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ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2018.-2022.M.G. 

Prioritāte 2018./2019. 2019./2020. 

Mācību saturs Mācību satura virzība un lietpratības apziņas veidošana. Vadības un pedagogu sadarbība, gatavojoties lietpratībā balstīta 

izglītības mācību satura ieviešanai skolā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību stundas efektivitātes uzlabošana, nodrošinot 

pieejas maiņu. 

Izglītojamo un skolotāju personīgās atbildības paaugstināšana mācību 

procesā. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Cēloņu novēršana nepietiekamo vērtējumu 

samazinājumam un optimālo vērtējumu skaita 

paaugstināšanai. 

Mācību sasniegumu analīzes rezultātu izmantošana tālākās attīstības 

plānošanā. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Diferencētas un dažādotas atbalsta un sadarbības formas 

izglītojamo motivācijas veidošanai. 

Vērtībizglītība – pozitīvas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas 

personības attīstīšana. 

Interešu izglītības programmu ieguldījums izglītojamo personības 

veidošanā. 

Iestādes vide 

 

Funkcionālas un harmoniskas mācību vides 

nodrošināšana. 

Skolas mācību telpu renovācija un materiāli tehnisko resursu 

atjaunošana. 

Iestādes resursi Liepājas 7.vidusskolas ēkas mācību telpu grupu un 

sporta infrastruktūras vienkāršotas projekta 

dokumentācijas izstrāde. 

Iekārtu un informācijas tehnoloģiju papildināšana. 

 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Attīstības plāna izstrāde 2019.-2022. mācību gadam. 

Skolas 40 gadu jubilejas sagatavošana un organizēšana. 

Vienotas skolas darba vadības nodrošināšana. 

Pedagogu personīgās attīstības plāni un pašvērtēšana saistībā ar skolas 

attīstības prioritātēm. 
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Prioritāte 2020./2021. 2021./2022. 

Mācību saturs Jauno vidusskolas izglītības programmu izstrāde un 

realizācija saskaņā ar izglītojamo vajadzībām. 

Atbalsta un attīstības mehānisma izveide jaunā izglītības satura 

īstenošanai. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartu 

īstenošana. 

Sadarbības formu dažādība, ieviešot lietpratības pieejā balstītu mācību 

saturu. 

Skolēnu 

sasniegumu 

Izglītojamo mācību prasmju un sasniegumu izaugsme 

ikdienas darbā. 

Skolēnu pašvērtējuma lomas paaugstināšana par mācību rezultātiem. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Izglītības procesa virzība, nodrošinot individuālu 

atbalstu ikvienam izglītojamam. 

Speciālās, emocionālās un pedagoģiskās palīdzības 

nodrošināšana. 

Mūsdienīgas un harmoniskas personības izaugsmes izpratnes 

veicināšana.  

Izglītojamo pilsoniskā līdzdalība demokrātiskas sabiedrības 

nostiprināšanā. 

Iestādes vide 

 

Skolas materiālo tehnisko resursu un IT iekārtu 

atjaunošana, cilvēku resursu attīstīšana. 

Skolas garderobes remonts. 

Skolas mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana - mācību procesa 

efektivitātes paaugstināšana. 

Iestādes resursi Sadarbības veicināšana starp vadības komandu, 

pedagogiem un vecākiem, nodrošinot jauno izglītības 

programmu realizēšanu. 

Jaunas sporta infrastruktūras izveidošana. 

Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

Informācijas apstrāde un analīze iestādes tālākās 

attīstības plānošanai. 

Skolas darbības efektivitātes nodrošināšana. 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 

MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Mācību satura virzība un lietpratības apziņas veidošana. 

Mērķis Sekmēt sadarbības, līdzdalības un caurviju prasmes attīstību vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības mācību satura 

iepazīšanai un īstenošanai atbilstoši valstī noteiktajam laika grafikam 

Novērtēšanas kritēriji 1. Mācību process notiek saskaņā ar Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas ieviešanas plānu valstī. 

2. Pedagogi īsteno plānoto mācību satura apguvi. 

3. Vadība un pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu programmu realizācijā. 

4. Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu programmu ieviešanā. 

5. Vadība sniedz pedagogiem atbalstu, pedagogi saņem nepieciešamo informāciju un pieejamos resursus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Metodisko komisiju un jomu koordinatoru 

sadarbība jaunā mācību satura apspriešanā, 

priekšlikumu izstrāde tā realizēšanas 

sagatavošanai. 

Metodisko komisiju vadītāji Mācību gada sākums Normatīvie akti, darba plāns 

2. Pedagogu iepazīstināšana ar integrētā mācību 

satura procesa būtību. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

metodisko komisiju vadītāji 

Mācību gada sākums Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas 

3. Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību 

satura un pieejas pakāpeniska ieviešana. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Visu gadu Normatīvie akti, metodiskie 

materiāli, 

4. Hospitēt mācību stundas, analizējot un 

pilnveidojot integrēto mācību saturu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

Visu gadu Mācību darba analīzes 

materiāli, cilvēkresursi 
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Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 

MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Vadības un pedagogu sadarbība, gatavojoties lietpratībā balstīta izglītības mācību satura ieviešanai skolā. 

Mērķis Izpratnes veidošana un prasību izvirzīšana mācīšanas pieejas maiņai mācību priekšmetos. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji iepazinušies un izprot jauno mācību priekšmetu standartu prasības. 

2. Katras jomas metodiskajā komisijā izveidots digitālo mācību materiālu un metodisko līdzekļu krājums. 

3. Katras jomas metodiskā komisija mācību gadā organizē skolā 2-3 atklātās mācību stundas pedagogu pieredzes apmaiņai. 

4. Skolotāji ir apmeklējuši kolēģu stundas un ievieš jauno pieeju mācību procesā.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Veidot izpratni par lietpratībā balstīta mācību 

satura un mācīšanas pieejas maiņu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri Normatīvie akti, darba plāns 

2. Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām 

mācību saturā 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri Normatīvie akti, darba plāns 

3. Nodrošināt pedagogu tālākizglītību un 

pieredzes apmaiņu jaunās mācīšanas pieejas 

ieviešanai skolā. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Regulāri Datu bāze, darba plāns 

4. Sekmēt digitālo mācību materiālu un 

metodisko līdzekļu izstrādi, atbilstoši mācību 

priekšmetu standartiem. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

metodisko komisiju vadītāji 

Regulāri Datori, cilvēkresursi, 

metodiskie materiāli 

5. Papildināt skolas bibliotēkas fondu ar 

jaunāko mācību un metodisko literatūru. 

Skolas direktors I.Ferstere Regulāri Skolas finansējums 

6. Veicināt pedagogu sadarbību, savstarpējo 

mācīšanos, mācību stundu vērošanu, 

analizēšanu un labākās prakses piemēru 

ieviešanu.  

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

Visu gadu Mācību darba analīzes 

materiāli, valsts pārbaudes 

darbu analīzes materiāli, 

cilvēkresursi 
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Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 

MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Jauno vidusskolas izglītības programmu izstrāde un realizācija saskaņā ar izglītojamo vajadzībām. 

Mērķis Mūsdienīgu un sabiedrības pieprasījumam atbilstošu izglītības programmu īstenošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izglītības saturs orientēts uz sabiedrībā pieprasītām inovācijām un veselīgu dzīvesveidu.  

2. Pedagogi nodrošina izglītojamo iesaisti mācību procesā, mācību mērķu izvirzīšanā un apspriešanā. 

3. Izglītojamiem ir iespēja gūt pieredzi un pašizteikties, neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz 

sabiedrībā pieprasītām inovācijām un 

veselīgu dzīvesveidu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri Normatīvie akti, darba plāns 

2. Organizēt mācību priekšmetu izpētes 

pasākumus, lai nodrošinātu padziļinātu 

mācību priekšmetu apguvi. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Septembris- decembris Pētījumu metodika, datori 

3. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem 

(likumiskajiem pārstāvjiem), lai nodrošinātu 

obligātās pamatizglītības apguvi un uzlabotu 

informācijas apmaiņu visos izglītības 

posmos. 

Mācību priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi 

4. Attīstīt karjeras izglītību atbilstoši 

izglītojamo interesēm un jaunajam mācību 

saturam. 

Pedagogi, pedagogs karjeras 

konsultants I.Naumčika 

Regulāri Metodiskie materiāli 
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Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 

MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Atbalsta un attīstības mehānisma izveide jaunā izglītības satura realizācijai.  

Mērķis Mazināt pedagoģiskā procesa sadrumstalotību un fragmentārismu, no reālās dzīves situācijām atrautu zināšanu apguvi. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pārskatīts mācību plānojums un stiprināta starppriekšmetu saikne.  

2. Tiek nodrošināta pedagoģiskā procesa nepārtrauktība;  

3. Paplašināta pieredzes apmaiņa starp metodisko jomu pedagogiem;  

4. Skolotāji savstarpēji dalās savā profesionālajā pieredzē; 

5. Skolas mācību plāns ir piemērots jaunajām prasībām un tajā ir veiktas korekcijas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Realizēt mācību satura apguvi, jēgpilni 

izmantojot jaunākās tehnoloģijas un 

mūsdienīgas mācību metodes. 

Pedagogi Regulāri Normatīvie akti, darba plāns 

2. Izstrādāt mācību plānojumu, kas atbilst 

jaunajam mācību saturam 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

Septembris-novembris Normatīvie akti, darba plāns 

cilvēkresursi 

3. Regulāri iepazīties ar aktuāliem 

normatīvajiem dokumentiem mācību satura 

jomā.  

Pedagogi Regulāri Normatīvie akti 

4. Padziļināt mācību procesa saikni ar reālo 

dzīvi. 

Pedagogi Regulāri Cilvēkresursi 

5. Attīstīt karjeras izglītību atbilstoši 

izglītojamo interesēm. 

Pedagogi, pedagogs karjeras 

konsultants I.Naumčika 

Regulāri Metodiskie materiāli 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Mācību stundas efektivitātes uzlabošana, nodrošinot pieejas maiņu. 

Mērķis Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji apzināti piedalās profesionālās pilnveides kursos. 

2. Realizēta metodisko komisiju pārstrukturizēšana. 

3. Analizēta mācību metožu ietekme skolēnu sekmju paaugstināšanai. 

4. Izglītojamie un skolotāji iesaistās dažādos projektos. 

5. Pilnveidota sistēma atbalsta pasākumiem skolēniem. 

6. Mājas darbi kļuvusi jēgpilni, tiek ievērots to veikšanai paredzētais laiks vai apjoms. 

7. Paaugstinājusies vecāku iesaistīšanās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

8. WEB2 tehnoloģiju pielietošana mācību procesā 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Iesaistīt izglītojamos mācību procesa 

plānošanā.  

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, A.Aldaga 

2018./2019. mācību gads Dalība projektos, izglītojamo 

anketēšana 

2. Analizēt mācību metožu lietderīgu 

izmantošanu mācību procesā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2018.gada novembris 

2019.gada marts, aprīlis 

Metodisko komisiju 

dokumentācija, stundu 

vērošana 

3. Vadīt jaunizveidoto metodisko komisiju 

darbu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2018./2019. mācību gads Metodisko komisiju 

dokumentācija, gada plāns 

4. Organizēt dažādu jomu skolotāju sadarbību. Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2018./2019. mācību gads Pieredzes materiāli 

5. Attīstīt izglītojamo lietpratību. Mācību priekšmetu skolotāji 2018./2019. mācību gads Metodiskie materiāli 

6. Organizēt pieredzes apmaiņas semināru. Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2019.gada marts Metodiskie materiāli, 

pieredzes materiāli 

7. Organizēt izglītojamo aptauju par mācību 

procesa jēgpilnumu un pilnvērtīgumu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

O.Sakadiņeca 

2019.gada aprīlis Edurio platforma 
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8. Pilnveidot vērtēšanas kārtību. Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2019.gada janvāris, 

marts, aprīlis 

Skolas vērtēšanas kārtība, 

pieredzes materiāli 

9. Vērot atklātās stundas. Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

2018./2019. mācību gads Stundu vērošanas veidlapas 

10. Informēt vecākus par aktualitātēm izglītībā.  Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, klašu audzinātāji 

2018./2019. mācību gads Dienasgrāmatas, e-žurnāls  

11. Mērķtiecīgi organizēt individuālās sarunas. Direktora vietnieki izglītības jomā, 

skolotāji 

2018./2019. mācību gads E-žurnāls, stundu vērošanas 

lapas 

 

Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Skolotāju un izglītojamo personīgās atbildības paaugstināšana mācību procesā. 

Mērķis Motivēt izglītojamos līdzdarboties mācību procesa organizēšanā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izglītojamie  izprot atgriezeniskās saites nozīmīgumu. 

2. Ir realizēta jaunā pieeja valsts valodas nodrošinājumam mācību procesā, atbilstoši prasībām. 

3. Vērojama izglītojamo sekmības dinamika. 

4. Ir sagatavoti materiāli par mācību metožu un formu izmantošanu mūsdienīgas stundas nodrošināšanai. 

5. Mācību procesā izglītojamie un skolotāji regulāri veic darba pašvērtējumu un sniedz atgriezenisko saiti. 

6. Ir izveidots mācību priekšmetu stundu īstenošanas plāns. 

7. Vecāki ir iepazīstināti ar jauno pamatizglītībās un vidējās izglītības standartu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Sekmēt izglītojamo personīgās atbildības 

palielināšanos. 

Skolotāji 2019./2020. mācību gads Mācību process 

2. Izvērtēt un sekot mācību satura realizēšanai 

valsts valodā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2019./2020. mācību gads Stundu vērošanas veidlapas 
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3. Veikt izglītojamo aptaujas par valsts valodas 

lietojumu mācību procesā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

O.Sakadiņeca 

2020.gada aprīlis Edurio platforma 

4. Iesaistīties dažādos valsts un starptautiska 

mēroga projektos, paaugstinot skolotāju 

profesionālo pieredzi. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2019./2020. mācību gads Dalība projektos, Edurio 

platforma 

5. Organizēt dažādas izglītojamo sadarbības 

formas. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2019./2020. mācību gads Pieredzes materiāli 

6. Organizēt semināru par aktualitātēm mācību 

procesa pilnveidošanā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2019.gada oktobris Pieredzes materiāli, 

metodiskie materiāli 

7. Iesaistīt izglītojamos radošā un pētnieciskā 

darbībā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina, skolotāji 

2019./2020. mācību gads Mācību stundas, zinātniski 

pētnieciskie darbi 

8. Rosināt izglītojamos veikt sava darba 

pašanalīzi. 

Skolotāji 2019./2020. mācību gads Izglītojamo pašvērtējumi 

9. Iesaistīt izglītojamos mācība procesa 

organizēšanā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2019.gada novembris 

2020.gada februāris 

Pieredzes materiāli 

 

10. Veikt vecāku informēšanu par standarta 

ieviešanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, klašu audzinātāji  

2019.gada septembris Jaunais standarts 

11. Veikt mācību stundu analīzi, ievērojot jaunos 

stundu vērtēšanas kritērijus. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2019./2020. mācību gads Metodiskie materiāli 
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Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta īstenošana. 

Mērķis Lietpratībā balstīta mācību satura ieviešana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji īsteno jauno pamatizglītības un vidējās izglītības standartu. 

2. Metodiskajās komisijās pedagogi dalās pieredzē par mācību satura ieviešanu. 

3. Ir realizēts jaunais izglītības saturs 1., 4. un 7., 10. klasēs. 

4. Ir veiktas izmaiņas vērtēšanas sistēmā.  

5. Skolotāji mācību darbā realizē caurviju prasmes. 

6. Mācību stundās ir ievērots valsts valodas lietojums. 

7. Vecāki ir informēti par jaunā standarta ieviešanas gaitu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Veikt izmaiņas vērtēšanas kārtībā. Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, metodisko komisiju vadītāji 

2020.gada septembris Vērtēšanas kārtība 

2. Organizēt pieredzes apmaiņas semināru par 

pamatizglītības standarta realizēšanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2020.gada oktobris Pieredzes materiāli, stundu 

vērošanas lapas 

3. Iepazīstināt vecākus ar jauno pamatizglītības 

un vidējās izglītības standartu, organizēt 

vecāku sapulces 1., 4., 7., 10. klasēs. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, klašu audzinātāji  

2020.gada septembris Jaunais standarts 

4. Organizēt pasākumus izglītojamo izpratnes 

veidošanai par personības izaugsmi un 

karjeras izvēli. 

Pedagogs karjeras konsultants 

I.Naumčika 

2020.gada janvāris Metodiskais materiāls 

5. Vadīt un analizēt atklātās stundas. Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, pedagogi 

2020./2021. mācību gads Stundu vērošanas lapas 

6. Vērot un analizēt stundas 1., 4., 7., 10.klasēs. Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2020./2021. mācību gads Stundu vērošanas lapas 
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Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte Sadarbības formu dažādība, ieviešot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. 

Mērķis Mācības procesa pilnveide, realizējot dažādas sadarbības formas. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Tiek turpināta izglītības standarta īstenošana (1., 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11. klasēs). 

2. Mācību stundās skolotāji sniedz atbalstu izglītojamiem, ievērojot diferenciāciju un individuālu pieeju.  

3.  Skolotāji veido darba grupas efektīvai mācību satura ieviešanai. 

4. Izglītojamie prot izvirzīt mācību stundu uzdevumus, ceļus, kā tos sasniegt. 

5. Mācību stundās ir palielinājies valsts valodas lietojums, 10. un 11. klasē mācības notiek latviešu valodā. 

6.  Vecāki ir informēti par jaunā standarta ieviešanas gaitu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Nodrošināt padziļinātu mācīšanu un 

mācīšanos. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2021./2022. mācību gads Metodiskais materiāls 

2. Dalīties pieredzē par padziļinātas mācīšanās 

nodrošināšanu. 

Metodisko komisiju vadītāji 2021.gada janvāris Pieredzes materiāli 

3. Organizēt skolotāju metodiskā darba grupas. Metodisko komisiju vadītāji 2021./2022. mācību gads Metodiskais materiāls 

4. Organizēt vecāku sanāksmes par standarta 

realizēšanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, klašu audzinātāji 

2022.gada marts Jaunais standarts 

5. Vērot un analizēt stundas klasēs. Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2021./2022. mācību gads Stundu vērošanas lapas 

6. Vadīt un analizēt atklātās stundas. Metodisko komisiju vadītāji 2021./2022. mācību gads Stundu vērošanas lapas 

7. Profesionāli analizēt izglītojamo pārbaudes 

darbus. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse 

2021./2022. mācību gads Metodiskais materiāls 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Cēloņu novēršana nepietiekamo vērtējumu samazinājumam un optimālo vērtējumu skaita paaugstināšanai. 

Mērķis Izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtības pilnveidošana, atbilstoši jaunajām prasībām.  

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolā pilnveidota izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēma mācību priekšmetos. 

2. Skolotāji mācību stundās pielieto metožu dažādību, formatīvo, summatīvo vērtēšanas sistēmu, atgriezenisko saiti un 

skolēnu pašvērtējumu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Dažādot metodiskos risinājumus izglītojamo 

intereses radīšanai un motivēšanai. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

metodisko komisiju vadītāji 

2018.gada septembris 

2019.gada janvāris 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas 

2. Mācību stundās sistemātiski veikt 

formatīvo un summatīvo vērtēšanu, 

atgriezenisko saiti un izglītojamo 

pašvērtējumu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Katru mēnesī Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas 

3. Plānot diferencētus uzdevumus, mācību 

sasniegumu vērtēšanu, atbilstoši 

izglītojamo spējām. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2018.gada oktobris, 

decembris 

2019.gada februāris, 

aprīlis 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas, 

cilvēkresursi 
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Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Mācību sasniegumu analīzes rezultātu izmantošana tālākās attīstības plānošanā. 

Mērķis Mērķtiecīgi analizēt izglītojamo mācību sasniegumus. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izglītojamie ir veikuši mācību sasniegumu pašvērtējumu.  

2. Priekšmetu skolotāji iesniedz analīzi par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

3. Priekšmetu skolotāji ir veikuši izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzījuši tālākās attīstības iespējas. 

4. Veikta izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēte. 

5. Salīdzināti izglītojamo sasniegumi ikdienās darbā, valsts pārbaudes darbos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Pedagogiem mācību stundai noteikt 

sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti 

mērķtiecīgai prasmju pilnveidei. 

Mācību priekšmetu skolotāji Visu gadu Metodiskie pieredzes 

materiāli stundu vērojumi 

2. Izpētīt izglītojamo mācību dinamiku: klašu 

grupās, paralēlēs, individuāli, un izvirzīt 

tālākās attīstības vajadzības, stiprās puses. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2019.gada decembris Mācību darba analīzes 

materiāli, diagnosticējošo 

darbu analīzes materiāli 

3. Salīdzināt izglītojamo sasniegumus ikdienas 

darbā, valsts pārbaudes darbos.  

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2020.gada maijs Mācību darba analīzes 

materiāli, diagnosticējošo 

darbu analīzes materiāli, 

valsts pārbaudes darbu 

analīzes materiāli 

4. Izstrādāt izglītojamo pašvērtējumu lapas. Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

2020.gada marts, maijs, 

jūnijs 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas 

5. Veikt vecāku aptauju par mācību sasniegumu 

vērtēšanu skolā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2020.gada novembris, 

decembris 

Edurio platforma 
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Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Izglītojamo mācību prasmju un sasniegumu izaugsme ikdienas darbā. 

Mērķis Izglītojamo lietpratības attīstīšana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolā regulāri notiek skolotāju sadarbība un pieredzes apmaiņa. 

2. Mācību procesā ir nodrošināta izglītojamo individualizācija un diferenciācija. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Veicināt skolotāju sadarbību, lai dalītos ar 

labās prakses piemēriem. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

2020.gada oktobris Atklātās stundas, semināri, 

cilvēkresursi, metodiskie 

materiāli 

2. Iesaistīt izglītojamos sasniedzamā rezultāta 

izvirzīšanā un sava snieguma novērtēšanā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2021.gada janvāris, 

marts 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes apmaiņas materiāli 

3. Skolotājiem izvērtēt metodes, kā sasniegt 

augstākus rezultātus ikdienas darbā.  

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2020.gada novembris Mācību darba analīzes 

materiāli, stundu vērošanas 

materiāli, metodiskie 

materiāli, pieredzes materiāli, 

cilvēkresursi 
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Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte Izglītojamo pašvērtējuma lomas paaugstināšana par mācību rezultātiem. 

Mērķis Attīstīt izglītojamo pašvērtējuma prasmi pašizpausmei. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Mācību stundās skolotāji regulāri plāno sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti. 

2. Skolā izstrādāta izglītojamo pašvērtējuma sistēma mācību stundās. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Mācīt izglītojamos vērtēt savus sasniegumus 

un plānot tālāko mācību darbu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2021.gada oktobris 

2022.gada janvāris 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes materiāli, 

cilvēkresursi 

2. Skolā izstrādāt un ieviest izglītojamā 

pašvērtējuma sistēmu mācību stundā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji 

2021.gada oktobris, 

novembris 

2022.gada marts, aprīlis 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes materiāli, 

cilvēkresursi 

3. Attīstīt katra izglītojamā pašiniciatīvu 

uzņemties atbildību par saviem sasniegumiem, 

to uzlabojumiem. 

Direktora vietnieki izglītības jomā, 

metodisko komisiju vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2021.gada novembris 

2022.gada marts 

Metodiskie materiāli, 

pieredzes materiāli, 

cilvēkresursi 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritāte Diferencētas un dažādotas atbalsta un sadarbības formas izglītojamo motivācijas veidošanai. 

Mērķis Pilsoniski atbildīgas, latviskā kultūridentitātē balstītas personības veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Organizēti veselību veicinoši pasākumi un nodarbības mācību un ārpusklases pasākumi. 

2. Sagatavoti un organizēti Latvijas simtgades pasākumi. 

3. Ir ieviesta un tiek īstenota iniciatīva “Latvijas skolas soma”. 

4. Izglītojamie iesaistās Latvijas simtgades pasākumu organizēšanā, norisēs. 

5. Izveidots diferencēts atbalsta un sadarbības mehānisms izglītojamo motivācijas paaugstināšanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Organizēt veselību veicinošus pasākumus un 

ārpusklases nodarbības. 

Skolas medmāsa M.Jakuševa, sociālais 

pedagogs, skolotāji, skolas direktors 

Mācību gada sākumā 

Visu periodu 

Skolas budžeta finansējums 

2. Īstenot Latvijas 100gadei veltītu pasākumu 

ciklu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga, skolotāji  

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

3. Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītību. Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

4. Iesaistīt izglītojamos iniciatīvā “Latvijas 

skolas soma”. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga, skolotāji 

Visu periodu Valsts mērķdotācijas 

finansējums, iniciatīvas 

līdzekļi 

5. Organizēt un piedalīties karjeras izglītības 

pasākumos. 

Pedagogs karjeras konsultants 

I.Naumčika, direktora vietnieki 

izglītības jomā, skolotāji  

Visu periodu Valsts mērķdotācijas 

finansējums, iniciatīvas 

līdzekļi 

6. Iesaistīt Skolēnu līdzpārvaldi dažādos 

pasākumos, to plānošanā un organizēšanā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

7. Izveidot skolas 40 gadu jubilejas pasākumu 

plānu. 

Skolas direktors I.Ferstere, direktora 

vietnieki izglītības jomā G.Lūse, 

O.Sakadiņeca, J.Judina, A.Aldaga, 

K.Strauta 

2019.gada aprīlis, maijs Skolas budžeta finansējums 
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8. Iesaistīt izglītojamos JA (Junior Achivement) 

Latvija Līderu programmā, nodrošināt 

iespēju izglītojamiem apgūt profesionālās 

pilnveides izglītības programmu 

„Uzņēmējdarbības pamati“ projekta “Esi 

Līderis” ietvaros. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina 

Visu periodu Pašfinansēšana 

9. Paaugstināt izglītojamo un skolotāju 

sadarbību projekta «Pumpurs» ietvaros. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

O.Sakadiņeca 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

 

Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritāte Vērtībizglītība - pozitīvas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstīšana. 

Interešu izglītības programmu ieguldījums izglītojamo personības veidošanā. 

Mērķis Pilnveidot darbu ar izglītojamiem, nodrošinot vispusīgu atbalstu mācību procesā, dažādojot interešu izglītības piedāvājumu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir apzinātas izglītojamo individuālās vajadzības un intereses.  

2. Sniegts atbalsts mācību motivācijai. 

3. Skolotāji sekmē talantīgo izglītojamo izaugsmi sniedz palīdzību tiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

4. Izglītojamie piedalās olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. 

5. Klašu audzinātāji, pedagogi plāno un īsteno pasākumus izglītojamo motivācijas veidošanai un interešu paplašināšanai. 

6. Izglītojamie iesaistās sporta un interešu izglītības nodarbībās. 

7. Tiek realizēts mērķtiecīgs, karjeras izglītības darbs. 

8. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošana. 

9. Tiek vērtēts interešu izglītības piedāvājums un tā ietekme izglītojamo personības veidošanā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Motivēt izglītojamos pašattīstībai, 

paaugstinot viņu atbildību par savu spēju, 

talantu un dažādu prasmju izkopšanu un 

personības izaugsmi.  

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 
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2. Rosināt izglītojamos iesaistīties interešu 

izglītības aktivitātēs. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

3. Sekot atbalsta pasākumu norises kvalitātei un 

to apmeklētībai. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Mācību gada sākumā Skolas budžeta finansējums 

4. Sniegt informāciju vecākiem par atbalsta 

pasākumu iespējām skolā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Mācību gada sākumā Skolas budžeta finansējums 

5. Īstenot iniciatīvu “Latvijas skolas soma”. Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga, skolotāji 

Visu periodu Valsts mērķdotācijas 

finansējums, iniciatīvas 

līdzekļi 

6. Skolas 40 gadu jubilejas pasākumu 

plānošana, organizēšana, vadīšana. 

Skolas direktors I.Ferstere, direktora 

vietnieki izglītības jomā G.Lūse, 

O.Sakadiņeca, J.Judina, A.Aldaga, 

K.Strauta  

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

7. Iesaistīt izglītojamos JA (Junior Achivement) 

Latvija Līderu programmā, nodrošināt 

iespēju izglītojamiem apgūt profesionālās 

pilnveides izglītības programmu 

„Uzņēmējdarbības pamati“ projekta “Esi 

Līderis” ietvaros. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina 

Visu periodu Pašfinansēšana 

8. Realizēt projektu “Pumpurs”. Direktora vietnieks izglītības jomā 

O.Sakadiņeca 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 
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Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritāte Izglītības procesa virzība, nodrošinot individuālu atbalstu ikvienam izglītojamajam. 

Speciālās, emocionālās un pedagoģiskās palīdzības nodrošināšana. 

Mērķis Mūsdienīgas un harmoniskas personības izaugsmes formu īstenošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Klašu audzinātāji, pedagogi plāno un īsteno pasākumus izglītojamo interešu paplašināšanai, personības izaugsmei. 

2. Skolēni iesaistās mācību un audzināšanas pasākumos, t.s. projektos, iniciatīvās un programmās. 

3. Efektīvi darbojas atbalsta sistēma izglītojamiem un vecākiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Mērķtiecīga atbalsta personālā iesaistīšana 

mācību un audzināšanas procesā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

G.Lūse, sociālais pedagogs 

L.Feldmane, skolas medmāsa 

M.Jakuševa, skolas psihologs 

J.Mihailova 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

2. Veidot daudzpusīgu interešu izglītības 

piedāvājumu, nodrošinot izglītojamiem 

iespējas pilnveidoties dažādās jomās. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

Mācību gada sākumā Skolas budžeta finansējums 

3. Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamo 

individuālo spēju attīstībai. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu 

 

Skolas budžeta finansējums 

4. Atbalsta personāla tālākizglītības 

koordinēšanā. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta, 

skolotāji 

Visu periodu 

 

Skolas budžeta finansējums 

5. Attīstīt skolēnu mācību kultūru darbam, 

sekmējot individuālā un kolektīvā darba 

prasmes. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

6. Īstenot karjeras izglītību mācību procesā. Pedagogs karjeras konsultants 

I.Naumčika, skolotāji, direktora 

vietnieki izglītības jomā 

Mācību gada sākumā, 

visu periodu 

Skolas budžeta finansējums 
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7. Iniciatīvas “Latvijas skolas somas” 

realizēšana. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga, skolotāji 

Visu periodu Valsts mērķdotācijas 

finansējums, iniciatīvas 

līdzekļi 

8. Iesaistīt izglītojamos JA (Junior Achivement) 

Latvija Līderu programmā, nodrošināt iespēju 

izglītojamiem apgūt profesionālās pilnveides 

izglītības programmu „Uzņēmējdarbības 

pamati“ projekta “Esi Līderis” ietvaros. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina 

Visu periodu Pašfinansēšana 

 

Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte Mūsdienīgas un harmoniskas personības izaugsmes izpratnes veicināšana. 

Sadarbība izglītošanas procesā un ārpus tā.  

Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības veicināšana demokrātiskas sabiedrības nostiprināšanā. 

Mērķis Konkurētspējīgas izglītojamā personības veidošana, ievērojot katra individualitāti. 

Sekmēt izglītojamo vērtībsistēmas veidošanu, nodrošinot izpratni par dzīves kvalitāti. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Visiem zināma izglītojamo atbalsta sistēma skolā. 

2. Skolā ir sniegts daudzveidīgs atbalsts skolēnu vispusīgai attīstībai. Izglītojamie sistemātiski un kvalitatīvi piedalās 

dažāda mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, konferencēs un projektos. 

3. Skolā ir nodrošināts plašs interešu izglītības piedāvājums. 

4. Izglītojamie saņem informāciju par karjeru, tālākās izglītības iespējām.  

5. Informācija par karjeras izglītības pasākumiem un tālākizglītības iespējām skolā ir pieejama. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Veidot daudzpusīgu interešu izglītības 

programmu piedāvājumu, nodrošinot 

izglītojamiem iespējas pilnveidoties dažādās 

jomās 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

Mācību gada sākumā Skolas budžeta finansējums 
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2. Atbalsta saņemšana nepieciešamo mācību un 

sociālo problēmu risināšanā 

Skolotāji, direktora vietnieki izglītības 

jomā, atbalsta komanda 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

3. Iesaistīt izglītojamos JA (Junior Achivement) 

Latvija Līderu programmā, nodrošināt 

iespēju izglītojamiem apgūt profesionālās 

pilnveides izglītības programmu 

„Uzņēmējdarbības pamati“ projekta “Esi 

Līderis” ietvaros 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina 

Visu periodu Pašfinansēšana 

4. Nodrošināt izglītojamiem iespēju saņemt 

zināšanas, prasmes un iemaņas dažādu 

interešu realizēšanai 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu periodu Pašfinansēšana 

5. Nodrošināt pedagoga karjeras konsultanta 

pakalpojumus izglītojamiem no 1.-12.klasei. 

Pedagogs karjeras konsultants 

I.Naumčika, skolotāji, direktora 

vietnieki izglītības jomā 

Visu periodu Skolas budžeta finansējums 

 

Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Funkcionālas un harmoniskas vides nodrošināšana. 

Mērķis Izglītojošas un estētiskas skolas vides veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Mācību telpa iekārtota mācību un atpūtas nodrošinājumam. 

2. Ir vienota pieeja skolas telpu noformēšanā. 

3. Organizēti pasākumi skolas kolektīvam. 

4. Skolas vide ir pieejama iedzīvotājiem un atvērta sabiedrībai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Iekārtot mācību telpas pagarinātās dienas 

grupas vajadzībām 

Saimniecības vadītāja L.Matisone 2018.gada jūlijs, augusts Materiālie līdzekļi 

2. Plānot skolas telpas mācību procesa 

nodrošinājumam ESF projekta remontdarbu 

veikšanas laikā 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, 

2019.gada maijs Tehniskā dokumentācijā, 

telpas 
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3. Īstenot skolas noformēšanas pasākumus 

atbilstoši gadalaikiem, svētkiem un skolas 

tradīcijām. 

Saimniecības vadītāja L.Matisone Visu mācību gadu Materiālie līdzekļi, pedagogi, 

vecāki 

4. Atbalstīt un iesaistīties dažāda mēroga 

(pilsētas, valsts un starptautisko) pasākumu 

organizēšanā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta, skolotāji 

Visu mācību gadu Pedagogi, vecāki, telpas 

 

Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Skolas mācību telpu renovācija un materiāli tehnisko resursu atjaunošana. 

Mērķis Izglītojošas un estētiskas skolas vides veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolas telpas izglītojamiem un pedagogiem ir drošas. 

2. Skolas telpas ir izremontētas, estētiski noformētas un uzturētas atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. 

3. Skolas personāls un izglītojamie apzinās savu lomu pozitīva skolas tēla un mikroklimata veidošanā. 

4. Skolotāji piedalās mācību kabinetu iekārtošanā. 

5. Organizēti skolas 40 gadu jubilejas pasākumi skolas kolektīvam un absolventiem.  

6. Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Remonta laikā optimāli izvietot klašu grupas, 

lai nodrošinātu mācību procesu. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Remonta laikā Telpas 

2. Atjaunot un modernizēt 20 kabinetus un 

izglītojamo tualetes. 

Saimniecības vadītāja L.Matisone Līdz mācību gada 

beigām 

Materiālie līdzekļi 

3. Rast iespēju iegādāties mēbeles un 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu mācību procesu 

jaunā satura realizācijai. 

Skolas direktors I.Ferstere, 

saimniecības vadītāja L.Matisone 

Visu mācību gadu Materiālie līdzekļi 

4. Izstrādāt attīstības budžeta plānu. Skolas direktors I.Ferstere, direktora 

vietnieki izglītības jomā G.Lūse, 

2019.gada novembris Administrācija 
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O.Sakadiņeca, J.Judina, A.Aldaga, 

K.Strauta 

5. Noformēt skolas telpas skolas 40 gadu 

jubilejas pasākumiem 

Saimniecības vadītāja L.Matisone 2019.gada oktobris Materiālie līdzekļi 

6. Organizēt skolas 40 gadu jubilejas 

pasākumus darbiniekiem, izglītojamiem, 

vecākiem un absolventiem. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2019.gada 16. oktobris Telpas, materiālie līdzekļi, 

personāls 

7. Mērķtiecīgi veikt iekšējās kārtības un 

drošības instruktāžu izskaidrošanu un 

ievērošanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga 

Visu mācību gadu Iekšējās kārtības noteikumi 

 

Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Skolas materiāli tehnisko resursu un IT iekārtu atjaunošana, cilvēku resursu attīstīšana. 

Mērķis Drošas un pozitīvas sadarbības skolas vides veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Atjaunoti skolas tehniskie resursi un IT iekārtas.  

2. Personāls un izglītojamie atbalsta cieņpilnas attiecības, pozitīvu uzvedību.  

3. Izglītības iestāde plāno un veido izglītības iestādes tēlu, saglabājot tradīcijas. 

4. Personāls, skolēni un vecāki savstarpēji sadarbojas un atbalsta pozitīvu uzvedību un drošu vidi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Rast iespēju iegādāties jaunas tehnoloģijas, 

lai nodrošinātu mācību procesa attīstību. 

Skolas direktors Visu mācību gadu Materiālie līdzekļi 

2. Atjaunot materiāli tehnisko bāzi. Skolas direktors Visu mācību gadu Materiālie līdzekļi 

3. Turpināt pedagogu apmācību konsultāciju 

veidā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Visu mācību gadu Pedagogi 
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4. Organizēt pasākumus darbiniekiem, 

izglītojamiem un vecākiem, ievērojot skolas 

tradīcijas. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Visu mācību gadu Darbinieki, telpas 

5. Mērķtiecīgi veikt iekšējās kārtības un 

drošības instruktāžu izskaidrošanu un 

ievērošanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga 

Visu mācību gadu Pedagogi 

 

Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Skolas garderobes remonts. 

Skolas mācību līdzekļu atjaunošana un papildināšana – mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai. 

Mērķis Personāla un izglītojamo atbildības veicināšana par skolas fiziskās vides uzturēšanu un saglabāšanu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izremontētas skolas garderobes telpas. 

2. Atjaunoti un papildināti mācību līdzekļi. 

3. Personāla un izglītojamo, attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. 

4. Personāls, izglītojamie un vecāki savstarpēji sadarbojas un atbalsta pozitīvu uzvedību.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Izremontēt skolas garderobes telpas. Skolas direktors, saimniecības vadītāja 

L.Matisone 

2021.gada jūnijs-augusts Materiālie līdzekļi 

2.  Iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus. Skolas direktors, skolas bibliotekārs 

O.Tviļdijani 

2021.gada aprīlis-maijs Materiālie līdzekļi 

3. Organizēt pasākumus darbiniekiem, 

izglītojamiem un vecākiem, ievērojot skolas 

tradīcijas. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Visu mācību gadu Darbinieki, skolas telpas, 

materiālie līdzekļi 

4. Panākt konsekventu skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

A.Aldaga 

Visu mācību gadu Pedagogi 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Liepājas 7. vidusskolas ēkas mācību telpu grupu un sporta infrastruktūras vienkāršotas atjaunošanas projekta 

dokumentācijas izstrāde. 

Mērķis Mūsdienīgas mācību vides attīstīšana atbilstoši 21.gs. mācību vajadzībām. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Sagatavota dokumentācija skolas ēkas mācību telpu grupu un sporta infrastruktūras vienkāršotai atjaunošanai. 

2. Sagatavotas mācību telpas vienkāršotas atjaunošanas realizācijai. 

3. Izstrādāts kabinetu nodrošinājuma plāns mācību vajadzībām. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Iesaistīt izglītojamos, skolotājus un vecākus 

skolas attīstībā. 

Skolas direktors I.Ferstere Visu gadu Izglītības iestādes padome, 

Skolēnu līdzpārvalde, 

pedagogi 

2. Aktīvi piedalīties mācību telpu grupu un 

sporta infrastruktūras vienkāršotas 

atjaunošanas projekta izstrādē. 

Saimniecības vadītāja L.Matisone 2018./2019. mācību gads 

 

Administrācija, pedagogi. 

 

3. Izveidot kabinetu nodrošinājuma plānu 

mācību vajadzībām remonta laikā. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

J.Judina, G.Lūse, K.Strauta 

2019.gada aprīlis, maijs Administrācija 

4. Veikt izmaiņas stundu sarakstā jaunajam 

klašu izvietojuma plānam. 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

J.Judina 

Pirms plānotā remonta Skolas infrastruktūra 
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Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Iekārtu un informācijas tehnoloģiju papildināšana. 

Mērķis Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana izglītības programmu veiksmīgai realizēšanai. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir izremontēti un iekārtoti 20 jauni mācību kabineti un laboratorijas. 

2. Pārvietots bibliotekārais fonds. 

3. Izstrādāts materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas plāns 

4. Iekārtots jauns IT kabinets 

5. Realizēti Erasmus+, IAC, “Pumpurs” un karjeras izglītības projekti, iniciatīva “Skolas soma” un citas aktivitātes. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Attīstīt radošu domāšanu un sadarbību 

veicinošu fizisko vidi. 

Skolas direktors I.Ferstere, 

saimniecības vadītāja L.Matisone, 

priekšmetu skolotāji 

Viss periods ERAF līdzekļi 

 

2. Nodrošināt sociāli atvērtu un demokrātisku 

mikroklimatu skolā. 

Vadības komanda, pedagogi 2019./2020. mācību gads  

 

3. Izstrādāt turpmākās materiāli tehniskās bāzes 

atjaunošanas un pilnveidošanas plānu. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā, pedagogi  

2019./2020. mācību gads Skolas budžets 

4. Papildināt sporta inventāru. Skolas direktors I.Ferstere, 

saimniecības vadītāja L.Matisone 

Visu gadu Skolas budžets – maksas 

pakalpojumi 

5. Sekot skolas remontdarbu izpildes kvalitātei. Skolas direktors I.Ferstere, 

saimniecības vadītāja L.Matisone 

2020.gada marts-augusts ERAF struktūrfondu līdzekļi 
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Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Sadarbības veicināšana starp vadības komandu, pedagogiem un vecākiem nodrošinot jauno izglītības programmu 

realizēšanu. 

Mērķis Mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana izglītības programmu īstenošanai. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Veikta skolotāju darba kvalitātes izvērtēšana. 

2. Visi pedagogi apguvuši atbilstoši normatīvajiem aktiem no teikto tālākizglītības stundu apjomu. 

3. Vadības komanda un pedagogi nodrošina jauno izglītības programmu realizēšanu. 

4. Aktīvi tiek izmantota e-klase informācijas apmaiņai un komunikācijas nodrošināšanai. 

5. Skola ir nodrošināta ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Nodrošināt izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamos mācību līdzekļus. 

Skolas bibliotekārs O.Tviļdijani, 

metodisko komisiju vadītāji 

2020.gada marts-augusts Skolas budžets 

2. Izstrādāt mācību priekšmetu nedēļu 

realizācijas plānu. 

Metodisko komisiju vadītāji 2020.gada septembris Pedagogi 

3. Rūpēties par materiāli tehnisko resursu 

lietošanu un uzglabāšanu 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Viss periods Skolotāji 

4. Regulāri papildināt skolas mājas lapu. Direktora vietnieks izglītības jomā O. 

Sakadiņeca, skolotāja I.Urkauska 

Viss periods Projektu finansējums 

5. Aktīvi iesaistīties lokālajos un ES projektos. Metodisko komisiju vadītāji, datortīklu 

administrators 

Regulāri ES finansējums 

6. Paaugstināt pedagogu profesionālo 

kompetenci tālākizglītības kursos. 

Pedagogi, direktora vietnieki izglītības 

jomā 

Viss periods Kursu piedāvājumi, 

semināru konferences 
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Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
IESTĀDES RESURSI 

Prioritāte Sporta infrastruktūras atjaunošana. 

Mērķis Veselīga dzīves veida īstenošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir veikts remonts skolas sporta zālē. 

2. Atjaunota materiālu tehniskā bāze sporta stundām un nodarbībām. 

3. Organizēti pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Iesaistīt skolas personālu sporta zāles 

renovācijas veikšanai. 

Saimniecības vadītāja L.Matisone 2021.gada septembris, 

oktobris 

 

Saimniecības vadītāja, 

tehniskais personāls 

2. Izstrādāt plānu veselīga dzīves veida 

popularizēšanai skolēnu vidū. 

Sporta skolotāji Visu gadu Atbalsta personāls, pedagogi 

3. Iesaistīt izglītojamos un skolotājus 

pētnieciskajā darbībā. 

Direktora vietnieks izglītības jomā A. 

Aldaga 

Visu gadu Pedagogi 

4. Organizēt izglītojošas lekcijas izglītojamiem 

par atkarību profilaksi. 

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji Visu gadu Atbalsta personāls, klašu 

audzinātāji 

5. Piedalīties sporta sacensībās. Sociālais pedagogs L.Feldmane Visu gadu Sporta skolotāji, izglītojamie, 

pedagogi  

6. Skolā organizēt sporta dienas. Skolas medmāsa M.Jakuševa 2021.gada septembris 

2022.gada maijs 

Sporta skolotāji, izglītojamie, 

pedagogi 
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Pamatjoma 

2018./2019.m.g. 
IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Skolas 40 gadu jubilejas organizēšana. 

Attīstības plāna izstrāde 2019. – 2022. gadam. 

Vienota skolas darba vadības nodrošināšana. 

Mērķis Kvalitatīva un visaptveroša skolas attīstības plāna sagatavošana. 

Personāla profesionālo kompetenču pilnveide un personības attīstība mijiedarbībā, sekmējot izglītības pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti. 

Skolas tēla popularizēšana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izvirzītas prioritātes tālākai skolas attīstībai. 

2. Izveidots pasākumu plāns skolas 40 gadu jubilejas sagatavošanai. 

3. Aktualizēti un papildināti darbinieku pienākumi amatu aprakstos. 

4. Veikta iepriekšējā, 2014. – 2018. g., attīstības plāna prioritāšu realizācijas analīze. 

5. Izstrādāts skolas attīstības plāns 2019. – 2022. g. 

6. Izveidota efektīva vadības komanda, kas zina darbinieku kompetences, prasmīgi deleģē pienākumus un nodrošina visu 

skolas darba jomu attīstību. 

7. Vadība, pedagogi, atbalsta personāls piedalās skolas darba izvērtēšanā un plānošanā. 

8. Dažāda līmeņa vadītāji veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar personālu, veicinot kvalitatīvu vidi skolā un 

atbalstot inovācijas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Veikt 2014. – 2018. g. attīstības plāna 

izvērtējumu, atbilstoši darba prioritātēm, 

apkopot informāciju pašnovērtējuma 

ziņojumam. 

Skolas direktors I.Ferstere, direktora 

vietnieki izglītības jomā G.Lūse, 

O.Sakadiņeca, J.Judina, A.Aldaga, 

K.Strauta 

2019.gads 

 

Informācijas ieguve, aptauja, 

SWOT analīze, kursi, 

semināri 

2. Pilnveidot skolas vadības un pedagogu 

analītiskās prasmes izglītības kvalitātes 

pētīšanā un paaugstināšanā. 

Pedagogi, direktora vietnieki izglītības 

jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Viss periods Kursi, semināri 
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3. Sekmēt skolas pedagogu un izglītojamo 

līdzdalību demokrātiska un atbildīga 

izglītības plāna veidošanā. 

Skolas vadība, pedagogi 2019.gads Darba materiāli 

4. Iesaistīt personālu jaunā attīstības plāna 

izveidošanā. 

Skolas vadība 2018./2019.g. Metodisko komisiju darba 

plāni, atskaites, pedagogi 

5. Piedalīties valsts un pašvaldības 

organizētajās sanāksmēs, konferencēs un 

jauniegūtās atziņas, nostādnes integrēt skolas 

darbā. 

Skolas administrācija Regulāri Prezentācijas, normatīvie akti 

 

Pamatjoma 

2019./2020.m.g. 
IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Pedagogu personīgās attīstības plāni un pašvērtēšana saistībā ar skolas attīstības prioritātēm. 

Mērķis Paaugstināt katra pedagoga ieinteresētību un atbildību par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pilnveidota pedagogu pašnovērtējuma sistēma “e-klasē”. 

2. Izstrādāti plāni pedagogu personīgās attīstības pilnveidei. 

3. Vadības komanda veicina pedagogu un vecāku sadarbību.  

4. Tiek organizētas vecāku dienas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Sekmēt skolas vadības, pedagogu un atbalsta 

personāla tālākizglītību. 

Skolas direktors I.Ferstere 2019./2020.mācību gads Iegūta informācija par 

dažādiem kursiem 

2. Piedalīties izglītības pētījumos, veidojot 

skolas salīdzinošo darba rezultātu bāzi 

Vadības komanda, pedagogi Regulāri 

 

E-klase, darba materiāli 

3. Aktualizēt sadarbību starp vadības komandu, 

skolotāju kolektīvu un skolas padomi. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā, skolas padome  

2019.g. septembris, 

oktobris 

 

Darba materiāli 
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4. Pedagogiem izstrādāt plānu personīgās 

attīstības pilnveidei. 

Skolotāji 2020.gads Skolas telpas, lektore 

5. Skolas personālu iesaistīt mācībās un 

pieredzes apmaiņas procesā. 

Skolas direktors , direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, 

O.Sakadiņeca, J.Judina, A.Aldaga, 

K.Strauta 

Visu gadu Metodiskās izstrādes 

6. Izstrādāt veidlapu pedagoga personīgās 

pilnveides plānam. 

Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2020.gads Skola 2030 

 

Pamatjoma 

2020./2021.m.g. 
IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Informācijas apkopošana un darba analizēšana turpmākās darbības pilnveidošanai.  

Mērķis Personāla, izglītojamo un izglītības iestādes padomes iesaistīšana skolas darbības izvērtēšanā un tālākās attīstības plānošanā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolas darba izvērtēšana ievērotas demokrātiskas metodes un formas. 

2. Ir izstrādāts skolas attīstības plāns, tiek nodrošināta nepieciešamās informācijas aprite. 

3. Izstrādāti darbinieku amata apraksti, noteikti viņu pienākumi un tiesības. 

4. Darbinieki veic sava darba izvērtējumu un piedalās skolas darbības izvērtēšanā. 

5. Notiek sanāksmes un pedagoģiskās sēdes par skolas vērtēšanu. 

6. Apkopoti izglītojamo, vecāku, pedagogu viedokļi par skolas darba kvalitāti. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Regulāri veikt korekcijas skolas darbības 

reglamentējošajos dokumentos, atbilstoši 

izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. 

Direktore, direktora vietnieki izglītības 

jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri 

 

Normatīvie akti 

 

2. Precizēt un koriģēt skolas darba plānu. Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2020.gads Darba plāns 
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3. Regulāri pārskatīt un pilnveidot darbinieku 

amatu aprakstus. 

Direktora vietnieki izglītības jomā  

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri 

 

Darba materiāli 

 

4. Precizēt un atjaunot skolas normatīvo 

dokumentu elektrisko datu bāzi mājas lapā. 

Atbalsta personāls  

 

2020.gada februāris 

 

  

E -klase, e-pasti 

5. Veikt pedagogu, izglītojamo, vecāku un skolas 

darbinieku aptaujas, intervijas. 

Vadības komanda Visu gadu E-klase 

6. Pastāvīgi izmantot skolas iekšējās saziņas vidi 

(e-klase, e-pasts) informācijas, pieredzes un 

mācību materiālu apmaiņai un izmantošanai. 

Administrācija un pedagogi Visu gadu Pedagogu pašvērtējumi 

7. Apkopot un analizēt pašvērtējuma rezultātus. Direktora vietnieki izglītības jomā 

G.Lūse, O.Sakadiņeca, J.Judina, 

A.Aldaga, K.Strauta 

2020.gada jūnijs, augusts Pedagogu pašvērtējumi 

 

Pamatjoma 

2021./2022.m.g. 
IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Skolas darbības efektivitātes nodrošināšana. 

Mērķis Pilnveidot skolas metodiskā darba struktūru. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolas darbu reglamentējošas dokumentācija izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām. 

2. Skolas vadība deleģē pedagogiem funkcijas, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi, skolas vajadzības un pārrauga to 

izpildi. 

3. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apriti ar Izglītības iestādes padomi, Izglītības pārvaldi, dibinātāju un 

sabiedriskajām organizācijām. 

4. Plānveidīgi strādā skolas metodiskā darba struktūra. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Periodiski koriģēt un papildināt darba 

līgumus, amatu aprakstus, nodrošināt to 

izpildi. 

Skolas direktors Pastāvīgi 

 

Likumdošanas aktu izpēte. 

Informācijas apkopošana.  
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2. Organizēt informatīvās sanāksmes, plānot 

sapulces, nodrošinot veiksmīgu un ātru 

informācijas apriti. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

 

Regulāri 

 

 

Mērķdotācija, darbi telpās, 

ekonomijas līdzekļi, siltuma 

ekonomija, semināri, 

sanāksmes, kursi. 

3. Veikt darbinieku morālu un materiālu 

stimulēšanu. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

Reizi gadā Mērķdotācija 

4. Aktualizēt visa kolektīva iesaistīšanu skolas 

prestiža uzturēšanā un tēla veidošanā, 

sadarbojoties ar sabiedrību, plašsaziņas 

līdzekļiem, skolas padomi, izglītojamajiem 

un viņu vecākiem. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

 

Pastāvīgi 

 

Pedagogi, skolas padome, 

vecāki 

5. Pārraudzīt pieņemto lēmumu izpildes 

kvalitāti. 

Administrācija, metodiskā padome Pastāvīgi Darba plāni 

6. Attīstīt skolas darbību valsts mēroga un ES 

projektos, sadarbojoties ar valsts izglītības 

attīstības aģentūru, u.c. organizācijām.  

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri ES finansējums, IAC 

finansējums 

7. Mērķtiecīgi piesaistīt līdzekļus, gūstot jaunu 

pieredzi, izglītot personālu. 

Skolas direktors, direktora vietnieki 

izglītības jomā G.Lūse, O.Sakadiņeca, 

J.Judina, A.Aldaga, K.Strauta 

Regulāri ES finansējums, IAC 

finansējums 

 


