sociālais pedagogs. Atbalsta komanda veic skolēnu vajadzību izpēti, patstāvīgi 

nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem, aktīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu 

skolotājiem un skolēnu vecākiem. Ar klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju starpniecību 

regulāri tiek apzinātas skolēnu emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šī 

informācija tiek izmantota regulāram skolēnu atbalstam.  

Izglītojamiem Atbalsta komandas personāls organizē un vada pasākumus par veselīgu 

dzīvesveidu (alkohola kaitīgumu, narkomānijas problēmām, vardarbību, vecumposma un 

dzimumu īpatnībām) klases stundās. 

Darbs ar ilgstoši slimojošiem skolēniem  

Skolēni, kuri slimības dēļ neapmeklē skolu, 2014./2015.m.g. ir 6. Pamatojoties uz IP rīkojumu 

šiem izglītojamajiem, tiek organizēta mājmācība. Priekšmetu skolotāji apmeklē skolēnus pēc 
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atsevišķa grafika un strādā ar viņiem individuāli. Vērtējumi tiek izlikti e-žurnālā. 

Darbs ar imigrējošiem skolēniem 

Imigrējošiem skolēniem (2014./2015 m.g. 4 skolēni atgriezušies no ārzemēm), pamatojoties uz 

normatīviem aktiem, tiek noteikti atbalsta pasākumi dažādos priekšmetos (latviešu valodā un 

literatūrā, Latvijas vēsturē, sociālās zinībās u. c.). Priekšmetu skolotāji nodarbības vada 

individuāli, izmantojot individuālos plānus, saskaņojot tos ar vecākiem.  Paveiktais darbs tiek 

atspoguļots e -žurnālā.  

Vērtējums: ļoti labi. 

5.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas 

kods 21015521) skolā tiek realizēta kopš 2009./2010. m. g. Šīs programmas ietvaros 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem tiek sniegta profesionāla palīdzība runas un valodas 

novērtēšanā, traucējumu atklāšanā, diagnostikā un korekcijā.  Tiek veikta vecāku un pedagogu 

konsultēšana. Logopēdi strādā ar 1.- 4.klašu izglītojamiem ar runas un valodas traucējumiem 

un 1.- 7. klašu izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem. Sākumskolas logopēdisko klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt 

koriģējošās vingrošanas nodarbības.  

Skolā ir 14 bērni – invalīdi. Katram tiek nodrošināta veselības aprūpe. Piemēram, bērnam ar 

cukura diabētu medmāsa kontrolē glikozes līmeni asinīs un injicē insulīnu. Skola sniedz 

atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešams īpašs ēšanas režīms un ēdienkarte. 

Skolas direktora vietniece mācību jomā pārrauga un koordinē darbu ar skolēniem, kuriem ir 

īpašas vajadzības skolā. Regulāri veicot skolēnu veselības izpēti, tiek noskaidrotas skolēnu 

īpašās vajadzības un sniegts nepieciešamais atbalsts. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

tiek organizēti un sniegti atbalsta pasākumi gan ikdienas mācību darbā, gan arī skolas un valsts 

pārbaudes darbos. Skolotāji, kuri strādā ar skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi, 

sastāda individuālos mācību plānus.  

Nepieciešamības gadījumā skolēniem kopā ar vecākiem, tiek ieteikts apmeklēt Liepājas 

Izglītības pārvaldes Pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai saņemtu kvalificētu speciālistu 

atzinumus un ieteikumus par turpmāko mācību procesa organizēšanu skolēnam.  

Visiem skolēniem, kuriem novēro mācīšanās grūtības, ir iespēja konsultēties un saņemt 

nepieciešamo atbalstu no psihologa, sociālā pedagoga, logopēda un medmāsas. 

Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā nemācās bērni ar smagiem kustību traucējumiem. 

5.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem 

Skola regulāri un savlaicīgi informē vecākus par izglītības iestādes darbību, mācīšanas, 

mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Vecākiem sistemātiski tiek sniegta informācija par 

katra skolēna sasniegumiem, kavējumiem, attieksmi pret mācībām. 
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Izglītības iestādē ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un vecākiem. Tiek 

izmantotas daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas: vienotas skolēnu dienasgrāmatas, 

sekmju izraksti, individuālas tikšanās un sarunas ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta 

skolotāju, klases vecāku sapulces, telefoniska saziņa ar klases audzinātāju vai mācību 

priekšmeta skolotāju, skolas vecāku kopsapulces un konference, Vecāku dienas. Vecāki 

sistemātiski iegūst informāciju par izglītojamo sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, 

uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Klases audzinātāji katra mēneša beigās sagatavo 

skolēnu sekmju izrakstus, kuros fiksē mēneša laikā saņemtos vērtējumus, apkopo kavējumus 

un par tiem ziņo skolēnu vecākiem.  

Viena no efektīvākajām darba formām ar vecākiem ir individuālās sarunas. E -  klašu žurnālos 

vai speciālās sarunu lapās tiek veikti ieraksti par individuālo sarunu tematu un sagaidāmajiem 

rezultātiem. 

Skolas globālā tīmekļa vietnē (http://7vsk.liepaja.edu.lv) ir informācija par aktuālākajiem 

notikumiem skolas mācību un audzināšanas darbā.  

Izmantojot skolvadības sistēmu e-klase, vecāki var sekot bērna sekmēm, stundu 

apmeklējumiem, izaugsmei un sazināties ar skolas administrāciju, atbalsta personālu un 

priekšmetu skolotājiem.  

Uzsākot mācības skolā, skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolā piedāvātajām izglītības 

programmām un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, valsts noteiktajiem un skolas 

pārbaudes darbiem, par iespējām saņemt atbalsta pasākumus. 9. un 12. klašu vecāki tiek 

informēti par Ministru kabineta noteikumiem par skolēnu pārcelšanu, par centralizēto un 

necentralizēto eksāmenu norises kārtību, kā arī ar Vispārējās izglītības likumā noteikto 

izglītības iegūšanas kārtību.  

Aktīvs darbs notiek ar pirmklasnieku vecākiem. Jau februārī, skolēnu reģistrācijas pirmajā 

dienā, notiek sanāksme nākamo pirmklasnieku vecākiem, kurā viņi tiek iepazīstināti ar skolu, 

mācību programmu un klašu audzinātājiem. 1.klasē pirmajā pusgadā notiek vecāku sanāksme 

par adaptācijas perioda norisi, kurā piedalās gan skolotāji, gan administrācija, gan atbalsta 

personāls. 

Vecākiem ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus par skolas darbu, un klases 

audzinātāji par to informē skolas administrāciju. 

Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams atbalsts vai palīdzība.  

Pasākumi vecākiem un vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā 

Divas reizes gadā skolā tiek organizētas vecāku dienas, kurās vecākiem ir iespēja piedalīties 

atklātajās stundās, vērot mācību procesu. Individuālajās sarunās ar klašu audzinātājiem vai 

priekšmetu skolotājiem, atsevišķos gadījumos sarunās ar skolas administrāciju, vecākiem 

iespējams noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Pēc vecāku dienām vienmēr tiek apkopota 

un analizēta informācija par vecāku aktivitāti, viņu interesējošiem jautājumiem.  Sarunas ar 

vecākiem arī ļauj noteikt skolas darba stiprās un vājās puses, palīdz risināt problēmas, ja tādas 

radušās. 

Divas reizes mācību gadā tiek organizētas klašu vecāku sapulces, ja nepieciešams, klases 

sapulces tiek rīkotas biežāk. Sapulcēs vecāki tiek informēti par skolas un klases aktualitātēm, 

klases skolēnu sekmēm, sasniegumiem un neveiksmēm mācībās, skolas pasākumiem un citiem 
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jautājumiem. 3.,6.,9.,10.-12. klašu skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes, 

diagnosticējošo darbu kārtošanas laiku un norisi.  

Vecāki tiek aicināti piedalīties arī svinīgajās līnijās un svētku pasākumos – Zinību dienā, 

Ābeces svētkos, Jaungada pasākumos, talantu konkursā “Slavas mirklis”, Mātes dienas 

koncertā un teicamnieku godināšanas pasākumā. Vecāki bieži piedalās arī dažādos klases 

rīkotajos pasākumos. 

Pēc vecāku iniciatīvas un ar viņu palīdzību tiek labiekārtota skolas vide – veikti kosmētiskie 

remonti klasēs, mainītas un remontētas  mēbeles.  

Skolā darbojas Skolas padome, kurā iesaistās vecāki, tādējādi vecākiem tiek dota iespēja izteikt 

priekšlikumus uzlabot mācību un audzināšanas procesu skolā, risināt citus svarīgus jautājumus. 

Vecāku pārstāvji aktīvi darbojas Skolas padomē. Izstrādā un iesniedz priekšlikumus par 

izglītības iestādes ikdienas darbību, aktualitātēm. 

Vecāki skolas rīkotos pasākumus apmeklē labi, jo, atzīst, ka vecāku sapulces un citi pasākumi 

skolā ir labi sagatavoti, organizēti un pārdomāti. Lielāka vecāku aktivitāte ir sākumskolas 

klasēs, kurās vairāk kā 90% vecāku aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Mazāka aktivitāte ir 

vidusskolas klasēs. 

Izglītības iestāde plāno pasākumus (vecāku dienas un sapulces, koncertus u.c.) vecākiem 

pieejamā laikā.  

Saprotot un novērtējot vecāku lomu skolēnu audzināšanas un mācību procesā, skola mērķtiecīgi 

plāno sadarbību ar vecākiem. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.5. Iestādes vide 

5.5.1. Mikroklimats.  

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot skolēnos, vecākos un skolas 

darbiniekos lepnumu par piederību skolai.  

Skolai ir ilggadīgas izkoptas tradīcijas: Zinību diena, Sporta dienas, Drošības  un veselības 

dienas, vidusskolēnu vadītas stundas un apsveikumu koncerts, veltītas Skolotāju dienai, Fukši 

– 10. klašu skolēnu iesvētības, vecāku kopsapulces, karjeras nedēļa, Miķeļdienas tirdziņš, 

Lāčplēša diena, Ziemassvētku pasākumi sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, Ziemassvētku 

koncerts vecākiem, mikrorajona iedzīvotājiem, skolas skatuves runas konkurss, Estrādes 

konkurss-šovs “Slavas mirklis”, projektu pētnieciskā nedēļa, Ēnu dienas – vidusskolā, 8.marta 

koncerts, Vecāku diena, skolas teātra izrādes vecākiem, mikrorajona iedzīvotājiem , skolas 

krievu tautas ansambļa koncerti sākumskolai, talkas, Mātes dienas koncerts , teicamnieku, 

olimpiāžu laureātu un konkursu laureātu godināšana, pēdējie zvani  (4., 9., un 12.klasēm), 

Izlaidumi (9. un 12.klasēm), vasaras prakse (7.,8.,10. un 11.klasēm) 

Skola informē skolēnus, skolotājus, vecākus par aktuālajiem notikumiem skolas avīzē, 

informācijas stendos, skolas mājas lapā. 
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Skola popularizē un dokumentē skolēnu sasniegumus. Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, 

konkursu laureāti, labākie, radošākie un aktīvākie skolēni  tiek apbalvoti ar skolas diplomiem, 

atzinības rakstiem un piemiņas veltēm pasākumos svinīgās līnijas, kuras veltītas Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai , Svinīgās līnijas, veltītas Liepājas dzimšanas dienai un 

„Teicamnieku godināšana”. Divas reizes gadā tiek godināti teicamnieki. 

Skolai ir sava atribūtika un simbolika: logo, karogs, atzinības raksti un diplomi, dienasgrāmatas 

un pildspalvas u.c. 

Skolas darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem skolēniem un darbiniekiem 

neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki cenšas 

nodrošināt, lai skolēni neciestu no fiziskās vai morālās vardarbības, un skola sekmē un veicina 

pozitīvu sadarbību starp skolēniem, viņu ģimenēm un skolas darbiniekiem.  

Saistībā ar skolas 35. gadu jubileju tika uzņemta filma par, to kā cēla un attīstīja skolu. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski. Tie tiek regulāri pilnveidoti, un 

skola veic lielu darbu, lai nodrošinātu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Skolā tiek 

ievērota noteikta kārtība, kā reaģēt uz pārkāpumiem, profesionāli tiek risinātas 

konfliktsituācijas. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.5.2. Fiziskā vide  

Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas. Skolas telpas tiek arī izmantotas interešu 

izglītības un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba. Ir 

nepieciešamās telpas tehniskajiem darbiniekiem.  

Skolas un klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām normām. 

Nodrošināts pietiekams siltuma režīms. Kabineti un telpas tiek vēdinātas. Pietiekamā daudzumā 

un atbilstošās vietās ir papīrgrozi. Sanitārie mezgli atbilst normām. Telpu uzturēšanu kārtībā 

nodrošina skolas apkalpojošais personāls. 

Klašu telpu atslēgas ir pie dežuranta, kas nodrošina ātru rīcību evakuācijas gadījumos. 

Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko informē īpašas norādes par paaugstinātu 

ugunsbīstamību, izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, pamatojoties uz ugunsdrošības 

noteikumiem. Skolā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija, videonovērošana (10 kameras). 

Ķīmijas, fizikas, mājturības kabinetos, sporta zālē un pie medmāsas ir pirmās palīdzības 

aptieciņas. Koplietošanas telpās izvietoti informatīvie stendi, drošības norādes, evakuācijas 

plāni, nepieciešamie uzraksti, skolas dienestu darba laiki, administrācijas pieņemšanas laiki. 

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolas estētiskajā noformējumā tiek 

ievērots noteikts stils. Skola ir mājīga un pievilcīga visos fiziskās vides aspektos. Gaiteņos ir 

izvietoti stendi, kuros tiek izvietota aktuāla informācija skolēniem un vecākiem, fotogrāfijas 

par skolas dzīvi, skolēnu  zīmējumi.  

Svētkiem tiek noformēts vestibils, gaiteņi un aktu zāle. Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas 

telpu noformēšanā. Pedagogi savos darba kabinetos iekārto tematiskas izglītojamo darbu 

izstādes.  
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Skolēni rūpējas par skolas telpu un inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību, iesaistās skolas 

labiekārtošanas pasākumos, kuri notiek audzināšanas procesa ietvaros. 

Izglītojamie aktīvi piedalās Latvijas Lielajās talkās. Skolā norisinās vasaras prakse, kuras 

ietvaros ir iespējams skolēniem veikt uzkopšanas darbus, lai sagatavotu skolu jaunajam mācību 

gadam. Skolai piederošā plašā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta 

labā kārtībā. 

Izmantojot pašvaldības un sponsoru līdzekļus, plānveidīgi katru gadu kabinetos, klasēs un 

koplietošanas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts. 

Liepājas pilsētas skolu pieņemšanas komisija un skolas viesi vienmēr vērtē estētiski 

noformētās, tīrās un kārtīgās skolas telpas, sekmīgi īstenoto attīstības plāna prioritāti par skolas 

vides uzturēšanu, atjaunošanu, pilnveidošanu, sadarbojoties ar Liepājas pilsētas domi, Izglītības 

pārvaldi, kolektīvu, vecākiem un sabiedrību.  

Vērtējums: ļoti labi. 

5.6. Iestādes resursi 

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi mācību procesa, skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Skola ir renovēta, 

telpas un gaiteņi tiek plānveidīgi remontēti. Skolā ir 62 mācību kabineti (sākumskolas kabineti 

atrodas atsevišķā blokā), 4 administrācijas kabineti, bibliotēka un lasītava, aktu zāle, 3 sporta 

zāles, ēdnīca. Ir atsevišķas labiekārtotas telpas skolas psihologam, sociālajam pedagogam, 

logopēdam, medmāsai. Ir atbilstošas telpas tehniskajiem darbiniekiem. Sanitārie mezgli atbilst 

normām. Ir labiekārtotas sporta ģērbtuves ar dušu telpām. 

Gaiteņos iekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem, noformēti informācijas stendi. Skolotājiem katrā 

stāvā, atbilstoši priekšmetu specifikai, iekārtotas laboratorijas un atpūtas telpas. Visas telpas ir 

numurētas ar norādēm. Kabinetu vadītāji, priekšmetu skolotāji ir atbildīgi par mācību kabineta 

un laboratorijas vispārējo stāvokli, par mēbeļu, mācību līdzekļu, tehnisko līdzekļu un 

instrumentu saglabāšanu. 

Telpas tiek izmantotas racionāli, atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. 

Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. 

Skola, iespēju robežās un piesaistot papildu finansējumu, mērķtiecīgi nomaina novecojušās 

mēbeles. 

Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, lasītavas, datorklašu, aktu zāles un sporta zāļu, kā arī 

materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, tā tiek stingri ievērota. 

Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai, tie ir darba 

kārtībā un droši lietošanai. Skolas budžeta iespēju ietvaros materiāltehnisko resursu klāsts 

regulāri tiek modernizēts, dažādots, atjaunots un papildināts. 
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Izglītības iestādē esošais materiāltehniskais nodrošinājums 

1. 

 

Datoru kopskaits izglītības iestādē 

tai skaitā datori, kas nav vecāki par 5 gadiem, skaits 

120 

70 

2. Mācību procesam paredzēto datoru skaits 

tai skaitā datori, kas nav vecāki par 5 gadiem, skaits 

30 stacionārie datori un 18 portatīvie 

datori 

30 stacionārie datori un 18 portatīvie 

datori 

3. 

 

Datoru skaits skolotāju darbam 

tai skaitā datori, kas nav vecāki par 5 gadiem, skaits 

83 

39 

4. Bezvadu, bezmaksas interneta (WiFi) pieejamība  5 kabinetos 

5. Interneta ātrums Lejupielādes ātrums līdz 20 Mbps; 

Augšupielādes ātrums. līdz 15 MBps. 

6. Multimediju projektoru skaits 12 

7. Interaktīvo tāfeļu skaits  6 'Promethean'   

8. Dokumentu kameru skaits 5 + 1 

9. Kodoskopu skaits 6 

10. Modernizēto dabaszinātņu kabinetu skaits 4 

11. Cits īpašais aprīkojums Interaktīvā ierīce MIMO 

12. Mācību grāmatu skaits bibliotēkā 12179 

Lai mācību darbs būtu konstruktīvs, mūsdienu prasībām atbilstošs, visiem skolotājiem tiek 

nodrošināta iespēja izmantot IT, tādējādi tiek nodrošināts pilnvērtīgs darbs sistēmā “e-klase”. 

Gandrīz visi skolotāji izskata, ka viņiem ir darbam nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi, 

ka viņi savā darbā izmanto IKT, ka skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta apguvi. 

85% skolēnu apgalvo, ka viņi izmanto mācību procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. 

6 mācību kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, ir izstrādāts grafiks multimediju 

projektoru nodrošinājumam pēc skolotāju vajadzībām. Skolā ir 2 stacionāras datorklases ar 

moderniem datoriem, kurus izmanto skolēni, veidojot projektu darbus, referātus, zinātniski 

pētnieciskos darbus. 

Ar datoriem nodrošinātas administrācijas, psihologa, sociālā pedagoga, bibliotekāra, medmāsas 

darba vietas. Katrā mācību kabinetā skolotājiem ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu. 

Katrs pedagogs, lai īstenotu individuālo darbu stundā, veiktu testus un laboratorijas darbus, var 

izmantot portatīvos datorus, 32 balsošanas pultis. ERAF finansētā skolu informatizācijas 

procesa ietvaros skola saņēma 30 datorkomplektus un mēbeles, tādējādi papildinot informātikas 

kabinetu bāzi. 

Skolā ir brīva piekļuve optiskajam un bezvadu internetam gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Renovēti dabaszinātņu kabineti, kuros ir moderns tehniskais aprīkojums un mācību līdzekļu 

klāsts, kas regulāri un plānveidīgi tiek papildināts, izzinot pedagogu vēlmes un izvērtējot to 

lietderību. 

Atbilstoši standarta prasībām mērķtiecīgi tiek papildināta un atjaunota sporta, kā arī estētiskā 

cikla priekšmetu (mājturības, mūzikas, vizuālās mākslas) inventāra un mācību līdzekļu bāze. 
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Skolā ir izveidots tehnisko līdzekļu kabinets, kas nodrošina mācību un audzināšanas procesu ar 

audio, video materiāliem, datorprogrammām, multimediju projektoriem, portatīvajiem 

datoriem, video kameru, fotoaparātu, skeneri, interaktīvo tāfeli, CD un DVD atskaņotajiem. 

Kabinetu darbu organizē datortīkla administrators un laborants. Ir izveidoti audio kasešu, video 

kasešu, DVD un CD katalogi, apkopota IT bāze. 

Skola nodrošina visus izglītojamos ar mācību grāmatām. Mācību procesam nepieciešamais 

bibliotēkas fonds tiek regulāri papildināts. Mācību grāmatu fonda papildināšana un atjaunošana 

tiek plānota metodiskajās komisijās. Katru gadu līdz maija vidum skolas Metodiskā padome 

akceptē mācību grāmatu sarakstu, to apstiprina direktore. Klašu audzinātāji par to informē 

skolēnus un viņu vecākus. Budžeta ietvaros katru gadu tiek iegādāta arī metodiskā literatūra, 

izziņu literatūra, daiļliteratūra. 

Skolā ir izstrādāts “Bibliotēkas reglaments”, kurš nosaka bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas 

kārtību lietotājiem, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus. 

Skola bez ierobežojumiem nodrošina skolotāju izstrādāto mācību materiālu, pārbaudes darbu, 

ieskaišu pavairošanu un kopēšanu. 

Lai nodrošinātu kārtību materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā, atbildīgās 

personas veic to uzskaiti, inventarizāciju, savlaicīgi konstatē bojājumus un novērš tos. Tiek 

ievēroti drošības noteikumi tehnisko līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā. 

Skolas materiāltehnisko resursu plānošanā tiek iesaistīti visi skolas darbinieki, izglītojamie un 

Skolas padome. Darbinieki gan mutiski, gan rakstveidā izsaka savas vēlmes materiāltehnisko 

un mācību līdzekļu iegādei. Skolas direktore organizē, pārrauga skolas finanšu un 

materiāltehnisko līdzekļu izlietojumu, precizē izmaiņas izdevumu tāmē. 

Vērtējums: labi. 

5.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais  personāls, aktīvi 

darbojas atbalsta personāls, tehniskā dienesta darbinieki. Skolā strādā 111 darbinieki: 80 

pedagogi un 31 tehniskais darbinieks. Personāla resursi un to izmaiņas skola vienmēr savlaicīgi 

plāno. Izmaiņas personāla sastāvā vienmēr ir pamatotas. 2014.gada 1.septembrī skolā strādā 80 

skolotāji. Skolas vadību nodrošina direktore, 4 direktores vietnieki izglītības jomā, 

1audzināšanas jomā un saimniecības vadītāja. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Augstākā izglītība ir 77 pedagogiem. Vidējā profesionālā – 1 pedagogam. Divi  

pedagogi vēl iegūst augstāko izglītību. Trīs pedagogi mācās maģistrantūrā. Doktora grāds ir 

vienam pedagogam, akadēmiskais maģistra grāds 24, bet profesionālais maģistra grāds 30 

pedagogiem. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem pamatdarbā strādā 72 skolotāji, blakusdarbā 8. 

Gandrīz visi skolotāji regulāri piedalās pedagoģiskās padomes un metodisko komisiju darbā, 

kā arī citās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. 

Skolā strādā kvalificēti pedagogi, kuri orientēti uz nepārtrauktu profesionālo pilnveidi. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plāna noteiktajām prioritātēm 
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un valstī noteikto kārtību. Lielākā daļa skolotāju zina savas tālākizglītības vajadzības, ir 

informēti par tālākizglītības iespējām un uzskata, ka skolas vadība rosina un atbalsta viņu dalību 

tālākizglītības programmās. 

Skolotāju un personāla darbība tiek mērķtiecīgi vadīta, plānota un pārraudzīta. Tā ir efektīva 

un nodrošina skolas pozitīvu darbību. Ir noteikta atbildīgā persona, kura sniedz pedagogiem 

individuālas konsultācijas par nepieciešamību apmeklēt tālākizglītības kursus atbilstoši VIIS 

programmas prasībām. Skolas datu bāzē ir apkopota informācija par katra pedagoga 

kvalifikāciju un tālākizglītību, tā tiek atjaunota un papildināta. Lielākā daļa skolotāju regulāri 

apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju metodisko komisiju un informatīvajās sanāksmēs, 

Pedagoģiskās padomes sēdēs, sanāksmēs, individuālajās sarunās. Darbinieki ir aicināti ievērot 

demokrātijas principus. 

Darba kvalitātes vērtējums tiek izvirzīts par vienu no pedagoga profesionālās pilnveides 

raksturojošajiem kritērijiem. 

ESF projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 

piedalījās 81 pedagogs 3.aktivitātē un ieguva kādu no kvalitātes novērtēšanas pakāpēm. 8 

pedagogi - 2.aktivitātē.  

Dalība ES projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 

Laika posms 

Skolotāju 

skaits, 

kuri 

piedalījās 

Skolotāju skaits un iegūtās pakāpes 

1. 

kval.pak. 

2. 

kval.pak. 

3. 

kval.pak. 

4. 

kval.pak. 

2009.gada novembris 

– 2010.gada februāris 
26 1 16 9  

2010.gada marts – 

2010.gada jūnijs 
6  6   

2010.gada septembris 

– 2010.gada decembris 
3  1 1 1 

2011.gada janvāris – 

2011.gada aprīlis 
14  1 13  

2011 gada septembris 

– 2011.gada decembris 
21  6 14  

2012.gada janvāris – 

2012.gada aprīlis 
11 1 2 5  

Kopā 81 2 32 42 1 

Liepājas 7.vidusskolas dalība ES projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos priekšmetos”. 

Laika posms Skolotāju skaits 

2008./09. m.g. 8 

2009./10.m.g. 9 

2010./11.m.g. 3 

Kopā 20 

2008.gadā pedagogi papildinājuši un uzlabojuši valsts valodas prasmes Latviešu valodas 

apguves valsts aģentūras atbalstītajos kursos. 2009.gadā pedagogi apguvuši Latviešu valodas 

aģentūras pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Mazākumtautību skolotāju 
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profesionālās kompetences pilnveide izglītības satura īstenošanai valsts valodā|” un iegūtās 

prasmes izmanto ikdienas mācību darbā. 

Laika posmā no 2010.līdz 2012. gadam gandrīz visi pedagogi apmeklējuši kursus, kuros 

papildinājuši un nostiprinājuši savas valsts valodas prasmes: ESF projekta kursi “Atbalsts valsts 

valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” un “Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo 

mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. 

2013./2014. mācību gadā 5 pedagogi apguva profesionālās pilnveides programmu “Domāšana 

kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam”, kas kā prioritāte ir izvirzīta Liepājā. 

Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. 

Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību, apmeklējot kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus un seminārus. 

Gads Noklausīto stundu skaits 
Kursu apmeklētāju skaits 

(pedagogu skaits, %) 

2012. 2784 54 (64%) 

2013. 1477 48 (62%) 

2014. 945 44 (55%) 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Visu darbinieku pienākumi ir izveidoti balstoties uz taisnīguma principiem un ar 

vienādām iespējām. Slodzes starp skolotājiem sadalītas gandrīz optimāli, ievērojot skolā 

īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, 

skolotāju pieredzi, radošumu un kvalifikāciju. Ir izveidotas un veiksmīgi darbojas 9 metodiskās 

komisijas. 

2014.gadā izveidota Gada grāmata, kur apkopota metodisko komisiju darba pieredze. Ar to var 

iepazīties skolas globālā tīmekļa vietnē. Studenti-praktikanti vērtē skolu kā labu bāzi darbam 

un pedagoģiskai praksei. Katru gadu skolas pedagogiem tiek pasniegti Liepājas pilsētas domes,  

Izglītības pārvaldes, skolas atzinības raksti un diplomi par panākumiem skolēnu sagatavošanā 

valsts mācību priekšmetu olimpiādēm, par panākumiem skolēnu sagatavošanā valsts, novada 

un pilsētas konkursiem, sasniegumiem ZPD lasījumos, nominācijās “Gada skolotājs”, 

“Draudzīgākā klase”. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

5.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota, iesaistot tajā visas ieinteresētās puses. 

Skolas vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē, īsteno kontroli un vērtēšanu visās skolas 

darba jomās, veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu. 

Personāla darbs tiek sistemātiski kontrolēts un pārraudzīts, gan izvirzot augstas prasības, gan 

atbalstot. 98% skolotāju atzīst, ka patīk darbs šajā skolā. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku iesaistīšanos 

pašvērtēšanā. Skolas darbu vērtē pēc noteiktiem kritērijiem, sākot ar katra pedagoga 
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pašvērtējumu, darba izvērtējumu metodiskajās komisijās, mācību gada darba plāna vērtējumu 

un attīstības plāna īstenošanas izvērtējumu.  

Skolotāji zina pašvērtējuma veidošanas pamatprincipus, jomas, kritērijus. Pašvērtējuma 

tapšanas gaitā tiek veikta dokumentu izpēte, skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšana, iegūto 

rezultātu apkopošana un analīze. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Ar rezultātiem 

skolotāji tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes un pedagogu sanāksmēs. 

Pašvērtēšanā tiek konstatētas skolas darba stiprās puses, izvērtēti nepieciešamie uzlabojumi. 

Pedagogi tos zina un ievēro, plānojot savu darbu. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek 

izmantota turpmākai skolas darba plānošanai. Vadība ņem vērā pašvērtējumā izteikto skolotāju 

viedokli. Ar skolas darba pašvērtējumu tiek iepazīstināta arī Skolas padome. 

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas 4 gadiem. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver 

sasniedzamos konkrētos mērķus, novērtēšanas kritērijus, detalizētu ieviešanas gaitu un 

atbildīgās personas. 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības 

pamatmērķus, līdzšinējā darbībā un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus, kā arī Liepājas pilsētas domes, Izglītības pārvaldes un valsts noteiktos attīstības 

virzienus. Tas veidots, ievērojot skolēnu skaita prognozi turpmākajiem gadiem. 

Attīstības plāna izstrādei tika izveidota darba grupa. Attīstības plāns tika apspriests priekšmetu 

skolotāju MK, pedagoģiskajā sēdē. Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Skolas darbinieki labi 

pārzina attīstības plānu, tas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Skola veiksmīgi īsteno attīstības plāna noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. 

Plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus un veic nepieciešamās korekcijas. 

Nospraustie skolas darba mērķi garantē gan skolēnu, gan darbinieku, un visa kolektīva attīstību. 

Individuālās pārrunās, darba grupu vai visa kolektīva sapulcēs tiek apspriesti dažādi skolas 

attīstības plānošanas jautājumi, lai plānos veiktu korekcijas, kas virzītu uz skolas attīstību, 

mūsdienīgām pārmaiņām un uzlabojumiem. 

Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts atbalsta personāls, kurš katru gadu veic sava darba 

pašvērtējumu. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu, atbilstoši skolas attīstības 

virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai obligātā dokumentācija, tā izstrādāta 

demokrātiski, atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām, ir sakārtota atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. 

Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums. Ir izstrādāta skolas vadības struktūra, kas aptver 

visas skolas darbības jomas, ir noteikti pienākumi katram vadības komandas dalībniekam, tie 

zināmi skolotājiem. Skolā ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits-5 direktores vietnieki (4 

direktores vietnieki izglītības jomā (3,5 likmes), direktores vietnieks audzināšanas jomā (0,5 
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likmes) un saimniecības vadītāja (1 likme) ). Direktores vietnieku amata aprakstos ietverta 

atbildība par visiem skolas darbības pamatvirzieniem, tie nedublējas. 

Direktores vietniece audzināšanas jomā sadarbojas ar Skolēnu līdzpārvaldi. Vadītāji savas 

kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu. Katrs vadības komandas loceklis noteiktos laikos pieņem apmeklētājus 

vai arī saskaņo ar tiem tikšanās ārpus darba laika, ja ir tāda nepieciešamība. 

Skolā ir saliedēta vadības komanda, tās darba pamati ir demokrātiska pieeja visu jautājumu 

risināšanai. Skolas vadība konsultējas ar kolektīvu, bet atbild par svarīgu lēmumu pieņemšanu, 

cenšas kvalitatīvi pildīt tai uzticētos pienākumus, analizē skolas darbinieku izteiktos 

priekšlikumus un izvērtē iespējas tos realizēt. 

Direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, 

ievieš darbā nepieciešamās izmaiņas, pārzina situāciju, spēj prognozēt , pozitīvi cenšas ietekmēt 

kopējo darbu. Direktorei ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas personālu, skolēniem, 

vecākiem un pašvaldību. 

Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgās skolas darbības jomas 

atbildīgajiem un kompetentajiem darbiniekiem. Direktore veicina radošu sadarbības vidi skolā 

un atbalsta inovācijas. 

Skolā notiek informatīvas sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, metodiskās padomes 

sēdes, metodisko komisiju sanāksmes. Tās tiek dokumentētas. Skolotāji sadarbojas ar atbalsta 

personālu. Ātrai, demokrātiskai un objektīvai jautājumu izskatīšanai ir izveidota Sociālo lietu 

komisija un Atbalsta komanda. 

Visas skolas sanāksmes tiek plānotas un gatavotas, veidojot darba grupas, iesaistot tajās 

pedagogus, vecākus un darbiniekus. Skolā ir noteikta informācijas aprites sistēma: regulāri tiek 

organizētas pedagogu informatīvās sanāksmes, izvietota informācija skolotāju istabas un skolas 

informācijas stendos, kā arī skolas mājas lapā, e-klasē. Skolēniem, viņu ģimenēm, 

apmeklētājiem ir iespēja būt informētiem par visiem notikumiem un sasniegumiem skolā. 

Skolas kolektīvs un skolēnu ģimenes saņem aktuālu informāciju par likumdevēju aktiem. 

Skolā izveidotas un darbojas 9 metodiskās komisijas. Visi skolotāji strādā metodiskajās 

komisijās. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni ar skolas vadību, pilsētas Metodisko 

apvienību un mācību priekšmetu skolotājiem. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko komisiju darbu. Skolā darbojas Metodiskā 

padome. Tās sastāvā ietilpst skolas vadība un metodisko komisiju vadītāji. Metodisko komisiju 

vadītājus nozīmē skolas direktore, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības. 

Vadības struktūru sadarbība ar darbiniekiem ir veiksmīga. 

Demokrātiski un skaidri izstrādāti skolas “Darba kārtības noteikumi”, ar arodbiedrību noslēgts 

Darba koplīgums. Tiek veikta mācību stundu aizvietošana. 

Pedagogu darba slodze tiek sadalīta, ievērojot skolas izglītības programmu satura prasības un, 

vadoties pēc darba organizācijas vajadzībām, pedagogu pieredzes un kvalifikācijas. Skolas 

vadība pārzina katra pedagoga darba pieredzi un profesionālo kompetenci. Pedagogi mācību 

gada noslēgumā izsaka priekšlikumus slodžu sadalei nākošajam gadam. 

Skolas atbalsta personālu veido psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, medmāsa, darba 

aizsardzības speciālists, datortīklu administrators. Viņu pienākumi, tiesības un atbildības jomas 
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ir noteiktas amatu aprakstos. Atbalsta personāla darbība tiek ietverta kopējā skolas gada darba 

plānā. Skola ir nodrošinājusi atbalsta personālu ar nepieciešamajām telpām, ir noteikts atbalsta 

personāla darba laiks. 

Skolas vadība nosaka tehniskā personāla nodarbinātību, saimniecības vadītāja pārrauga skolas 

personāla darba kvalitāti. Medmāsa uzrauga sanitāro normu ievērošanu un tīrību skolā. 

Vērtējums: ļoti labi. 

5.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolas vadība un Skolas padome īsteno efektīvu sadarbību ar pašvaldību, sabiedriskajām un 

nevalstiskajām organizācijām, rūpējos par skolas prestižu. Skolas aktualitātes, notikumi un 

sasniegumi regulāri aprakstīti Liepājas avīzē “Kurzemes vārds” un pilsētas domes izdevumā 

“Katram liepājniekiem”, interneta vietnē “Liepājniekiem” un skolas mājas lapā. Skolai ir cieša 

un regulāra, formāla un neformāla sadarbība ar pašvaldību, kura ir atsaucīga skolas vajadzībām. 

Pašvaldības pārstāvji bieži tiek aicināti uz skolu un piedalās skolas pasākumos un projektos. 

Šajā gadā skolā viesojušies Liepājas pilsētas domes deputāti N.Vorobeičiks, R. Miloslavskis, 

Latvijas Republikas 12.Saeimas deputāts V.Agešins. Skolas 35.gadu jubilejā domes pateicības 

rakstus 12 darbiniekiem pasniedza domes priekšsēdētājs U.Sesks un priekšsēdētāja vietnieks 

J.Hadarovičs. Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Vitkovskis ieradās skolā, lai iepazītos ar skolas 

sporta bāzi. 

Izglītības pārvaldes vadītāja L.Molčanova un citi Izglītības pārvaldes vadības pārstāvji aktīvi 

sadarbojas ar skolu mācību un audzināšanas jautājumos. Sadarbība skolas budžeta veidošanā 

un skolas darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta. Ir iespējams saņemt pārvaldes 

speciālistu konsultācijas. 

Skola sadarbojas ar pilsētas baltkrievu, vācu, ukraiņu biedrībām un Krievu kopienu, iesaistās 

dažādās aktivitātēs un pasākumos. 

Skola darbojas kā garīgs, kultūrizglītojošs, nacionālo kultūrvērtību saglabājošs un izkopjošs 

centrs. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Liepājas pilsētas Bērnu un jauniešu centru, 

Komplekso sporta skolu, Liepājas Centrālo bibliotēku, Liepājas muzeju. Ilgstoša sadarbība 

izglītojošā jomā ir ar biedrību “Tautas skola” un Valsts valodas aģentūru. 

Skola iesaistās starptautiskajos projektos “Comenius”, “eTwining”, veicinot atpazīstamību un 

paaugstinot skolas prestižu. 

Lielākā daļa pedagogu piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

starptautiskajā mācību vides pētījumā “Talis 2013”. 

Skolēnu tiesību jautājumos skola sadarbojas ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un 

Bāriņtiesu. Skolēnu izglītošanā, pienākumu un tiesību izpratnes veidošanā, skola regulāri 

sadarbojas ar Pašvaldības un Valsts policiju. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skola 

sadarbojas ar medicīnas iestādēm un dažādām organizācijām. 

Skolas vadība ir atvērta ierosinājumiem un sadarbībai, veicina un atbalsta darbinieku un 

skolēnu iesaistīšanos dažādās izglītojošās aktivitātēs un sabiedriskajās organizācijās, kā arī 

atbalsta sadarbību ar organizācijām un institūcijām. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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6. CITI SASNIEGUMI 

Skola pastāvīgi rosina skolēnus un skolotājus piedalīties dažādos pilsētas, valsts un 

starptautiska mēroga ārpusskolas pasākumos – konkursos, sacensībās, izstādēs un lepojas ar 

katra skolēna, skolēnu grupas un skolotāju sasniegumiem tajos. 

6.1. Pateicības un apbalvojumi skolai 

2014.-2015.m.g. 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas komandai par 1.vietu ekonomikas čempionātā 

“Titāniks” 

 Pateicība par sadarbību muzeja pasākumā „Atver durvis skolas muzejā”   

 Atzinības raksts par piedalīšanos Kultūras kanona konkursā „Kultūras tradīcijas 

ģimenē”   

 Pateicība par piedalīšanos  Krievu kultūras dienās Latvijā 

 Diploms par I vietu ,,Rudens kross” 

 Diploms par I vietu ,,Drošie,veiklie” 6.-7.kl. 

 Diploms par I vietu ,,Tauta bumba 4.-5.kl. meitenēm” 

 Diploms par II vietu ,,Volejbols” 

 Diploms par III vietu ,,Volejbols” 

 Diploms par III vietu ,,Tautas bumba 4.-5.kl. zēniem” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Futbols telpās 4.-5.zēniem” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Lāčplēša balvas izcīņa” 

 Pateicība Liepājas 7.vidusskolas kolektīvam par  piedalīšanos akcijā “Kā Gānuzēns 

draugus izglāba” 

 Pateicības raksts par līdzdalību pilsētas 1.-4. klašu vizuālās mākslas olimpiādes 

organizēšanā 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolai par 2.vietu konkursā “Jūgenstils Liepājā” 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolai par 2.vietu konkursā “Profesiju kaleidoskops” 

2013.-2014.m.g. 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas komandai par 1.vietu ekonomikas čempionātā 

“Titāniks” 

 Skolēnu radošo darbu konkurss veltīts Tautas frontes 25.gadadienai „Mans novads, 

mana pilsēta”:  

o 2.vieta - 1 diploms,  

o 3.vieta - 2 diplomi, 

o Pateicības - 7 

 Pateicība par piedalīšanos pilsētas bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā-izstādē „Mana 

Latvija”  

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas komandai par 2.vietu radošajās darbnīcās sākumskolai 

“Nāc, nākdama Lielā diena!”. 

 Diploms maskām „Rūķīši” Liepājas 7. vidusskolas 7.b klasei  

 Atzinības raksts par skolas pedagogu aktīvo dalību Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas rīkotāja konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu 

 Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā „Jaunais kultūras kanons”  
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 Diploms - 1.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkursā Kurzemē 

 Diploms - 1.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” par uzvedumu 

„Pieaugušie un bērni” 

 Pateicība par piedalīšanos konkursā Krievu kultūras dienas Latvijā 

 Pateicība par piedalīšanos 42.starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā „LIDICE”   

 Diploms - 1.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” par D.Saļizjanovas 

„”Jautrais Rodžers” un N.Golovanovas „Brīnumnūjiņa” lugas iestudējumiem Liepājas 

BJC teātru skatē „Vējlukturis”  

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas komandai par 1.vietu datorzinātņu olimpiādes konkursā 

“Datorzinātnes – tas ir interesanti” 

 Diploms par I vietu ,,Tautas bumba 5.kl. meitenēm” 

 Diploms par I vietu ,,Lielā balva-2013”  

 Diploms par II vietu ,,Drošie,veiklie”6.-7.kl. 

 Diploms par II vietu ,,Rudens kross” 

 Diploms par II vietu ,,Vieglatlētikas 4-cīņa meitenēm” 

 Diploms - 1.pakāpe krievu tautas instrumentu orķestrim vokāli-instrumentālo ansambļu 

konkursā  

 Diploms - 2.pakāpe krievu tautas instrumentu orķestrim Latvijas izglītības iestāžu 

vokāli-instrumentālo ansambļu festivālā-konkursā  

 Pateicības raksti 7.b un 7.c klasēm par piedalīšanos konkursā „Draudzīgākā klase 2014” 

 Diploms par III vietu ,,Rudens kross” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Tautas bumba 5.kl.zēniem” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Drošie, veiklie” 8.-9.kl. 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Zāles futbols,, 5.-6.kl. 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Stafetes 3.klasēm” 

 Atzinība Liepājas 7.vidusskolas komandai par piedalīšanos dabaszinību pasākumā 

“Zināšanas līdz griestiem un augstāk…” 

 Pateicība Liepājas 7.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldei par aktīvu darbu 2013./14.m.g 

2012.-2013.m.g. 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 10.-12.klašu komandai par 3.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 10.-12.klašu komandai par 2.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 8.-9.klašu komandai par 2.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 8.-9.klašu komandai par 3.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 10.-12..klašu komandai par 3.vietu LU profesora 

Ģinguļa matemātikas olimpiādē 

 Pateicība par piedalīšanos pilsētas bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā-izstādē „Mana 

Latvija” 

 Pateicība par piedalīšanos 41.starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā „LIDICE”  

 Pateicība par piedalīšanos Globālās Izglītības konferencē  

 Pateicība par piedalīšanos pedagogu radošo darbu izstādē „Ko prot skolotājs” 

 Diploms par 2.vietu  Liepājas starpskolu mūzikas festivālā „Jaunās zvaigznes 2013”  

 Vokālistu starppilsētu konkurss „Junioru balsis” – diplomi:  

o Grand-prix;  
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o 1.vieta - 2 diplomi 

 Diploms - 1.pakāpe  Liepājas 7.vidusskolas komandai 5.klašu erudītu konkursā „Aso 

prātu cīņa” 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” par lielisku aktieru ansambļa spēli 

izrādē „Gamajuns - brīnumputns” Liepājas BJC teātru skatē „Vējlukturis”  

 Diploms - 2.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” par I.Beļickas 

pasakas„Gamajuns - brīnumputns”  un L.Duhaņinas lugas „Sveša nauda” 

iestudējumiem Liepājas BJC teātru skatē „Vējlukturis”  

 Diploms -1.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” Liepājas literāro 

uzvedumu konkursā 

 Diploms - 2.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas teātrim „Impulss” Skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 

 Diploms - 1.pakāpe Liepājas 7.vidusskolas komandai „Putnu draugi” konkursā Liepājas 

pilsētas skolu 4.klašu skolēniem „Katram Liepājas putnam savu māju” 

 Pateicība par ieguldījumu Likteņdārza  tapšanā piedaloties sociālajā projektā „Dāvini 

savai Latvijai” 

 Atzinības raksts „Radošuma dienas 2013” par radošumu video sižetu konkursā 

„Pastaiga pa Liepāju” 

 Diploms „Radošuma dienas 2013” par radošumu  konkursā „Izrotā savas iestādes koku” 

 Pateicības raksts par aktīvu un radošu  darbību „Radošuma dienās2013” 

 Atzinības raksts „Radošuma dienas 2013” par radošumu  konkursā „Iestādes rotājums 

svētkiem” 

 Diploms par piedalīšanos Lieldienu festivālā 

 Pateicība Liepājas 7.vidusskolas komandai par piedalīšanos biznesa pasaku konkursā 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolai par 1.vietu pilsētas konkursā “Ražots Latvijā” 

 Diploms - 2.pakāpe krievu tautas instrumentu orķestrim vokāli-instrumentālo ansambļu 

konkursā  

 Diploms par I vietu,, Aerobika jaunietēm” 

 Diploms par II vietu ,,Tauta bumba 4.kl. meitenēm” 

 Atzinības raksts par IV vietu “Volejbolā jaunietēm” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Netradicionālās stafetes,, 7.-9.kl. meitenēm 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Tautas bumba 4.kl. zēniem” 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Vieglatlētikas 4-cīņa” zēniem 

 Pateicības raksts 7.a klasei par piedalīšanos konkursā „Draudzīgākā klase 2013” 

2011.-2012.m.g. 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolai 11.klašu grupā  par 1.vietu LU matemātikas olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 8.-9.klašu komandai par 1.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms 7. vidusskolas 9. klases komandai par iegūto I. vietu 9. klašu grupa 1. erudītu 

spēlēs 

 Erudītu klubs “X-rings” 2011. gads: 

o Diploms 7. vidusskolas 8. klases komandai par iegūto I. vietu 8. klašu grupa 1. 

erudītu spēlēs 

o Diploms 7. vidusskolas 9. klases komandai par iegūto II. vietu 9. klašu grupa 2. 

erudītu spēlēs 

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas 7.b klases ķekatniekiem ,,Rūķīši” par piedalīšanos 

Masku gājienā -  Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs  
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 Pateicība Liepājas 7. vidusskolai par dalību un atbalstu labestības akcijā ,,Eņģeļi pār 

Liepāju” -  Liepājas pilsētā Liepājas Jaunatnes centrs  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas  Skolēnu līdzpārvaldei par ieguldīto darbu, organizējot 

jauniešu aktivitātes skolā - Liepājas Jaunatnes centrs  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolai par piedalīšanos pilsētas skatuves runas konkursā 

,,Zvirbulis atgriežas”  - Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs  

 Diploms Liepājas 7. vidusskolai par  1. vietu konkursā ,, No pusvārda”  - Liepājas 

pilsētas dome  

 ATZINĪBA Liepājas 7. vidusskolas komandai par piedalīšanos konkursā ,,Manai 

Latvijai” 

 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes diploms „Par veiksmīgu darbu 2011./2012.m.g.”, 

Liepājas Skolēnu domes līdzpārvalžu konference  

 Vokālistu starppilsētu konkurss „Junioru balsis” – diplomi:  

o Grand-prix;  

o 1.vieta - 2 diplomi,  

o 3.vieta - 1 diploms 

 Diploms par I vietu ,,Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl.” 

 Diploms par I vietu ,,Stafetes 2.klasēm” 

 Diploms par I vietu   vieglatlētikas 4-cīņas zēniem 

 Diploms par III vietu vieglatlētikas 4-cīņas meitenēm 

 Atzinības raksts par IV vietu ,,Tautas bumba 3.-4.kl.meitenēm” 

2010.-2011.m.g. 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 8.-9.klašu komandai par 3.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Diploms Liepājas 7.vidusskolas 10.-12.klašu komandai par 2.vietu LU matemātikas 

olimpiādē 

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas komandai  par piedalīšanos 38. starptautiskā bērnu 

mākslas izstādē-konkursā ,,Lidice 2010”  - Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 

 Diploms 7. vidusskolas 9. klases komandai par iegūto I. vietu 8.-9. klašu grupā 1. erudītu 

spēlē Erudītu klubs “X-rings”  

 Pateicība par piedalīšanos laikraksta ,,Diena’’ konkursā 9. klašu skolēniem  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas komandai ,,RESGAĻI” par piedalīšanos 5. klašu 

skolēnu erudītu konkursā ,,ASO PRĀTU CĪŅA” 

 Diploms 7. vidusskolas 8. klases komandai ,,Dream-Team” par iegūto I. vietu 8.-9. 

klašu grupā 3. erudītu spēlēs Erudītu klubs “X-rings”  

 Pateicība  Liepājas 7. vidusskolas skolotājai Nataļjai Kiļdjuškinai par ieguldīto darbu 

un veiksmīgu skolēnu sagatavošanu dalībai Latvijas Zaļā punkta organizētajā 

izglītojošajā nometnē ,,Zaļā nakts” Latvijas zaļais punkts  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas avīzes ,,Vam i ņe sņilos” speciālizlaiduma veidotājiem 

par piedalīšanos 1991. gada barikāžu 20. gadadienai veltītajā projektā ,,Tik Tev 

Latvijas, cik Tavā sirdī iekšā” - Liepājas pilsētas izglītības pārvalde   

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas komandai par piedalīšanos Liepājas pilsētas skolu 7.-

9. klašu erudīcijas konkursā ,,Aso prātu cīņa” 1991. gada barikāžu 20.gadadienai 

veltītajā projektā ,,Tik Tev Latvijas, cik Tavā sirdī iekšā”  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas komandai par izcīnīto 1. vietu Liepājas pilsētas 

informātikas konkursā 5.- 6. klašu grupā.  

 Diploms Liepājas pilsētas  7. vidusskolas komandai par iegūto 2. vietu Liepājas pilsētas 

skolu 7.-9. klašu erudīcijas konkursā ,,Aso prātu cīņa”  
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 Diploms 7. vidusskolas 8.c klases komandai par iegūto 2. vietu 8.-9. klašu grupā 

2.erudītu spēlēs Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms Liepājas 7. vidusskolas Krievu tautas instrumentu orķestrim par iegūto 

2.pakāpi Liepājas jauno vokāli instrumentālo grupu konkursā ,,Roks atdzimst Liepājā” 

 Diploms „Interaktīvākā līdzpārvalde”, Liepājas Skolēnu domes līdzpārvalžu konference  

 Diploms par piedalīšanos Starptautiskajā  populārās mūzikas izpildītāju konkursā – 

festivālā „Aprīļa pilieni”  

 Diploms par I vietu ,,Tautas bumba meitenēm 4.-5.kl.” 

 Diploms par III vietu ,,Tautas bumbas zēniem 4.-5.kl.” 

 Pateicība Liepājas 7.vidusskolai par labu darba organizāciju Liepājas 7.vidusskolas un 

11.vidusskolas apvienošanā un pozitīva skolas mikroklimata nostiprināšanā - Liepājas 

pilsētas dome 

2009. – 2010.m.g. 

 Diploms 7. vidusskolas 11. klases komandai par iegūto 1. vietu 10.-12. klašu grupā 

2.erudītu spēlēs -  Erudītu klubs “X-rings” 

 Diploms 7. vidusskolas 11. klases komandai par iegūto IV. vietu 10.-12. klašu grupā 

1.erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 10. klases komandai par iegūto III. vietu 10.-12. klašu grupā 

1.erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings” 

 Diploms 7. vidusskolas  9.b klases komandai par iegūto III. vietu 9. klašu grupā 

1.erudītu spēlēs  -Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas  7. klases komandai par iegūto I vietu 7.-8. klašu grupā 1.erudītu 

spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas  6. klases komandai par iegūto I vietu 6. klašu grupā 1. erudītu 

spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas  6. klases komandai par iegūto II vietu 6. klašu grupā 2. erudītu 

spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 7. klases komandai par iegūto I vietu konkursā ,,Es-

multilingvālajā vide” -  Liepājas izglītības pārvalde  

 Pateicība 7. vidusskolai par piedalīšanos rudens izstādē ,,Taureņu parāde” - 

Tirdzniecības nams  ,,Kurzeme”  

 Diploms 7. vidusskolas 1. komandai  par izcīnīto II. vietu Liepājas skolēnu sporta spēlēs 

šahā 

 Diploms7. vidusskolas 7. klases komandai par iegūto I. vietu 7.-8. klašu grupā 3. erudītu 

spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 11. klases komandai par iegūto I. vietu 10.-12. klašu grupā 4. 

erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 9.b klases komandai par iegūto I. vietu 9. klašu grupā  erudītu 

spēlēs-  Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 11.b klases komandai par iegūto I. vietu 10.-12.. klašu grupā 6. 

erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”. 

 Diploms 7. vidusskolas 11. klases komandai par iegūto I. vietu 10.-12. klašu grupā 3. 

erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms Liepājas 7. vidusskolas komandai par izcīnīto 1. vietu Liepājas pilsētas 

informātikas konkursā 5.- 6. klašu grupā.  

 Diploms Liepājas 7. vidusskolas komandai par izcīnīto 1. vietu Liepājas pilsētas 

informātikas konkursā 7.- 9. klašu grupā  
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 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas erudītu komandai par piedalīšanos konkursā ,,Eiropas 

valstis” - Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas komandai ,,KBN” par piedalīšanos 8.-9. klašu 

erudīcijas konkursā ,,Mana Liepāja” -  Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 

 Diploms 7. vidusskolas 9.b klases komandai par iegūto III vietu erudītu kluba ,,X-

RINGS” spēlēs 9. klašu grupā 2009./2010. m. g. kopvērtējumā -  Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs  

 Diploms 7. vidusskolas 10. klases komandai par iegūto III vietu 10.-12. klašu grupā 

5.erudītu spēlēs  Erudītu klubs ,,X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 10.b  klases komandai par iegūto III. vietu erudītu kluba ,,X-

RINGS” spēlēs 10.-12. klašu grupā 2009./2010.m.g. kopvērtējumā - Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs  

 Diploms 7. vidusskolas 9.b klases komandai par iegūto III. vietu 9. klašu grupā 5.erudītu 

spēlēs 

 Diploms7. vidusskolas 11. klases komandai par iegūto I. vietu 10.-12. klašu grupā 5. 

erudītu spēlēs - Erudītu klubs “X-rings”  

 Diploms 7. vidusskolas 10.b  klases komandai par iegūto I. vietu  erudītu kluba ,,X-

RINGS” spēlēs 10.-12. klašu grupā 2009./2010. māc. gada kopvērtējumā - Liepājas 

Bērnu un jaunatnes centrs  

 Diploms 7. vidusskolas 7. klases komandai par iegūto I. vietu  erudītu kluba ,,X-

RINGS” spēlēs  

 Diploms  Liepājas 7. vidusskolas komandai par izcīnīto 3. vietu pirmās palīdzības 

sacensībās  

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas 7. klases komandai par sekmīgu piedalīšanos konkursā 

“Skolēnu eksperimentētāji” 

 Pateicība Liepājas 7. vidusskolas 7. klases komandai vides izziņas spēļu konkursā 

 Atzinības raksts I.Fersterei par radošu sadarbību ar VIKNVA izglītības attīstībai 

6.2. Skolas dalība dažāda veida projektos 

Liepājas 7.vidusskolas piedalīšanās projektos 

N.p.k. Projekta nosaukums 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1. 

ES projekts “Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos priekšmetos” 

x x    

2. 

ES projektā “Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 

x x x   

3. 
ESF projekts “Dabaszinātnes un 

matemātika” 
x     

4. Projekts “Skolas auglis” x x x x x 

5. Projekts “Skolas piens” x x x x x 

6. LUMA projekts “Esi līderis!” x x x x x 

7. LUMA projekts “Karjera” x x x x x 

8. 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

nometņu projekts-bērnu vasaras 

atpūtas nometne “Mazais amatnieks” 

x     

http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
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9. 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

nometņu projekts-bērnu vasaras 

atpūtas nometne “Prieks” 

 x    

10. 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

nometņu projekts -bērnu vasaras 

atpūtas nometne “Reiz bija” 

  x   

11. 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

nometņu projekts -bērnu vasaras 

atpūtas nometne “Sprīdītis” 

   x  

12. 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu 

nometņu projekts -brīvdienu skola 

vidusskolēniem “Mēs – liepājnieki” 

   x  

13. 
Comenius projekts “Dabas reālās 

krāsas” 
 x x x  

14. 
Comenius projekts “Viena vieta pie 

galda vēl brīva” 
 x x x  

15. 
Projekts „Liepājas vispārizglītojošo 

skolu informatizācija”  
  x   

16. 
eTwinninga projekts “Ziemassvētku 

kartiņas apkārt pasaulei” 
  x   

17. Projekts “Start (IT)”    x  

18. Projekts “Dāvini savai Latvijai”    x  

19. 
Zaļās jostas projekts “Makulatūras 

vākšana” 
   x x 

20 
Zaļās jostas projekts “Bateriju 

vākšana” 
    x 

21. 
ESF projekts “Atbalsts izglītības 

pētījumiem” 
    x 

22. 

Liepājas pilsētas Domes projekts 

“Sporta inventāra iegāde Liepājas 

pilsētas Izglītības  iestādēs” 

    x 

23. 

Baltkrievu kopienas „Mara” skolu 

sadarbības projekts „Baltkrievija un 

Latvija, pretī viens otram” 

    x 

7. IESTĀDES TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 

1. Mācību saturs. 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas. 

 Īstenot mācību priekšmetu standartos noteiktās prasības, akcentējot saikni ar 

reālo dzīvi. 

 Piedalīties VISC Datorikas mācību programmu aprobācijā (1.-3., 4.-6. kl.) 

2. Mācīšana un mācīšanās. 

2.1.Mācīšanas kvalitāte. 

 Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus pedagogiem par daudzveidīgu 

mācību metožu izmantošanu mācību procesa uzlabošanā. 

2.2.Mācīšanās kvalitāte. 

 Motivēt izglītojamos personīgās atbildības paaugstināšanai mācību procesā. 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

 Organizēt semināru vecākiem „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”.   

http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a371/projekti/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/liepajas-pilsetas-bernu-un-jauniesu-nome/
http://www.lip.lv/a914/projekti/liepajas-visparizglitojoso-skolu-informa/projekts-liepajas-visparizglitojoso-skol/
http://www.lip.lv/a914/projekti/liepajas-visparizglitojoso-skolu-informa/projekts-liepajas-visparizglitojoso-skol/
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3. Izglītojamo sasniegumi. 

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

 Sagatavot pedagoģisko sēdi par konsultāciju lomu izglītības kvalitātes 

uzlabošanai 

 Ieviest starpvērtējuma liecības regulārākai, savlaicīgākai ikdienas mācību 

sasniegumu analīzei. 

 Turpināt attīstīt skolēnu pētnieciskās prasmes. 

 Veidot pedagogu grupas starpdisciplināru mācību uzdevumu izstrādei, lai 

atvieglotu mācību satura kopveseluma izpratni. 

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 Veidot vienotus pārbaudes darbus pa klašu paralēlēm 

 Turpināt pilnveidot skolēnu valsts valodas prasmi 

 Sniegt atbalstu un motivēt skolēnus optimālu sasniegumu iegūšanai, atbilstoši 

viņu spējām. 

4. Atbalsts izglītojamiem. 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 Pilnveidot skolēnu drošības skolā, uzstādot papildus videonovērošanas 

kameras. 

 Norobežot skolas teritoriju. 

4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

 Veicināt izpratni par skolēnu pienākumiem. 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

 Pilnveidot sadarbības formas ar veiksmīgiem Liepājas uzņēmējiem. 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

 Turpināt realizēt individuālu pieeju mācību un audzināšanas darbā, attīstot 

izglītojamo spējas un talantus. 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

 Turpināt sadarbību ar ģimenes ārstiem un speciālistiem. 

 Pilnveidot darbu ar vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām. 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

 Turpināt organizēt atbalsta personāla individuālas konsultācijas vecākiem. 

5. Iestādes vide. 

5.1.Mikroklimats. 

 Iesaistīt pamatskolas un vidusskolas izglītojamos daudzveidīgu sākumskolas 

pasākumu organizēšanā. 

 Sekmēt vecāku un skolotāju iesaistīšanu ārpusklases pasākumos. 

5.2.Fiziskā vide. 

 Turpināt darbu pie kabinetu modernizācijas un estētiskā noformējuma. 

 Izveidot rotaļu istabu sākumskolai. 

 Turpināt labiekārtot skolas teritoriju. 

6. Iestādes resursi. 

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 Turpināt pilnveidot skolas materiāltehnisko bāzi, sekojot jaunāko tehnoloģiju 

attīstībai. 

6.2.Personālresursi. 

 Rast iespēju nodrošināt palīgskolotājus speciālās izglītības programmas 

realizēšanai.  

 Turpināt organizēt nodarbības pedagogu valsts valodas prasmes pilnveidei. 
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 Organizēt braucienu pedagogiem uz apgāda „Lielvārds” kompetences centru, 

lai iepazītos ar digitālajiem mācību metodiskajiem līdzekļiem. 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas formas un metodes, palielinot vecāku un 

izglītojamo līdzdalību pašvērtēšanas procesā. 

 Īstenot skolas attīstības plānu. 

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

 Plānot jaunu skolotāju ienākšanu skolā, saglabājot kvalificētu pedagogu 

kolektīvu. 

 Aktualizēt e-klases iespējas skolotāju savstarpējai saziņai un informācijas 

apritei. 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 Turpināt iesaistīties daudzveidīgu projektu realizācijā.  
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8. SKOLAS DARBĪBAS PAŠNOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA 

TABULA 

PAMATJOMA UN REZULTATĪVAIS RADĪTĀJS VĒRTĒJUMS 

1. Mācību saturs – skolas īstenotās izglītības programmas 

1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte. ļoti labi 

2.2.Mācīšanās kvalitāte. labi 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. labi 

3. Skolēnu sasniegumi 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā.  

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.  

4. Atbalsts skolēniem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība) 

ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ļoti labi 

4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni ļoti labi 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats. ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide. ļoti labi 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi labi 

6.2. Personālresursi ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ļoti labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldībā ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 

Liepājas 7. vidusskolas direktore  

Inese Ferstere ........................................................ z.v. 

SASKAŅOTS 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 

Ludmila Molčanova .............................................. z.v. 

Datums .................................................................. 


