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14.03.2014. 

1. Līvbērzes vidusskolas vispārīgs raksturojums 

 
 Līvbērzes vidusskola atrodas Jelgavas novadā Līvbērzes pagastā. Skolas juridiskā 

adrese ir Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014 

Tās dibinātājs ir Jelgavas novada pašvaldība. Pagasta pārvaldes pārvaldībā ir divas skolas. 

Līvbērzes skola tika celta 1932. gadā, tās pamatakmeni ielika pirmās Latvijas valsts ģenerālis 

J. Balodis. Piebūve tika uzcelta 1970. gadā. Laika gaitā skola piedzīvojusi dažādas izmaiņas. 

Pamatojoties uz pagasta iedzīvotāju daudznacionālo sastāvu no 1948. gada bija divplūsmu 

skola. 2000./2001. mācību gadā skola pāriet uz valsts valodas apmācību. Ņemot vērā sociāli 

ekonomiskos apstākļus valstī un pagastā,  2001./2002. mācību gadā skola tiek reorganizēta 

par vidusskolu. 

Skola 2013./2014. mācību gadā īsteno piecas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111, skolēnu skaits 69), pamatizglītības programmu (kods 21011111, 

skolēnu skaits 87), pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu (kods 21011811, 

skolēnu skaits 16), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611, skolēnu skaits 8), vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011, skolēnu skaits 26)  

Valstī ir vērojama tendence – skolēnu skaita samazināšanās, bērnu dzimstība 

Līvbērzes pagastā ir sekojoša: 

 

Gads 2010. 2011. 2012. 2013. 

Skaits 21 19 16 33 

Izglītojamo skaits skolā uz gada sākumu no 2008./2009. mācību gada: 

 

Mācību 

gads 

2008./2009.  2009./2010.  2010./2011.  2011./2012.  2012./2013.  2013./2014. 

Skolēnu 

skaits  
159 155 172 143 142 137 

Pirmskolas 

audzēkņu 

skaits 

40 44 46 59 78 69 

Statistika liecina, ka Līvbērzes skolai ir nākotne. Mācību gadu uzsāka 137 skolēni un 69 

pirmsskolas audzēkņi no 6 pagastiem un Jelgavas pilsētas: 

 Līvbērzes pagasta –  96 skolēni; 

 Bērzes pagasta – 29 skolēni; 

 Jaunbērzes pagasta – 3 skolēni; 

 Glūdas pagasta –  4 skolēni; 



3 

 

 Vircavas pagasta – 1 skolēns; 

 Zaļenieku pagasta – 1 skolēns; 

 Jelgavas pilsētas – 3 skolēni.  

2013./2014. m. g. skolā strādā 28 pedagogi un 6 pirmsskolas  audzinātājas: 

 ar augstāko izglītību – 32 pedagogi (94.12 %); 

 ar vidējo profesionālo -  interešu izglītībā 1 pedagogs ( 2.94 %); 

 maģistra grāds – 12 pedagogiem (35.29 %), 

 ieguvuši divas specialitātes –9 pedagogi (26.47%), 

 ieguvuši trīs specialitātes – 2 pedagogi (5.88%). 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma 2013./2014.m.g. 

 

24-29 

gadi 

30-39 

gadi 

40-49 

gadi 

50-59 

gadi 

60 un 

vairāk 

gadi 

3 7 9 12 3 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 2013./2014.m.g. 

 

0-9 gadi 10-19 gadi 20-29 gadi 30 un vairāk 

gadi 

7 6 11 10 

 

Divi pedagogi vada Jelgavas novada Metodiskās apvienības – vēstures un latviešu 

valodas. ”. 25 skolas pedagogi ir piedalījušies projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un sava darba pašvērtēšanā. Piecpadsmit pedagogi 

ieguvuši trešās profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, astoņi – otro kvalitātes pakāpi un divi 

pirmo kvalitātes pakāpi. 

Skolā darbojas atbalsta personāls – logopēds, skolotāja palīgs, psihologs. 

Skolā strādā  deviņi pedagogi - Līvbērzes skolas absolventi 

Sociālekonomiskā vide: Līvbērzes  pagastā dzīvo 2365 iedzīvotāji. To sastāvs ir 

daudznacionāls. Skolā mācās 104 latvieši, 5 baltkrievi, 15 krievi, 4 lietuvieši, 4 poļi, 5 ukraiņi 

Līvbērzes vidusskolā 2013./2014.mācību gadā mācās 137 izglītojamie no 99 

ģimenēm. Trīs un vairāk bērnu ir 37 ģimenēs, četras ir aizbildņu ģimenes. 

Līvbērzes pagasta pārvalde nodrošina skolēniem bezmaksas transportu - skolēnus 

pārvadā ar pagasta autobusu, satiksmes autobusos Jelgavas novada pašvaldība nodrošina 

bezmaksas braukšanas biļetes. Problēmas pagastā rada un skolas darbu ietekmē bezdarbs,  

liels maznodrošināto ģimeņu skaits, kas atsaucas uz  skolēnu sekmēm un uzvedību. 
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Skola materiāli tehnisko bāzi papildina no valsts, pašvaldības un projektu līdzekļiem. 

Līvbērzes vidusskolas finansējums 

 

Finansējuma avoti 

 

2011.gads 

(LVL) 

2012.gads 

(LVL) 

 

2013.gads 

(LVL) 

Kopējais finansējums 249154.96 269925.00 285829.00 

No valsts budžeta mērķdotācijas 

pedagogu darba samaksai un valsts  

sociālās apdrošināšanas  

obligātajām iemaksām  

147645,65 144552,00 153641,00 

No pašvaldības budžeta 101204,31 124874,00 131047,00 

Ārvalstu piešķirtais finansējums     

Ziedojumi    

Valsts kase (mācību līdzekļiem) 305,00 499,00 1141,00 

 

Grāmatu skaits un izlietotais finansējums 

Rādītāja nosaukums 

 

2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Kopējais grāmatu skaits  8176 7441 7207 

t.sk. mācību grāmatas 3280 2970 3034 

Mācību grāmatu iegādei izlietotais  

finansējums (LVL)  

 

668,17 1118,12 1373,45 

 

2. Līvbērzes vidusskolas darbības pamatmērķi un uzdevumi 

 Līvbērzes vidusskolas pamatmērķi un galvenie uzdevumi noteikti skolas Nolikumā 

Skolas mērķis ir veidot patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību, īstenojot vispārējās 

izglītības programmas, radīt demokrātisku vidi izglītības programmu apguvei un sniegt 

atbalstu tālākai izglītībai vai profesionālajai darbībai. 

Skolas uzdevumi ir:  

1. Īstenot licencētās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus 

2. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu personības 

vispusīgu un harmonisku attīstību 

3. Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas 

resursus 

4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, aizbildņiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu 

izglītošanas darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu 

mērķu sasniegšanā.  
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Skolas galvenie uzdevumi 2010./2011.m.g. 

Prioritātes Rezultāti 

1. Ieviest elektronisko saziņas vidi darba 

organizācijā un skolēnu sasniegumu 

uzskaitē un analīzē 

 

Šajā mācību gadā skolā tika ieviests 

elektroniskais žurnāls ,,Mykoob”. Tas tiek 

izmantots mācību sasniegumu rezultātu 

uzskaitei, analīzei, kā arī saziņai ar vecākiem. 

2. Izvērst individuālo darbu, akcentējot 

radošuma attīstību gan skolēnos ar 

mācīšanās grūtībām, gan talantīgiem 

bērniem 

Lai attīstību radošumu un pilnveidotu 

patstāvīgā darba prasmes, izveidotas 

korekcijas klašu grupas 1. un 8. klasē. 

Uzsākts darbs individuālo plānu izveidē. 

Sešiem skolēniem ir labi sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs 

3. Veicināt komandas principa 

ievērošanu, īstenojot dažādus skolas 

uzdevumus skolēniem, vecākiem, 

skolas darbiniekiem, kā arī ar skolas 

darbu saistītām institūcijām 

 

Īstenots Lauku partnerības  ,,Lielupe” 

projekts ,,Es mācēju danci vest…” – 

iegādātas pastalas deju  kolektīvam, 

organizēti kopīgi kultūrizglītības pasākumi. 

Uzsākts izglītojošu lekciju cikls vecākiem. 

 

Skolas galvenie uzdevumi 2011./2012.m.g. 

Prioritātes Rezultāti 

1. Pedagoģiskajā procesā akcentēt mācību 

satura saistību ar reālo dzīvi 

Skolas administrācijas vēroto stundu 

materiāli liecina, ka pedagogi vērš 

uzmanību uz mācību satura saikni ar 

reālo dzīvi. Organizētas ekskursijas uz 

vecāku darba vietām.  

2. Organizēt Līvbērzes vidusskolas 4. 

salidojumu, papildinot informāciju par 

skolas vēsturi un tās absolventiem 

Skolas salidojums notika 2012. gada 

13. aprīlī. Informācija par skolas vēsturi 

izvietota stendos, apkopoti materiāli par 

absolventiem.  

3. Turpināt sadarbību starp skolu un ar to 

saistītām institūcijām, lai veicinātu skolas 

attīstību.  

Organizētas tikšanās ar pagasta 

pārvaldes darbiniekiem, novada un 

saeimas deputātiem. Ir izveidota 

,,Līvbērzes skolas attīstības apvienība” 

Uzsākts ESF projekts ,,Pasākumu 

īstenošana mācību atbalsta 

nodrošināšanai Jelgavas novada un 

Ozolnieku novada bērniem ar zemām 

pamatprasmēm un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jauniešiem” 

 

Skolas galvenie uzdevumi 2012./2013.m.g. 

Prioritātes Rezultāti 

1. Paplašināt informāciju tehnoloģiju  

pielietojumu mācību darbā 

Ir iegādātas divas interaktīvās tāfeles, 

dokumentu kamera,  renovēts un 

aprīkots informātikas kabinets 
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2. Akcentēt individuālo vajadzību ievērošanu 

mācību procesā 

Ir licencēta speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611), 12 pedagogi apguvuši 36 

stundu programmu darbam ar šiem 

bērniem, izveidoti individuālie 

izglītības plāni Skolēniem ir iespēja 

izmantot ESF dabaszinību projektā 

gūtos materiālus. Ir nodrošināta 

pagarinātā dienas grupa, atbalsta 

personals, bezmaksas launags bērniem 

no maznodrošinātām ģimenēm 

3. Aktivizēt sadarbību ar vecākiem, lai 

veicinātu viņu atbildību par savu un bērnu 

darbu 

 Īstenots LKIF projekts ,,Palīdzēsim 

māmiņām” – telpas remonts, 

izglītojošas lekcijas, mācību materialu 

iegāde. Dalība sadarbības projektā ar 

Vāciju ,,Miniphanomenta” – 52 

aizraujoši eksperimenti skolas gaitenim 

un klases telpai, ar mērķi, lai skolas 

bērnu vecāki paši izveidotu 

eksperimentēšamas objektu kopijas 

 

 

Skolas galvenie uzdevumi 2013./2014.m.g. 

Prioritātes Rezultāti 

1. Mērķtiecīgi izmantot informāciju 

tehnoloģijas mācību procesā. 

 

Mācību gada rudenī iegādāti 7 

projektori, 4 dokumentu kameras, 5 

ekrāni, visā skolā izveidots interneta 

pieslēgums. Informāciju tehnoloģijas 

mācību procesā tiek izmantotas ikdienā 

regulāri. 

2. Aktualizēt patriotisko audzināšanu mācību 

procesā. 

 

Valsts 95. gadadienā skolēni pagastā 

sniedz svētku koncertu, tika organizēta 

tikšanās ar LTF dibinātājiem Līvbērzes 

pagastā un izveidoti informācijas stendi 

par tā laika notikumiem. Regulāri 

notiek pagasta teritorijas sakopšanas 

talkas, makulatūras vākšanas akcijas, 

skolēni piedalās labdarības akcijās. 

3. Veicināt skolēnu izpratni par drošības 

jautājumiem un atbildīgu rīcību ikdienas 

situācijās. 

 

Rudenī notika praktiska evakuācijas 

nodarbība ugunsgrēka gadījumā, 

Glābšanas dienests izvietoja 

informācijas stendus par rīcību 

ekstremālās situācijās. Audzināšanas 

stundās iekļauti drošības jautājumi, 

notika piemiņas brīdis Zolitūdē 

cietušajiem. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu  izpilde 

Rekomendācijas To ieviešana 

Valodu metodiskai komisijai 

izstrādāt konkrētus priekšlikumus 

par darba formām, lai 

paaugstinātu prasīguma līmeni 

rakstu kultūras izkopšanā 

(burtnīcās, pierakstu kladēs, 

dienasgrāmatās u.c.) 

Skolā ir izstrādāta izglītojamo rakstu darbu iekārtošanas 

kārtība. Skolēniem mācību kabinetos ir rakstu darbu 

iekārtošanas paraugu stendi. 

Katra semestra noslēgumā skolotājs pēc izstrādātajiem 

kritērijiem 10 ballu skalā vērtē skolēnu pierakstus mācību 

priekšmetā. 

Uzlabot informācijas apmaiņu ar 

vecākiem par skolēnu ikdienas 

mācību panākumiem 

Ikdienas darbā pamatskolā informācijas apmaiņai obligāts 

dokuments ir dienasgrāmatas. Skolēni saņem sekmju 

izrakstus reizi mēnesī, ikdienā informācija par skolēnu 

mācību sasniegumiem ir sociālajā tīklā „Mykoob”. Tiek 

veidota skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamika. 

Ieteikt Līvbērzes pagasta 

padomei rast iespēju nodrošināt 

skolu ar nepieciešamajiem 

finanšu resursiem šādiem 

mērķiem: 

 mācību līdzekļu iegādei, 

lai sekmīgi realizētu 

vidējās izglītības 

standartu (īpašu vērību 

pievēršot ķīmijas un 

fizikas kabinetiem); 

 mūsdienīgu moderno 

tehnoloģiju iegādei 

mācību procesa 

realizēšanai 

 mūsdienīgu, izglītojamo 

augumiem atbilstošu 

mēbeļu iegādei; 

 kārtējā un kapitālā 

remonta darbiem telpās, 

kurās tas nav veikts; 

 sporta zāles celtniecībai. 

Veikts kosmētiskais remonts matemātikas, fizikas, 

ķīmijas kabinetos, informātikas, meiteņu mājturības 

kabinetos, pirmsskolas un sākumskolas klasēs. 

 ES ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” netikām 

iekļauti, tomēr ir iegādāti mācību līdzekļi fizikas, ķīmijas 

un bioloģijas kabinetos par 2500.00 LVL.  

Ir iegādātas mūsdienīgas modernās tehnoloģijas mācību 

procesa realizēšanai - trīs interaktīvās tāfeles, trīs 

projektori, dokumentu kamera, viens komplekts 

balsošanas pultis. Katrā klasē ir dators. Informātikas 

kabinets aprīkots, piedaloties Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātē projektā 

„Izglītības iestāžu informatizācija".  

 2010. gadā ir nodota ekspluatācijā sporta zāle. Tā 

nodrošināta ar sporta inventāru. 

 Ir uzsākta mēbeļu nomaiņa atbilstoši izglītojamo 

augumiem matemātikas, fizikas, korekcijas klasēs un  

sešgadīgo bērnu grupā. 

Nomainīts vecās skolas jumts, renovēta vecās skolas 

kāpņu telpa un skolas ēdnīca. 

Veikta logu un durvju nomaiņa un pieslēgta centrālā 

apkure zēnu mājturības ēkā. 

 

Audzināšanas programmā, 

iekšējās kārtības noteikumos, 

audzināšanas stundās, darbā ar 

vecākiem iekļaut konkrētu 

pasākumu kopumu izglītojamo 

savstarpējo attiecību kultūras 

veidošanai. 

Katru mācību gadu tiek izstrādāts un īstenots pasākumu 

kopums izglītojamo savstarpējo attiecību kultūras 

veidošanai gan klašu audzinātāju stundās, gan sociālo 

zinību stundās, gan ārpusstundu darbā un nometņu 

darbībā. Skolā notiek lekciju cikls vecākiem, skolēniem 

tikšanās ar dažādiem speciālistiem par savstaprējo 

attiecību kultūru, jauniešiem notika tikšanās un diskusijas  

ar eksprezidenti Vairu Vīķi- Freibergu, snovborda 

pionieri Latvijā Ināru Bīrmani u.c. 
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Pilnveidot skolas darba 

plānošanas sistēmu, lai 

vērtēšanas un analīzes gaitā 

konstatētie nepieciešamie darba 

uzlabojumi tiktu mērķtiecīgi 

iekļauti visos skolas darba 

plānošanas līmeņos 

Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas, metodiskā 

padome, skolēnu pašpārvalde, Skolas padome. Skolas 

darba plānošanā iesaistās skolēni, viņu vecāki un 

darbinieki. Iepriekšējā darba izvērtējums tiek ņemts vērā, 

plānojot turpmāko darbu. 

Precīzi noteikt katra skolas 

administrācijas pārstāvja 

pienākumus, tos fiksēt amatu 

aprakstos. 

Ir izstrādāti jauni amatu apraksti visiem skolas 

darbiniekiem. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos 

Pamatjomu izpētes iegūšanas metodes 

Statistikas datu analīze 

Valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti, olimpiāžu, konkursu un sacensību sasniegumi.  

Iestādes datu bāze 

Skolas budžeta analīze 

Mācību stundu, nodarbību, pasākumu vērošanas materiāli. 

Metodisko komisiju darba atskaites 

Iekšējās kontroles materiāli 

Dokumentu un materiālu analīze 

Kontrolējošo institūciju akti un atzinumi. 

Skolas iekšējie normatīvie akti. 

Plānošanas dokumenti  

Stundu saraksts, konsultāciju laika grafiki, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, amatu 

apraksti 

Skolēnu, skolotāju, vecāku anketēšana, intervijas 

Resursu apsekošana 

Mācību  kabinetu noslodze 

Inventarizācija 

Mācību materiālās bāzes izmantošana mācību stundās 

VIIS datu bāze 

4.1.  pamatjoma “MĀCĪBU SATURS” 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

 

Visas mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti 

atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Līvbērzes vidusskola īsteno piecas izglītības 

programmas:  
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 pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111, licence Nr. 

V4717); 

 pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111, licence Nr.V-4960); 

 pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (programmas 

kods21011811, licence Nr. V-4961); 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(programmas kods 21015611, licence Nr. V-4962); 

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas 

kods 31011011, licence Nr. V-1534). 

 Skolā darbojas 5 metodiskās komisijas: sākumskolas, valodas un mākslas, dabas 

zinātnes, sociālās zinātnes, klašu audzinātāju. 

Ņemot vērā medicīniski-pedagoģiskās komisijas lēmumus, skola ir licencējusi 

attiecīgas programmas un iekļauj skolēnus ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem. 

Katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina sava mācību priekšmeta standartus, mācību 

priekšmeta saturu, mērķus, uzdevumus, sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības 

programmu īstenošanā. Zina skolēnu vērtēšanas formas un kārtību. Tēmu apguvei skolotāji 

plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku un izmanto 

dažādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, aktivizējot IT izmantojumu, darbu 

portālā „uzdevumi.lv”, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, ņemot vērā 

skolēnu spējas un īpašās vajadzības. Skola mācību procesā iekļauj vides izglītības, veselības 

un drošības jautājumus.  

Skolotāji darbā izmanto IZM piedāvātās paraugprogrammas.   

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Tas ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā skolēni 

un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Ar mācību stundu sarakstu un veiktajām izmaiņām 

iespējams iepazīties e-vidē. Skolēnu mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skola nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un 

citiem mācību līdzekļiem.  

Skolotāji darbojas skolas metodiskajās komisijās un piedalās Jelgavas novada 

metodisko apvienību darbā – divas no tām vada mūsu skolas pedagogi (vēstures un latviešu 

valodas).  
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Par skolā apgūstamajām izglītības programmām vecākus informē, kad skolēns uzsāk 

mācības skolā vai citā izglītības pakāpē, kā arī, ja skolēnam tiek rekomendēta cita izglītības 

programma saistībā ar viņa speciālajām vajadzībām. Skolas vadība koordinē un pārrauga 

mācību priekšmetu programmu izvēli, nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas. 100% 

skolotāju atzīst, ka var pārrunāt ar kolēģiem mācību procesā radušās problēmas. Skolas 

vadība nodrošina nepieciešamo informāciju un atbalstu mācību priekšmetu programmu 

īstenošanā. 

Vērtējuma līmenis:  3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolotāji aktīvi iesaistās tālākizglītības kursu apguvē pedagoģiskā procesa 

organizācijai klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām. 

 Skola īsteno 5 licencētas programmas, atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām. 

 Skolotāji  pārzina sava mācāmā priekšmeta standartus un programmas. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību procesā dažādot darbu, ievērojot skolēnu individuālās spējas un vajadzības. 

 Papildināt mācību priekšmetu kabinetus ar atbilstošiem mācību līdzekļiem un IT. 

4.2. pamatjoma “MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolotāji mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto tās atbilstoši 

skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām, veic 

pētījumus un praktiskus darbus, kā arī izmanto IT , pašu gatavotās prezentācijas Power 

Pointā. Par to liecina skolvadības vērojumi mācību stundās. Tiek apzināti skolēni, kuriem ir 

mācīšanās vai socializācijas grūtības, izstrādāti individuālie plāni, izveidota korekcijas grupa, 

kā arī licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. Skolā ir Metodiskā padome, kura darbojas saskaņā ar reglamentu. To vada 

direktores vietniece izglītības jomā. Skolā izmanto e-žurnālu. Mācību metožu izvēli noteikt 

palīdz arī pārbaudes darbu analīzes rezultāti. 92,7% anketu rezultāti liecina, ka skolotāji 

vienmēr izskaidro pārbaudes darba izpildes nosacījumus. Skolā izstrādāta mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. Mācīšanas process skolēniem dod iespēju iesaistīties sava darba vērtēšanā, 

73,7% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka prot novērtēt savus mācību sasniegumus. 92,7% 

aptaujāto skolēnu atzīst, ka prot sadarboties ar citiem skolēniem mācību procesā.  

Mācību priekšmetu programmu īstenošana notiek, nodrošinot mācību procesa saikni ar 

reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, iesaistot skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. 



11 

 

Skola regulāri organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem – kūdras ražotni SIA „Laflora”,  

 Vācijas un Latvijas kopuzņēmumu SIA „Jelgawood” (dažādu tehnisku koksnes izstrādājumu 

ražotne), „Brakšķu atkritumu poligonu”, lidostu „Rīga”, Latvijas Banku „Naudas pasaulē” 

u.c., mācību iestādēm, izstādēm, meža stādīšanas talkām, kā arī nodrošina iespējas skolēniem 

piedalīties dažādos projektos un erudīcijas konkursos. 

 Skolotāji stundās izmanto IT, audio un video materiālus.  

Skolotāju stāstījums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmajai tēmai un skolēnu 

vecumam. Gandrīz visi skolēni atzīst, ka skolotāji labi izskaidro mācāmo vielu, to apgalvo 

95,6% aptaujāto. Diskusijās un stundas norisē tiek iesaistīti visi skolēni. Kopā tiek noskaidroti 

darba mērķi un uzdevumi, saikne ar iepriekšmācīto, kā arī prasības darba veikšanai. Skolotāja 

un skolēna dialogs ir kvalitatīvs, tiek nodrošināta diferencēta pieeja katram skolēnam, 

uzklausītas skolēna domas. Vienmēr skolēni tiek rosināti izteikt savu viedokli, kā arī analizēt 

un novērst pieļautās kļūdas. Skolēniem ir iespēja  apmeklēt konsultācijas, un tās tiek 

reģistrētas konsultāciju uzskaites lapās. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, sabalansēti starp dažādiem 

mācību priekšmetiem.  

Skolotāji organizē mācību priekšmetu olimpiādes, sporta pasākumus un citus ar 

mācību un audzināšanas darbu saistītus pasākumus un projektus, veiksmīgi sadarbojas ar 

uzņēmumiem. Šie pasākumi ir mērķtiecīgi, lietderīgi un labi organizēti. Projektu un zinātniski 

pētnieciskie darbi tiek izstrādāti atbilstoši skolēnu interesēm. Skolotāji pārzina sava mācību 

priekšmeta pasniegšanas metodiku, regulāri savas zināšanas un prasmes papildina un uzlabo 

dažādos semināros un kursos. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Stundās tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienu informācijas tehnoloģijas. 

 Mācību procesā skolēni iesaistās sava darba vērtēšanā. 

 Skolotāji stundās prasmīgi vada dialogu ar skolēniem, mācāmo vielu saista ar reālo 

dzīvi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, akcentējot darba 

diferenciāciju. 

 Pilnveidot informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā. 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skola regulāri informē skolēnus un vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

Gandrīz visi skolēni izprot un zina mācību darbam izvirzītās prasības. Skolotāji mērķtiecīgi 

organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties. 82,4% aptaujāto 

skolēnu atzīst, ka patīk skolā. Skolas datorklases, informācijas centra, sporta zāles un mācību 

kabinetu izmantošana mācību procesā ir optimāli organizēta. Mācību priekšmetu nedēļās tiek 

organizētas viktorīnas, konkursi „Erudīts”, ,,Mārtiņdienas gadatirgus”, veicinot skolēnu 

uzņēmējspējas, tikšanās ar represētajiem, barikāžu dalībniekiem un viņu atmiņu pierakstīšana. 

Pasākumi dod iespēju katram apliecināt savas spējas, intereses.  

98,5 % aptaujāto skolēnu apgalvo, ka skolā ir iespēja piedalīties dažādos mācību 

projektos, olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Skolēni prot strādāt grupās, atbalstīt viens 

otru mācīšanās procesā, labprāt iesaistās dažādos pasākumos ārpus skolas (Zelta Zivtiņas 

čempionāts,  u.c.. Mācīšanās procesa dažādošanai tiek izmantots portāls „uzdevumi.lv”.  

 Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Skolēniem ir iespēja 

izvērtēt mācību sasniegumus un izplānot  turpmāko darbību. 91,3% skolēnu atzīst, ka 

skolotāji tic viņu spējām sasniegt labākus rezultātus. Tomēr ne visi skolēni pietiekami 

izmanto individuālās konsultācijas, 75% pedagogu apgalvo, ka daļa skolēnu neprot plānot 

savu darbu. 

 Skolā uzsākts elektroniski veidot vienotu skolēnu mācību sasniegumu  izaugsmes 

dinamikas uzskaites datu bāzi, regulāri uzskaitīti un analizēti arī skolēnu kavējumi. Rezultātus 

izmanto mācību sasniegumu paaugstināšanai. Lai veicinātu skolēnu personīgo atbildību par 

savu darbu notiek „attīstošās sarunas” – skolēns, vecāks, klases audzinātājs (īpaši  9. un 12. 

klašu skolēniem) -, un tiek organizētas mazās pedagoģiskās padomes sēdes. 

 Visi skolēni var saņemt individuālas konsultācijas un to atzīst 98,6% aptaujāto. Skola 

atbalsta un veicina skolēnu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās, skolēnu līdzdalību pasākumos. Par sasniegumiem un panākumiem skolas darbā 

vecāki un sabiedrība tiek informēti gan dienasgrāmatās, gan e-vidē, gan skolas pasākumos..  

Lai novērstu skolēnu neattaisnotos mācību stundu kavējumus, skola sadarbojas ar 

novada un pagastu sociālajiem  darbiniekiem. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek regulāri analizēta, un analīzes rezultāti tiek 

izmantoti turpmākajā mācību procesā. 

 Mācību procesā tiek ņemtas vērā skolēnu individuālās spējas un vajadzības.  
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 Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos dažādos skolas, novada un valsts organizētajos 

konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Uzlabot izglītojamo darba kultūru un kvalitāti mācību procesā. 

 Paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un atbildību par savu darbu.  

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Skolā ir vienotas prasības skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai. Skolotāji sistemātiski 

vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto kārtību un „Līvbērzes vidusskolas 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Skolotāji ir iepazīstinājuši skolēnus un vecākus ar 

vērtēšanas kārtību savos mācību priekšmetos, vērtēšanas kritērijiem pārbaudes un valsts 

pārbaudes darbos. Pedagogi izmanto skolēnu vecumam un mācāmā priekšmeta specifikai 

atbilstošas vērtēšanas metodes. Tiek izmantota gan formatīvā, gan summatīvā vērtēšana, ir 

vērtējumi ballēs un ieskaitīts/neieskaitīts. Lai gan 92,7% skolēnu apgalvo, ka skolotāji 

vienmēr izskaidro pārbaudes darba nosacījumus, tomēr 27,6% neizprot veiktā darba 

vērtējumu. 

Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai, ir izveidots 

pārbaudes darbu grafiks, ar kuru gan skolēni, gan vecāki var iepazīties informācijas stendā, 

taču ne vienmēr tajā operatīvi tiek izdarītas nepieciešamās korekcijas. Pedagogi metodiskajās 

komisijās dalās pieredzē pārbaudes darbu veidošanā, izmanto citu kolēģu izstrādātos 

pārbaudes darbus.  

Anketēšanas rezultāti un stundās vērotais ļauj secināt, ka efektīvāk jāpielieto skolēnu 

pašvērtēšana un jāuzlabo skolēnu pašvērtēšanas prasmes, lai tās būtu objektīvas.  

Skolotāji sistemātiski veic ierakstus e-žurnālā. Pārsvarā vērtējumi regulāri tiek atainoti 

dienasgrāmatās, reizi mēnesī tos apkopo sekmju lapās un ar tām iepazīstina skolēnus un 

vecākus. Klašu audzinātāji organizē arī individuālās pārrunas ar skolēniem un viņu vecākiem, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot priekšmetu skolotājus. Divas reizes gadā tiek rīkota 

vecāku diena. Skolotājas apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem.  

Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi tiek analizēti, taču analīzes rezultātu pielietojums ir 

pilnveidojams, lai sekmīgāk realizētu izglītības mērķus. Šī informācija tiek izmantota 

skolotāju metodiskā darba pilnveidošanai. 

Skolā tiek veikta regulāra vērtējumu uzskaites pārraudzība.  

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 
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Skolas darba stiprās puses 

 Ir regulāra informācija skolēniem un vecākiem  par vērtēšanas procesā iegūto 

rezultātu. 

 Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek regulāri analizēta, un analīzes rezultāti tiek 

izmantoti turpmākā mācību procesa pilnveidošanai, darba individualizācijai un 

diferenciācijai. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt skolēnus sava darba izvērtēšanā, attīstot sava darba pašvērtēšanas prasmes. 

 Pilnveidot skolotāja – skolēna dialogu par padarītā darba kvalitāti, akcentējot skolēna 

personīgo atbildību par savu darbu. 

 

4.3. pamatjoma “SKOLĒNU SASNIEGUMI” 

4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Ir izstrādāta un apstiprināta Līvbērzes vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība. 

Skolotāji motivē skolēnus aktīvam mācīšanās darbam. 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti mācību un klašu audzinātāju stundās, 

metodisko komisiju sēdēs, metodiskās padomes sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Iegūto informāciju izmanto sarunās ar skolēniem, viņu vecākiem, kā arī turpmākā darba 

plānošanā. 

Par labu mācību darbu skolēni saņem Atzinības rakstus katra semestra noslēgumā.  

Tiek veidota skolēnu mācību sasniegumu elektroniskā datu bāze. 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2012./2013. m.g. 

 

Klašu 

grupa 

 

Mācību 

priekšmets 

Skolē

nu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1-3 

balles 

nepietie

kams 

līmenis 

% 

4-5 

balles 

Pietie 

kams 

līmenis 

% 

6-8 

balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

augsts 

līmenis 

% 

1.-3. Latviešu 

valoda 

37 4 - 32 38 30 

 Matemātika 37 4 - 38 32 30 

 Dabas zinības 37 3 - - 41 59 

 Sociālās 

zinības 

37 3 - - 30 70 

 Ētika 37 3 - - 11 89 

 Vizuālā 

māksla 

37 3 - - 14 86 

 Mājturība un 37 3 - - 19 81 
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tehnoloģijas 

 Angļu valoda 29 1 - - 24 76 

 Mūzika 37 1 - - 3 97 

 Sports 37 1 - - 11 89 

4.-6. Latviešu 

valoda 

37 2 - 30 62 8 

 Litertūra 24 1 - 13 83 4 

 Matemātika 37 3 8 41 46 5 

 Dabas zinības 37 2 - 27 65 8 

 Sociālās 

zinības 

37 2 - 22 62 16 

 Vizuālā 

māksla 

37 2 - 8 70 22 

 

 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

37 3 - 13 57 30 

 Angļu valoda 37 1 5 32 60 3 

 Krievu valoda 13 1 - 38 54 8 

 Latvijas 

vēsture 

13 1 - 46 46 8 

 Pasaules 

vēsture 

13 1 - 54 38 8 

 Mūzika 37 1 3 35 49 13 

 Sports 37 1 - 5 68 27 

 Informātika 24 1 - 17 83 - 

7.-9. Latviešu 

valoda 

34 2 - 53 44 3 

 Litertūra 34 2 - 47 53 - 

 Matemātika 34 2 3 68 23 6 

 Sociālās 

zinības 

34 1 - 20 74 6 

 Vizuālā 

māksla 

34 1 - 6 68 26 

 Mājturība un 

tehnoloģijas 

34 2 - 6 88 6 

 Angļu valoda 34 1 - 35 62 3 

 Krievu valoda 34 1 3 38 56 3 

 Latvijas 

vēsture 

8 1 - 50 50 - 

 Pasaules 

vēsture 

8 1 - 50 50 - 

 Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

26 1 4 50 42 4 

 Mūzika 34 1 - 38 59 3 

 Sports 33 1 3 9 76 12 

 Informātika 8 1 - - 100 - 

 Ģeogrāfija 34 1 - 53 41 6 

 Bioloģija 34 1 3 29 62 6 

 Fizika 26 1 4 50 42 4 

 Ķīmija 26 1 4 61 31 4 
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10.-12. Latviešu 

valoda 

27 2 - 4 63 - 

 Litertūra 27 2 - 48 48 4 

 Matemātika 27 1 - 74 26 - 

 Vizuālā 

māksla 

19 1 - - 89 11 

 Angļu valoda 27 1 - 37 63 - 

 Krievu valoda 27 1 - 40 56 4 

 Vācu valoda 27 1 - 59 41 - 

 Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

27 1 - 52 44 4 

 Sports 26 2 - 11 85 4 

 Informātika 19 1 - 16 84 - 

 Ģeogrāfija 11 1 - 45 55 - 

 Veselības 

mācība 

11 1 - 9 91 - 

 Bioloģija 27 1 - 30 59 11 

 Fizika 27 1 - 59 41 - 

 Ķīmija 27 1 - 81 19 - 

 Ekonomika 8 1 - 50 50 - 

 Kulturoloģija 8 1 - 12 88 - 

 Filozofija 8 1 - 25 62 13 

 Politika un 

tiesības 

8 1 - 62 38 - 

 Psiholoģija 8 1 - 25 50 25 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

 Skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus un rezultātu 

uzlabošanas iespējas. 

 Skolā tiek piedāvāti atbalsta pasākumi ikdienā un pārbaudes darbos skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām. 

 Ir regulāri sasniegumi novada un valsts mācību olimpiādēs, par skolēnu panākumiem 

mācībās tiek informēti skolēnu vecāki un sabiedrība. 

 Par labiem panākumiem mācību olimpiādēs novadā un valstī skolēni un pedagogi  tiek 

apbalvoti. 

Tālākās attīstības vajadzības 

  Turpināt skolēnu mācību sasniegumu attīstības dinamikas izpēti. 

 Paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un atbildību par savu darbu. 

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Pedagogi vērtē un analizē skolēnu sasniegumus 3., 6., 9., 12. klases valsts pārbaudes 

darbos, eksāmenos, tos salīdzinot gan ar iepriekšējiem gadiem, gan ar valsts un Jelgavas 

novada  rādītājiem 
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Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g 3. klasei 

 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Skolēnu 

skaits, kuri 

piedalīju-

šies valsts 

pārbaudes 

darbā 

Apguves līmeņi 

VAK 

Vidējais 

vērtējum

s ballēs 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Dar

bu 

skait

s 

% Dar

bu 

skait

s 

% Dar

bu 

skait

s 

% Dar 

bu 

skaits 

% 

Kompleksā ieskaite 

1. diena (dzimtā 

valoda) 

11 1 9 10 91 - - - - 0,7 7,2 

Kompleksā ieskaite 

2. diena 

(matemātika) 

11 1 18 3 27 6 55 - - 0,6 6,0 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g 6. klasei 

 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Skolēnu 

skaits, kuri 

piedalīju-

šies valsts 

pārbaudes 

darbā 

Apguves līmeņi 

VAK 

Vidējais 

vērtējum

s ballēs 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Darbu 

skaits 

% Darb

u 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% Darbu 

skaits 

% 

Ieskaite matemātikā 13 2 15 8 62 2 15 1 8 0,7 6,7 

Ieskaite latviešu 

valodā 
13 - - 8 62 3 23 2 15 0,6 5,8 

Ieskaite dabas 

zinibās 
13 1 8 10 77 2 15 - - 0,7 6,8 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g 9. klasei 

 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Skolēnu 

skaits, kuri 

piedalīju-

šies valsts 

pārbaudes 

darbā 

Apguves līmeņi 

VAK 

Vidējais 

vērtējum

s ballēs 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

Dar

bu 

skait

s 

% Da

rb

u 

sk

ait

s 

% Darb

u 

skaits 

% Darb

u 

skait

s 

% 

Eksāmens angļu 

valodā 

9 1 11 5 56 3 33 - - 0,7 6,6 

Eksāmens krievu 

valodā 

5 - - 3 60 2 40 - - 0,7 6,2 

Eksāmens latviešu 

valodā 

14 - - 8 57 6 43 - - 0,6 5,9 

Eksāmens 

matemātikā 

14 - - 1 7 13 93 - - 0,5 4,9 

Eksāmens vēsturē 14 1 7 7 50 6 43 

 

- - 0,6 5,8 

 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g 12. klasei 

Valsts pārbaudes 

darbs 

Skolēnu 

skaits, kuri 

piedalīju-

šies valsts 

pārbaudes 

darbā 

Apguves līmeņi 

VAK 

Vidējais 

vērtējum

s ballēs 

Augsts Optimāls Pietiekams Nepietiekams 

D
a

rb
u

 

sk
a

it
s 

% 

D
a

rb
u

 

sk
a

it
s 

% 

D
a

rb
u

 

sk
a

it
s 

% 

D
a

rb
u

 

sk
a

it
s 

% 

Eksāmens 

kulturoloģijā 

6 - - 4 67 2 37 - - 0,59 5,8 

 



 

Skolēnu sasniegumi centralizētajos pārbaudes darbos 2012./2013.m.g 12. Klasei 

 
Mācību 

priekšmets 

Vid. 

kopprocents 

Zem 5% 5 -9% 10 – 

19% 

20 – 29% 30 – 39% 40 – 49% 50 – 

59% 

60 – 

69% 

70 – 

79% 

80 – 

89% 

90 – 

100% 

Kopā 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

sk
ai

ts
 

%
 

Latviešu 

valoda 

 

69.3%               4 65 3 75     7 

Angļu 

valoda 

 

42%         2 35.5 1 44 1 53         4 

Krievu 

valoda 

 

54.75%           2 45.5 1 50   1 78     4 

Matemātika 

 
25.6%       6 21.8   1 48           7 

 

Krievu valodas centralizētajā eksāmenā trīs skolēni uzrādījuši zināšanas, kas atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B1 līmenim, 

viens skolēns – B2 līmenim un angļu valodā- divi skolēni uzrādījuši zināšanas atbilstoši B1 līmenim.  

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolēniem ir iespēja izmēģināt iepriekšējo gadu centralizētos eksāmenu darbus. 

 Izglītojamiem un vecākiem ir savlaicīgi pieejama informācija par valsts pārbaudes darbiem un to norisi. 

Skolā tiek veikta pārbaudes darbu vērtējumu analīze. 

 Tālākās attīstības vajadzības 

 Paaugstināt skolēnu mācību  sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā, sniedzot atbalsta pasākumus. 

 Turpināt pilnveidot skolēnu pārbaudes darbu uzskaites datu bāzi. 



 

4.4. pamatjoma “ATBALSTS SKOLĒNIEM” 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Skolā ir izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi. Skolā darbojas atbalsta 

personāls, ir regulāra un laba sadarbība ar pašvaldību, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un 

citām atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām. Skolā ir izstrādātas un apstiprinātas drošības 

noteikumu instrukcijas, tās atrodas informācijas centrā un mācību priekšmetu kabinetos. 

Skolēni un darbinieki ir  iepazīstināti ar instrukcijām. Skolas telpās ir ierīkota ugunsdrošības 

signalizācija, noslēgts līgums par tās regulāru apkalpošanu. Sadarbībā ar Jelgavas novada 

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību  tiek plānotas un īstenotas evakuācijas praktiskās 

nodarbības ugunsgrēka gadījumā. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu 

organizēšanai. Tiek organizēti pasākumi atkarību profilaksei. Skolēni un skolas personāls ir 

iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem 

un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vairākums skolēnu jūtas 

droši skolas telpās un skolas apkārtnē. Gandrīz visi skolēni zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās 

vai evakuācijas gadījumā.   

Visiem skolēniem ir medicīnas kartes, kuras atrodas I.Alksnes ģimenes ārsta prakses 

telpās blakus skolas ēkai. Skolas medicīnas darbinieks veic izglītojamo profilaktiskās 

apskates, novērtē fizisko attīstību. Skolai ir nepieciešamā informācija par skolēna veselību un 

individuālajām vajadzībām. Skola ievēro saņemtos norādījumus un informē skolēnu vecākus 

par bērna veselības problēmām un vajadzībām. 

Ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem, katrā stāvā ir 

evakuācijas plāns.  

Skolēniem tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi, kas veicina veselīgas pārtikas 

lietošanu. Skola piedalās ESF projektos ,,Augļi skolai” un ,,Skolas piens”, nodrošinot 

veselīgu uzturu un veselību veicinošus pasākumus. 

Vērtējuma līmenis:  4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolā veiksmīgi strādā atbalsta personāls: logopēds, psihologs, skolotāja palīgs.  

 Skolā ir pieejami evakuācijas plāni, drošības instrukcijas, notiek praktiskā apmācība. 

 Ir regulāra un laba sadarbība ar pašvaldību, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un 

citām atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt apmācību rīcībai ekstremālās situācijās. 
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 Turpināt izglītošanas darbu par drošības jautājumiem skolēniem, vecākiem un 

darbiniekiem. 

 Organizēt skolēnu un skolas personāla apmācību pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanā. 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Izglītības programmu, skolas uzdevumu, klašu audzinātāju programmu un plānu 

īstenošana veicina skolēnu personības attīstību un veidošanu. Skolā piedāvā lielu ārpusklases 

daudzveidību. Interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu personības 

attīstību. Skolēniem ir iespēja organizēt un vadīt dažādus pasākumus skolā un klasē, 

uzņemties par tiem atbildību. Skolā plānveidīgi darbojas skolēnu pašpārvalde, pamatojoties uz 

Skolas nolikumu un pašpārvaldes reglamentu. Divi skolēni darbojas Skolas padomē. Skolēnu 

pašpārvalde iesaistās arī projektu darbībā. Skola plāno un analizē interešu izglītības darbu. 

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi : tautiskās dejas – 2 grupas no 1. - 4. klasei, kurām 

nodrošināts arī koncertmeistars; dramatiskais kolektīvs; 2 vokālie ansambļi, vizuālajā mākslā, 

sportā un jaunsargu pulciņš. Tajos iesaistīti vairāk kā puse skolēnu, daudzi darbojas vairākos 

pulciņos. Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos mūzikas, mākslas, sporta un citās interešu 

izglītības jomās ārpus skolas. Daudzveidīgus pulciņus piedāvā k/n „Līvbērze”, kuros piedalās 

mūsu skolas skolēni- folkloras kopa „Zemgaļi”, lietišķās mākslas studija „Līve”, jauniešu 

deju kolektīvs „Spīganas”. Skola informē vecākus, skolēnus, darbiniekus un sabiedrību par 

skolēnu individuālajiem un skolu komandu sasniegumiem – vecāku kopsapulcē, 

informatīvajos stendos, publikācijās „Jelgavas Novada Ziņas”. Brīvajā laikā skolēniem 

jaunuzceltajā sporta zālē ir iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs un attīstīt savu fizisko 

sagatavotību. Skolā tiek piešķirts tituls „Gada sportists”. Lai motivētu personības veidošanos, 

arī Līvbērzes pagasta pārvaldē izstrādāts nolikums par nominācijas piešķiršanu „Gada 

jaunietis”. Mācību priekšmetu nedēļās organizētie pasākumi ļauj apliecināt savas spējas un 

prasmes atbilstoši katra indivīda interesēm un spējām. Latviešu tradīciju saglabāšanai un 

izkopšanai tiek organizēti Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas u.c. Lai pilnveidotu skolēnu 

patriotisko audzināšanu, bērni iesaistās savas skolas, pagasta un Vislatvijas talkās. Skolēni 

divus gadus pēc kārtas ļoti aktīvi un ar vecāku aktīvu iesaistīšanos piedalījušies makulatūras 

vākšanas akcijās, un uzvarētāji piedalījušies Zaļās Jostas organizētajos pasākumos. Katru 

gadu ar lielu atbildību tiek gatavots Latvijas dzimšanas dienas pasākums, Mātes diena. Skolā 

ir viesojusies un piedalījusies diskusijā ar jauniešiem eksprezidente Vaira Vīķe- Freiberga. 

Skolas kolektīvs daudz darba  ieguldīja skolas 4. salidojuma organizēšanā  2012. gada aprīlī. 
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Ir īstenotas radošās darbnīcas un vairākas nometnes – darba un sadzīves prasmju 

integrētā nometne,  vēstures un novadpētniecības nometne, vides izglītības nometne, mākslas 

nometne, veselības rehabilitācijas nometne ESF projekta „Pasākumu īstenošana mācību 

atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar zemām 

pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros. Projektā 

iesaistītie skolēni un pedagogi atzinīgi novērtēja projekta darbības rezultātus, tika uzlaboti 

mācību sasniegumi, notika kultūrizglītojoša ekskursija, koncerts un citas aktivitātes. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolēniem ir iespēja organizēt un vadīt, uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem. 

 Notiek skolēnu un viņu vecāku godināšana par dažādiem sasniegumiem. 

 Daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darba patstāvību. 

 Dažādot interešu izglītības darbu. 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Informācijas centrā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga, un lietderīga informācija 

skolēniem un viņu vecākiem par vispārējās vidējās, profesionālās un augstākās izglītības 

programmu izvēles iespējām Latvijā un ārzemēs. Tiek organizētas tikšanās ar  Karjeras 

Izglītības Centra darbiniekiem, kuri veic skolēnu testēšanu karjeras izvēlei. Skolēni piedalās 

novada rīkotajās ,,Karjeras dienās”, kur gūst noderīgu informāciju izglītības turpināšanai. 

Interesenti regulāri apmeklē izstādes Ķīpsalā „Skola 20…”, lai iepazītos ar izglītības 

turpināšanas iespējām.  

Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek apgūtas klašu audzinātāju stundās un 

integrētas mācību priekšmetu stundās. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz skolēniem apzināt 

savas spējas un intereses. Jau sākumskolā izveidots un tiek īstenots karjeras izglītības plāns. 

Tiek apkopota informācija par skolēnu profesiju izvēli no 1. klases. Skolotāji izveido 

materiālus, lai daudzveidīgi un interesanti veiktu karjeras izglītību. Skolēni tiek iepazīstināti 

ar dažādām profesijām gan klātienē, gan neklātienē. Projektu nedēļās tiek izstrādāti projektu 

darbi, kuri saistīti ar karjeras izvēli. Daudzveidīgi karjeras izglītības materiāli atrodas skolas 

informācijas centrā. Par skolā pieejamajiem materiāliem karjeras izglītībā skolēniem regulāri 

jāatgādina, jo 21,7% aptaujāto nav šo informāciju pamanījuši.  
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Darbs karjeras izglītībā notiek secīgi, jau pirmsskolā bērni dodas ekskursijās, lai 

iepazītos ar vecāku darba vietām. Skola organizē tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 

mūsu skolas absolventiem, kā arī uzņemējiem pagastā un ārpus tā. Projektu nedēļā skolēni 

apmeklē karjeras dienas Zaļenieku arodvidusskolā. Skolā viesojas dažādu mācību iestāžu 

pārstāvji, lai informētu par izglītības iespējām un profesijas izvēli. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Regulāra sadarbība ar Karjeras Izglītības Centra darbiniekiem. 

 Organizētas ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem un tikšanās ar daudzveidīgu 

profesiju pārstāvjiem. 

 Ikgadējs izstādes „Skola 20….” apmeklējums ar mērķi izglītojamos informēt par 

tālākizglītības iespējām. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt izglītojošas sarunas ar vecākiem par mērķtiecīgu sadarbību skolēnu karjeras 

izvēlē. 

 Izstrādāt vienotu skolas karjeras izglītības programmu. 

 

4.4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skolā plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, 

projektos, sacensībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, ievērojot skolēnu spējas un 

intereses. Par to pārliecināti ir 100% skolotāju un 98,5% skolēnu. Skola nodrošina bezmaksas 

transportu uz mācību olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām. Olimpiāžu un konkursu 

uzvarētāji, kā arī pedagogi par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm un 

konkursiem, tiek apbalvoti Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētajā 

pasākumā un skolā.  

Lai nodrošinātu izglītības procesu atbilstoši katra skolēna spējām un vajadzībām, 

skola ir licencējusi  pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu un 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Atbalsta 

personāls (psihologs, logopēds, skolotāja palīgs) nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem, 

sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Skolā ir izstrādāts 

konsultāciju grafiks, saskaņā ar kuru mācību priekšmetos notiek individuālās konsultācijas 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, gan papildus darbam, gatavojoties mācību 

olimpiādēm, vai  savu sekmju uzlabošanai. To atzīst 98,6% aptaujāto.  Skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām ir izveidoti individuālie mācību plāni, tiek piedāvāti atbalsta pasākumi 



23 

 

gan ikdienas darbā, gan pārbaudes darbos, kas veicina mācību rezultātu uzlabošanos. Tas 

nodrošina mācību darba diferenciāciju. Individuālu palīdzību sniedz arī skolotāja palīgs. 

Klases audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un pārraudzītu 

skolēnu sasniegumu dinamiku, kuriem ir grūtības mācībās vai ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka, kā skolēni var veikt mācību 

sasniegumu uzlabošanu. 100% skolotāju atzīst, ka skolēniem tiek sniegta nepieciešamā 

palīdzība, ja mācības sagādā grūtības.  

Liels ieguldījums skolēnu individuālo vajadzību nodrošināšanai bija skolas darbība Eiropas 

sociālā fonda projektā „Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada 

un Ozolnieku novada bērniem ar zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem” no 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 31. maijam. Projekta 

ietvaros skolēni no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm izmantoja daudzveidīgu 

atbalstu: pagarinātā dienas grupa 5.-8. klašu skolēniem un bezmaksas launags, konsultācijas 8. 

un 9. klašu skolēniem latviešu valodā un ķīmijā, radošās darbnīcas sadzīves prasmju 

attīstīšanai un sporta nodarbības katru dienu, kā arī atbalsta personāla pakalpojumi.  

Vērtējuma līmenis: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Tiek veicināta un atbalstīta talantīgo skolēnu iesaistīšanās dažādos konkursos, skatēs, 

mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Skolēniem ar mācīšanās grūtībām ir izveidoti individuālie mācību plāni, pieejamas 

konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

 Tiek sniegti atbalsta pasākumi ikdienā un pārbaudes darbos skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām.  

Tālākās attīstības vajadzības 

 Savlaicīgi diagnosticēt skolēnus ar mācīšanās grūtībām, lai noteiktu atbilstošu 

izglītības programmu un sniegtu nepieciešamo atbalstu. 

 Nodrošināt bērniem emocionālās labvēlības un savstarpējās sapratnes atmosfēru 

mācīšanās procesā. 

  Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem. 

 

4.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām 

 

 Skolā mācās astoņi skolēni ar speciālām vajadzībām. Par katru skolēnu ar speciālām 

vajadzībām skolā ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kuru savlaicīgi 

aktualizē. Skolēna izaugsmei tiek izstrādāts individuāls mācību plāns, tiek pētīta attīstības 
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dinamika, nepieciešamības gadījumā veikta plāna korekcija, nozīmēta papildus izpēte un 

atkārtotas speciālistu konsultācijas, veikta atkārtota pedagoģiski medicīniskās komisija. 

Lai  nodrošinātu izglītības ieguvi skolēniem, kuriem mācību rezultātu sasniegšanai 

nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, kā arī sekmētu pedagoģisko darbu ar riska 

ģimeņu bērniem, ir izveidotas korekcijas klases 1. un 3. klasē. Atbalsta personāls sniedz 

konsultācijas vecākiem, pedagogiem un bērniem. Logopēda un psihologa darbam nodrošināta 

labiekārtota atsevišķa telpa.. Individuālo darbu pēc nepieciešamības nodrošina arī skolotāja 

palīgs. Klases audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai koordinētu un 

pārraudzītu skolēnu sasniegumu dinamiku.  

Sadarbojamies ar Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju un 

Lielplatones speciālās internātskolas speciālistiem, lai noteiktu piemērotāko izglītības 

programmu katram bērnam. Klašu audzinātāji izzina skolēnu īpašās vajadzības, plāno savu 

turpmāko darbu sadarbībā ar vecākiem un atbalsta personālu. Skola organizē skolēnu 

vecākiem lekcijas par „Skolas problēmu, mācīšanās grūtību rašanās iemesli un pārvarēšanas 

iespējas”, Lektore - ārste Baiba Gerharde, „Mans bērns starp mājām un skolu”,  lektore-  psiholoģe 

D. Reinfelde, u.c. 

 Ir īstenotas nometnes – bērniem ar logopēdiskām problēmām,  darba un sadzīves 

prasmju integrētā nometne,  veselības rehabilitācijas nometne. 

Vērtējuma līmenis:  4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Ikdienā nodrošināts atbalsta personāla darbs, mērķtiecīgs individuāls darbs pēc 

vajadzības. 

 Laba skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība. 

 Skolēniem tiek veikta savlaicīga diagnostika 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Izglītot vecākus par bērnu īpašajām vajadzībām un mācīšanās grūtībām. 

 Nodrošināt speciālā pedagoga darbu skolā.. 

  Veidot metodisko materiālu bāzi darbam ar skolēniem, kuriem diagnosticētas 

mācīšanās grūtības. 

 

 

4.4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni  

 Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācībām (apgalvo 91,7% vecāku anketās). Skola 

informē vecākus par pārbaudes darbu kārtošanu, kā arī par eksāmenu kārtošanas kārtību 9. un 
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12. klasēs. Kā saziņas līdzeklis ar vecākiem par mācību sasniegumiem  ir skolēnu 

dienasgrāmatas, e-žurnāls, prognozējamo vērtējumu un attieksmes lapas, liecības un reizi 

mēnesī sekmju lapas. Vecākiem sniegtā informācija par skolas darbu ir kvalitatīva, korekta, 

savlaicīga, regulāra un lietderīga, apgalvo visi aptaujātie vecāki. Par skolas darbu vecāki var 

iegūt informāciju skolas tīmekļa vietnē. 

Skola sadarbībai ar vecākiem izmanto arī citas sadarbības formas – telefonsarunas, e-

žurnālu, individuālās tikšanās, vecāku dienu, sarunas kopā ar skolas administrāciju, klašu 

sapulces un vecāku pilnsapulces vecākiem pieejamā laikā. Notiek izglītojošs lekciju cikls un 

tikšanās ar psihologiem, mediķiem: „Kā palīdzēt bērnam adaptēties jaunā vidē”, „Stājas 

veidošanās un kustību nozīme bērna attīstībā”, „Zobu augšana un zobu higiēna”, „Veselīgs 

uzturs, alerģijas, to veidi” u.c. (A. Ozola, S.Paramonova, I.Alksne, S. Gaurača, D. Reinfelde.), 

Rūķu darbnīca - praktiskā nodarbība leļļu darināšanā (R.Bričkus). Vecākiem ir sniegta 

informācija par iespējām izmantot skolas atbalsta personāla un pagasta sociālā dienesta 

palīdzību. Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. 

Vecāku pārstāvji darbojas Skolas padomē, kurā vecāku pārstāvji ir vairākumā un 

padomes vadītājs ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Vecāku priekšlikumus skola uzklausa, 

analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā. Skola sadarbojas ar vecākiem, ja bērnam 

nepieciešama jebkāda veida palīdzība. Vecāki iesaistās skolas remontdarbos, projektu 

nedēļas, kultūras un citos pasākumos.  

Vecāki uzskata, ka sapulces skolā ir labi un lietišķi organizētas (100% aptaujāto), tās 

sniedz reālus faktus par skolas darbību, aktualitātēm un nākotnes iecerēm. Vecākiem tiek 

piedāvāti sadarbību veicinoši pasākumi, taču nepieciešams aktivizēt vecāku līdzdalību un 

atbildību izglītošanās procesā. Skola plāno pasākumus vecākiem un dažādo savu sadarbību ar 

vecākiem (Vecmāmiņu pēcpusdiena, Māmiņu diena, Tēvu diena). Skolā izveidota biedrība 

„Līvbērzes skolas attīstības apvienība”. Biedrība īstenojusi vairākus projektus: Jelgavas 

Lauku partnerības „Lielupe”  projektu „Es mācēju danci vest…” (iegādātas pastalas deju 

kolektīvam), pilnveidots rotaļu laukums, īstenots Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda projekts 

„Palīdzēsim māmiņām” (pirmsskolā iekārtota un aprīkota telpa, iegādātas rotaļlietas). 

Vērtējuma līmenis: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Vecāki ir informēti par skolas darbu, jaunumiem izglītības sistēmā. 

 Darbojas biedrība „Līvbērzes skolas attīstības apvienība”, piesaistot līdzekļus 

iesaistoties projektu darbībā. 

 Vecākiem tiek piedāvāts izglītojošs lekciju cikls 

 Vecāki iesaistās skolas rīkotajos pasākumos, remontdarbos 



26 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Aktivizēt vecāku līdzdalību izglītības procesā un atbildību par savu bērnu. 

 Pilnveidot sniegtās informācijas atgriezenisko saiti starp vecākiem un skolas 

darbiniekiem. 

4.5. pamatjoma “SKOLAS VIDE” 

 

4.5.1. Mikroklimats 

Skola veiksmīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj esošās 

tradīcijas. Skolā ir skaidri formulēti iekšējās kārtības noteikumi, tā uzskata 96% aptaujāto 

vecāku. Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, skolēni, vecāki. Ir 

noteikumi skolas apmeklētājiem, attieksme pret tiem ir laipna un korekt. Ir izstrādāta kārtība, 

kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē. Skolā uzskaita un analizē skolēnu stundu 

kavējumu cēloņus un attiecīgi rīkojas, lai tos novērstu. Vecāki (94,6%) zina, kā jārīkojas, ja 

viņu bērns nevar ierasties skolā. Skolēni un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti un tos 

ievēro. 

Ikdienā un svētkos tiek veicināta skolēnu, vecāku un darbinieku piederības apziņa un 

lepnums par skolu un pagastu. Skolai ir savs karogs, vimpelis, himna, Goda grāmata, mājas 

lapa. Tiek koptas tradīcijas – Zinību diena, Skolotāju diena, Latvijas gadadiena, Ziemassvētki, 

Lieldienas, Mātes diena, Skolas absolventu salidojumi, izlaidumi, sporta svētki. Skolas vadība 

un darbinieki nepārtraukti pievērš uzmanību disciplīnas pārkāpumiem un skolēnu drošībai. 

Lielākā daļa skolēnu (75%) skolā jūtas droši un klases biedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. 

Skolas vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība un cieņa. Pārpratumi un 

konfliktu situācijas tiek pārrunātas un meklēti problēmu  risinājumi. Ir pieejamas psihologa 

konsultācijas. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi (76%). Skolas 

vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem un novērtē skolotāju labi padarīto darbu (93,8 

% aptaujāto skolotāju sniedz šādu atbildi). Skolas darbinieki un skolotāji (98%) skolu vērtē 

pozitīvi. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolēnu, pedagogu un administrācijas attiecībās valda savstarpēja cieņa un 

uzticēšanās. 

 Tiek veicināta skolēnu, vecāku un darbinieku piederības apziņa un lepnums par 

skolu, pagastu un novadu. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Uzturēt skolēnos savstarpējo attiecību kultūru, kā arī cieņu pret pieaugušajiem. 
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 Sekot skolēnu iekšējās kārtības noteikumu izpildei. 

 Veicināt skolas atpazīstamību un prestižu. 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

 

Skolas telpas ir tīras, kārtīgas, estētiski noformētas. To atzīst vecāki (98%) un skolēni 

(76%). Apgaismojums un sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa prasībām. 

Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu akti, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Skolā ziemā 

reizēm varētu būt siltāk (atzīst 28% skolēnu), tāpēc skola pieteikta siltināšanas projektam, 

telpas ir funkcionālas. Katru gadu skolas telpās atbilstoši iespējām tiek veikts remonts. 

Renovēti dabaszinību kabineti (fizikas un ķīmijas), datorklase, mājturības kabinets meitenēm, 

sešgadīgo bērnu telpa, logopēda un psihologa kabinets. Ir nomainīti logi un iekšdurvis visā 

skolā, renovēts vecās skolas jumts, izremontēta skolas virtuve, uzsākta elektroinstalācijas 

nomaiņa. 2010. gada augustā ekspluatācijā ir nodota  jauna sporta zāle, skolai ir savs futbola 

laukums. Skolas vecajam korpusam nomainīts jumts. Labiekārtota skolas apkārtne – sakārtota 

dīķa mala, renovēta estrāde,  skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski iekārtota, apzaļumota, 

skolēni regulāri piedalās skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.  

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem atbilstošas ceļazīmes, lai skolēni 

varētu justies droši, ir stāvlaukums transporta līdzekļiem.  

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Labiekārtota  un apzaļumota skolas apkārtne. 

 Pagasta pārvaldes atbalsts skolas vides sakārtošanā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt darbu pie skolas vides sakārtošanas, ,,Zaļās klases” izveide 

 Skolas siltināšana, jumta nomaiņa jaunās skolas korpusam un ventilācijas ierīkošana. 

 

4.6. Pamatjoma “SKOLAS RESURSI” 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un iespēju robežās arī 

materiāltehniskie resursi. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un skaitam. Telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Ir telpa atbalsta personālam. Ar 

2010. gada 1. septembri skola mācību un ārpusstundu darbam izmanto jaunuzcelto sporta zāli, 

ar  2012./2013. mācību gadu skolēni izmanto renovētu informātikas kabinetu ar interneta 

pieslēgumu un 10 jauniem datoriem. Ir iegādātas 3 interaktīvās tāfeles – divas no tām par 
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Līvbērzes pagasta pārvaldes līdzekļiem, 4 dokumentu kameras, 7 projektori, disku atskaņotāji, 

viens komplekts balsošanas pultis. 

Mācību darbs norit pēc mācību priekšmetu kabinetu sistēmas. Katrā kabinetā ir dators. 

Turpinās mācību kabinetu labiekārtošana. Ir renovēti dabaszinību kabineti, mājturības 

kabinets meitenēm, Zēnu mājturības ēkā nomainītas durvis, logi, ievilkta centrālapkure, ir 

iegādāti instrumenti kokapstrādei zēniem, sešgadīgo bērnu klase. Skolā darbojas informācijas 

centrs atpūtai un dažādai informācijas ieguvei. Visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību 

līdzekļiem, pieejams metodiskās literatūras un daiļliteratūras fonds, vārdnīcas un 

enciklopēdijas, preses izdevumi. Mācību grāmatu klāsts tiek papildināts regulāri. Ir 

piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām. 

Jaunās tehnoloģijas ir pieejamas visiem skolēniem un skolotājiem. Materiāltehniskie 

līdzekļi ir darba kārtībā, par tiem ir atbildīgi atbilstošo mācību kabinetu un klašu skolotāji. 

Materiāltehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. Atsevišķās telpās ir novecojušas mēbeles 

un nepieciešams kosmētiskais remonts, arī skolas gaiteņos. Nepieciešama esošo 

materiāltehnisko resursu papildināšana. 

 Kultūras un svinīgiem pasākumiem skola izmanto kultūras nama „Līvbērze” telpas. 

Sanitārie mezgli atbilst normām. Skolā ir  kontrolējošo institūciju akti un atzinumi par 

ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu. 

Vērtējuma līmenis:  3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas telpas atbilst skolēnu skaitam. 

 Ir uzcelta jauna sporta zāle. 

 Ir iegādātas jaunas informāciju tehnoloģijas, ierīkots internets visā skolā 

 Turpinās mācību kabinetu labiekārtošana. 

Tālākās attīstības vajadzības 

  Turpināt mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes papildināšanu.  

  Regulāri papildināt jaunās tehnoģijas macību procesam. 

  Turpināt skolas telpu labiekārtošanu. 

4.6.2. Personālresursi  

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

pedagoģiskais personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Pedagogu izglītība un 

profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām, ir 

pedagogu profesionālās pilnveides plāns 



29 

 

Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs gan skolā , 

gan ārpus  tās. Skolā strādājošie pedagogi ir orientēti uz savas kvalifikācijas attīstību un 

radošu darbību, darbojas skolas metodiskajās komisijās, piedalās novada metodisko 

apvienību organizētajos pasākumos, piedalās projektos, novada olimpiāžu un valsts 

centralizēto darbu labošanā, vada atklātās stundas, dalās pieredzē izglītības iestādē un 

pieredzes apmaiņas semināros. Skolotāji piedalījās ESF projektos “Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 25 skolas pedagogi 

ir piedalījušies projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un sava darba pašvērtēšanā. Piecpadsmit pedagogi ieguvuši trešās 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, astoņi – otro kvalitātes pakāpi un divi pirmo 

kvalitātes pakāpi. Skolas vadība atbalsta skolotāju tālākizglītību. Tā tiek mērķtiecīgi 

plānota. Skolai ir pozitīva pieredze organizēt tālākizglītības kursus un seminārus savā skolā 

ar Jelgavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, pieaicinot zinošus speciālistus. Ar 

kursos iegūtām atziņām, materiāliem var iepazīties skolas informācijas centrā „Tev, 

skolotāj!” 

Liels ieguldījums skolas darbības nodrošināšanā ir kvalitatīvam tehniskā personāla 

un medmāsas darbam.   

Vērtējuma līmenis: 4 (ļoti labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolā strādā atbalsta personāls - logopēds, psihologs, skolotāja palīgs un medmāsa. 

 Mācību priekšmetu skolotāji ir speciālisti mācāmajā priekšmetā, aktīvi un regulāri 

iesaistās tālākizglītībā 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu. 

 Rosināt skolotājus popularizēt un publicēt savu pieredzi. 

 

4.7. Pamatjoma „IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA”  

 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība plāno un koordinē skolas darbu, tā plānošanu un izvērtēšanu. Tas ir 

nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām 

prioritātēm. Skolas vadība darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā balstās uz:  

 iepriekšējā mācību gada darba  un skolēnu mācību sasniegumu analīzi; 

 skolas attīstības plāna prioritātēm; 
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 skolas metodisko komisiju un skolotāju priekšlikumiem; 

 Līvbērzes pagasta pārvaldes, Skolas padomes, skolēnu pašpārvaldes, skolas 

darbinieku un vecāku ieteikumiem; 

 darbības mobilitāti un nepieciešamajām izmaiņām mācību gada laikā.  

Skola veic darba pašvērtēšanu  visās pamatjomās. Pašvērtējums ir skaidri strukturēts. 

Skolas vadība organizē skolas darba vērtēšanu un tajā izmanto skolēnu,  vecāku un skolotāju 

anketēšanu. Katra metodiskā komisija izvērtē skolas darbu pa jomām, balstās uz skolas darba 

stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Mācību gada sākumā skolēnu pašpārvalde un Skolas padome veido savas darbības plānus, 

kurus izvērtē katra mācību gada noslēgumā. Vecāku pilnsapulcēs tiek izvērtēts iepriekšējā 

gada darbs, izvērtējumi tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko darbu. 

Ikdienā skolēni iesaistās sava darba pašvērtēšanā gan mācību stundās, gan izvērtējot 

pasākumus vai darbību projektos. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina izglītojamo, 

vecāku un darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Darbiniekiem jau ir uzkrāta pieredze, un 

lielākā daļa ir pašvērtēšanai motivēta. Skolas vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

izmanto skolas darbības stipro pušu apzināšanā un skolas attīstību veicinošo darbību 

plānošanā, uzlabojumu veikšanā, izmanto, lai nodrošinātu veiksmīgu skolas darbību un 

attīstību. 

Ar skolas pašvērtējuma ziņojumu var iepazīties visi interesenti skolas mājas lapā. 

Pašvērtējumā noteiktas skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, personāls 

tās zina un  izmanto, plānojot turpmāko darbu.  

Skolā ir izvērtēts attīstības plāns 2010. – 2012. gadam. Ir izveidots jauns izglītības 

iestādes attīstības plāns trim mācību gadiem. Plānojums ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

Tas atspoguļo skolas attīstības prioritātes,  ietver konkrētus sasniedzamus mērķus, uzdevumus 

un rezultātu novērtēšanas kritērijus. Attīstības plāns tiek veidots sadarbībā ar pagasta pārvaldi, 

skolas darbiniekiem, skolas padomi, vecākiem un skolēniem. Interesentiem tas pieejams 

skolas informācijas centrā. Skola veiksmīgi īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes un 

uzdevumus. Attīstības plāna izvērtējums notiek katra mācību gada noslēgumā, pēc 

nepieciešamības veicot korekcijas. Ar paveikto tiek iepazīstināta vecāku padome, pagasta 

pārvalde,  vecāki  pilnsapulcē un skolēni. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolas darba pašvērtēšanā un skolas attīstības plāna veidošanā tiek iesaistīti skolas 

darbinieki, skolas padome, vecāki un skolēni. 
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  Pašvērtējumā noteiktās skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības tiek 

izmantotas skolas attīstība plāna veidošanā 

  Liela daļa izvirzīto uzdevumu ir izpildīti. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Savlaicīgi veikt korekcijas un papildinājumus skolas attīstības plānā. 

 Izmantot gūto pieredzi un atziņas nākamā plāna izstrādē un īstenošanā.   

 

4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, 

tās izstrādē tiek iesaistīts kolektīvs. Ir Skolas nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Skolas iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un 

ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolotāju anketu rezultāti (100%) apliecina, ka  

skolvadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, veicina radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta 

inovācijas. Uzsākot 2013./14. mācību gadu skolai ir jauna vadības komanda, kura tika veidota 

ievērojot pedagogu kvalifikāciju, pieredzi, skolas vajadzības. Vadības darba pienākumi, 

tiesības un atbildības jomas noteiktas amata aprakstos. Vadītāji savas kompetences ietvaros 

veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. 

Skolas vadītājs plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi. Skolas vadība uzklausa priekšlikumus, pirms lēmumu pieņemšanas konsultējas ar 

attiecīgajā jautājumā kompetentiem speciālistiem. Skolvadība sniedz regulāru informāciju par 

aktualitātēm un  pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi informatīvajās sanāksmēs, metodiskās 

padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs. Tās tiek plānotas un notiek regulāri. Skolas vadība 

sadarbojas gan savā starpā, gan ar skolas personālu, skolēniem un viņu vecākiem.  

Visi skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem. Viņi zina savus pienākumus, 

tiesības un atbildības jomas (atzīst 100%), kas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. 

Slodzes starp skolotājiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu 

prasības, skolotāju darba pieredzi, kvalifikāciju. Skolā ir izveidotas un sekmīgi darbojas  

piecas metodiskās komisijas – „Sākumskolas”, „Klašu audzinātāju”, „Valodas un mākslas”, 

„Dabas zinātnes”, „Sociālās zinātnes”, tās darbojas pēc apstiprināta reglamenta un nodrošina 

skolotāju veiksmīgu sadarbību. Metodisko komisiju darbu koordinē Metodiskā padome, kuru 

vada direktora vietniece izglītības jomā. Izskatīto jautājumu loks ir daudzveidīgs. Notiek 

sadarbība ar atbalsta personālu. Gan izglītojamie, gan vecāki var saņemt konsultācijas no 

atbalsta personāla. Iestāde ir nodrošinājusi atbalsta personālu ar nepieciešamajām telpām, ir 

noteikts atbalsta personāla darba laiks. 
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Iestāde strādājošie  tehniskie darbinieki strādā pēc noteikta, optimāli sastādīta darba 

grafika. Tehniskais personāls sekmīgi sadarbojas ar skolotājiem un skolēniem (atzīst 100%) 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolvadība veicina pozitīvu un radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta inovācijas 

 Skolas dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām un sakārtota atbilstoši lietu 

nomenklatūrai 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta personālu 

un vecākiem 

 Sekot inovācijām izglītībā un informēt darbiniekus par aktualitātēm. 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju - Jelgavas novada domi, Izglītības pārvaldi 

un pagasta pārvaldi  un citām institūcijām: pašvaldību sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, 

Jelgavas novada pašvaldību policiju, valsts policiju un pagasta policijas inspektoru. Notiek 

regulāra sadarbība ar Karjeras Izglītības Centra darbiniekiem, 

karjeras konsultantiem.  

Skolai ir patstāvīgs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts skolas 

uzturēšanas budžets, ko nodrošina pašvaldība. Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības 

programmu realizēšanai, skolas darbības nodrošināšanai.  

Tiek piesaistīti papildu līdzekļi, piedaloties dažādos projektos: 

 Lauku partnerības „Lielupe”  projekts „Es mācēju danci vest…” (pastalas deju 

kolektīvam) – LVL 300,00 

 LKIF projekts „Palīdzēsim māmiņām” (telpas remonts un mācību līdzekļu 

iegāde, izglītojošas lekcijas vecākiem) – LVL 2000,00; 

 Nīderlandes KNHM projekts „Tavai veselībai” (telpas remonts pie skolas 

ēdnīcas) – LVL 700,00 

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Brīvā 

laika aktivitāšu dažādošana Līvbērzes pagastā” (kokapstrādes instrumenti un 

aprīkojuma komplekts) – LVL 2460,00 

 ELFLA fonda projekts „Sportisko aktivitāšu pieejamības un dažādības 

veicināšana Līvbērzes pagasta iedzīvotājiem” – LVL 8850.00  

 Skola sadarbojas ar nevalstisko organizāciju ,,Līvbērzes skolas attīstības 

apvienība” 
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Finanšu resursus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām, to 

izlietojums ir efektīvs. 

Skola regulāri sadarbojas ar Jelgavas un Ozolnieku novada izglītības iestādēm, 

organizējot pieredzes apmaiņas seminārus sporta, vēstures, sākumskolas, klašu audzinātāju 

metodiskajām apvienībām un novada deputātiem un sociālajiem darbiniekiem, skolēnu 

pašpārvaldēm 

 Skolēni, Skolas padome un darbinieki tiek iesaistīti budžeta plānošanā, projektu 

izstrādē un īstenošanā, kas veicina skolas attīstību , atpazīstamību un prestižu. Skolas 

direktore regulāri sniedz atskaites skolas darbiniekiem un Skolas padomei par finanšu līdzekļu 

sadali, izdevumu plānošanu un līdzekļu izlietojumu. 

Vērtējuma līmenis: 3 (labi) 

Skolas darba stiprās puses 

 Regulāri tiek piesaistīti papildus finanšu līdzekļi, iesaistoties dažādos projektos 

 Notiek mērķtiecīga un daudzveidīga pieredzes apmaiņa ar citām izglītības iestādēm 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt iesaistīties dažādos projektos, lai veicinātu  skolas attīstību, aktivizējot 

iesaistīšanos starptautiskos projektos 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

Skolā ir licencētas programmas  skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, korekcijas 

klases skolēniem, lai nodrošinātu izglītību atbilstoši individuālajām vajadzībām. Skolas darba 

nodrošināšanai liels atbalsts no pagasta pārvaldes. 

5.– 9. klašu skolēniem ir nodrošināta pagarinātās dienas grupa un bezmaksas launags. 

Laba sadarbība ar biedrību „Līvbērzes skolas attīstības apvienība”, piesaistot 

papildfinansējumu. 

Pie skolas ir uzstādīts aprīkojums „ielu” vingrošanai. 

Interešu izglītības programmās darbojas  109 skolēni: 

 1.- 2. klašu tautas deju kolektīvs; 

 3.- 5. klašu tautisko deju kolektīvs; 

 mūsdienu deju kolektīvs; 

 1.- 4. klašu mūzikas ansamblis; 

 5.- 9. klašu mūzikas ansamblis 

 vizuālās mākslas pulciņš; 

 1.- 2. klašu vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš; 
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 3.- 4. klašu vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš; 

 4.- 8. klašu dramatiskais pulciņš; 

 kokapstrādes pulciņš; 

 Jaunsargu pulciņš. 

Skolai ir labiekārtota sporta halle, kurā arī vakaros var trenēties dažādos sporta veidos – 

basketbolā, futbolā, volejbolā, spēlēt dažādas galda spēles. 

Skolas telpās nodrošināta sabiedriskā interneta pieejamība. 

 

Sasniegumi novada un valsts mācību olimpiādēs, konkursos un skatēs 

2013./2014.mācību gadā 

 

I vieta vēstures olimpiādē novadā. 

II vieta valsts vēstures olimpiādē. 

I pakāpes diploms novada vokālo ansambļu skatē „Balsis”. 

I pakāpes diploms skatuves runas konkursā, izvirzīts uz reģionālo skati. 

 

 

 

Sasniegumi novada mācību olimpiādēs, konkursos un skatēs  

2012./2013.mācību gadā 

 

I  vieta  vēstures olimpiādē 

II vieta 3. klases matemātikas olimpiādē 

III vieta latviešu valodas olimpiādē 

I vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkursā 7. klasē 

II pakāpe Jelgavas novada Līvbērzes vidusskolas 1.- 2. klašu tautas deju kolektīvu skatē;  

II pakāpe Jelgavas novada Līvbērzes vidusskolas 3.- 4. klašu tautas deju kolektīvu skatē;  

I pakāpe Jelgavas novada dramatisko kolektīvu skatē, izvirzīti uz Zemgales reģionālo skati; 

II pakāpe Zemgales reģionālo dramatisko kolektīvu skatē; 

II pakāpe Jelgavas novada. vizuālās mākslas darbu izstādē „Kur saulīte rotājās” 

Jelgavas novada 4. klašu pētniecisko darbu skatē iegūta nominācija „Tautiskākais 

pētnieciskais darbs” 

 

Sasniegumi novada mācību olimpiādēs, konkursos un skatēs 

2011./2012. mācību gadā 

 

I vieta vēsturē 9.klasē ; IZM  Atzinības raksts Valsts vēstures olimpiādē (6. vieta) 

I vieta vizuālajā mākslā 8. klasē 

I vieta vizuālajā mākslā 11. klasē 

I vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 6. klasē 

II vieta latviešu valodas olimpiādē 4. klasē 

II vieta matemātikas olimpiādē 7. klasē 

II vieta ķīmijā 9. klasē 

III vieta vēsturē 12. klasē 

II vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tekstiltehnoloģiju konkursā 

II vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkursā pamatskolā 
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Sasniegumi novada mācību olimpiādēs, konkursos un skatēs 

2010./2011. mācību gadā 

I vieta vēsturē 8. klasē 

I vieta vizuālajā mākslā 1. klasē 

II vieta matemātikā 6. Klasē 

II vieta informātikas olimpiādē 8. klasē 

III vieta latviešu valodā un literatūrā 8. klasē 

III vieta latviešu valodā un literatūrā12. klasē 

III vieta krievu valodā 9. klasē 

I vieta KIIC rīkotā konkursā „Erudīts” 7. -12. klašu grupā. 

I vieta KIIC rīkotajā konkursā „Es savā Latvijā” 

II vieta Jelgavas rajona erudītu konkursā „ Latvijas Baltijas ceļā” 

III vieta Jelgavas rajona konkursā „Esi drošs un zinošs” 3.- 5. klašu grupā. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 Skolotāji regulāri vērtē skolēnu mācību sasniegumus. 

 Izglītojamiem un vecākiem ir savlaicīgi pieejama informācija par valsts pārbaudes 

darbiem un to norisi. 

 Skolā tiek veikta pārbaudes darbu vērtējumu analīze. 

 Skola ir informēta par savu absolventu tālākajām gaitām. 

Līvbērzes vidusskolas pašvērtējuma kopsavilkuma tabula 

 

Joma un rezultatīvais rādītājs Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs:  

1.1. Skolā īstenotās izglītības programmas  3 ( labi) 

2. Mācīšana un mācīšanās:   

2.1. Mācīšanas kvalitāte 3 ( labi) 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 3 ( labi) 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 ( 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 

skolēnu drošības garantēšana  

4 (ļoti labi) 

4.2. Atbalsts personības veidošanai  3 ( labi) 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 3 ( labi) 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 4 (ļoti labi) 
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4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām  4 (ļoti labi) 

4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni  4 (ļoti labi) 

5. Skolas vide   

5.1. Mikroklimats 3 ( labi) 

5.2. Fiziskā vide 3 ( labi) 

6. Skolas resursi   

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 3 ( labi) 

6.2. Personālresursi 4 (ļoti labi) 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana   

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 3 ( labi) 

7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 3 ( labi) 

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 3 ( labi) 

 

6. Turpmākā attīstība 

7. Joma un rezultatīvais rādītājs Turpmākā attīstība 

1. Mācību saturs:  

1.1. Skolā īstenotās izglītības 

programmas  
 Mācību procesā dažādot darbu, ievērojot 

skolēnu individuālās spējas un vajadzības. 

 Papildināt mācību priekšmetu kabinetus ar 

atbilstošiem mācību līdzekļiem un IT. 

2. Mācīšana un mācīšanās:   

2.1. Mācīšanas kvalitāte  Turpināt darbu pie mācību stundas 

efektivitātes paaugstināšanas, akcentējot 

darba diferenciāciju. 

 Pilnveidot informācijas tehnoloģiju 

pielietošanu mācību procesā. 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  Uzlabot izglītojamo darba kultūru un 

kvalitāti mācību procesā. 

 Paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un 

atbildību par savu darbu. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 
 Iesaistīt skolēnus sava darba izvērtēšanā, 

attīstot sava darba pašvērtēšanas prasmes. 

 Pilnveidot skolotāja – skolēna dialogu par 

padarītā darba kvalitāti, akcentējot 

skolēna personīgo atbildību par savu 

darbu. 

3. Skolēnu sasniegumi:   

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā   Turpināt skolēnu mācību sasniegumu 

attīstības dinamikas izpēti. 

 Paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un 

atbildību par savu darbu 
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3.2. Skolēnu  sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. 
 Paaugstināt skolēnu mācību  sasniegumus 

valsts pārbaudes darbos matemātikā, 

sniedzot atbalsta pasākumus. 

 Turpināt pilnveidot skolēnu pārbaudes 

darbu uzskaites datu bāzi. 

4. Atbalsts skolēniem:   

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un 

skolēnu drošības garantēšana  

 Turpināt apmācību rīcībai ekstremālās 

situācijās. 

 Turpināt izglītošanas darbu par drošības 

jautājumiem skolēniem, vecākiem un 

darbiniekiem. 

 Organizēt skolēnu un skolas personāla 

apmācību pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanā 

4.2. Atbalsts personības veidošanai   Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darba 

patstāvību. 

 Dažādot interešu izglītības darbu. 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  Turpināt izglītojošas sarunas ar vecākiem 

par mērķtiecīgu sadarbību skolēnu 

karjeras izvēlē. 

 Izstrādāt vienotu skolas karjeras izglītības 

programmu. 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  Savlaicīgi diagnosticēt skolēnus ar 

mācīšanās grūtībām, lai noteiktu atbilstošu 

izglītības programmu un sniegtu 

nepieciešamo atbalstu. 

 Nodrošināt bērniem emocionālās 

labvēlības un savstarpējās sapratnes 

atmosfēru mācīšanās procesā. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem. 

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām 

vajadzībām  
 Izglītot vecākus par bērnu īpašajām 

vajadzībām un mācīšanās grūtībām. 

 Nodrošināt speciālā pedagoga darbu 

skolā.. 

  Veidot metodisko materiālu bāzi darbam 

ar skolēniem, kuriem diagnosticētas 

mācīšanās grūtības. 

4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni   Aktivizēt vecāku līdzdalību izglītības 

procesā un atbildību par savu bērnu. 

 Pilnveidot sniegtās informācijas 

atgriezenisko saiti starp vecākiem un 

skolas darbiniekiem. 

5. Skolas vide   

5.1. Mikroklimats  Uzturēt skolēnos savstarpējo attiecību 

kultūru, kā arī pietāti pret pieaugušajiem. 

 Sekot skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 

izpildei. 

 Veicināt skolas atpazīstamību un prestižu. 

5.2. Fiziskā vide  Turpināt darbu pie skolas vides 

sakārtošanas, ,,Zaļās klases” izveide 
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 Skolas siltināšana, jumta nomaiņa jaunās 

skolas korpusam un ventilācijas 

ierīkošana. 

6. Skolas resursi   

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  Turpināt mācību kabinetu materiāli 

tehniskās bāzes papildināšanu.  

  Regulāri papildināt jaunās tehnoloģijas 

mācību procesam. 

  Turpināt skolas telpu labiekārtošanu. 

6.2. Personālresursi  Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu. 

 Rosināt skolotājus popularizēt un publicēt 

savu pieredzi. 

7. Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana  

 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 
 Savlaicīgi veikt korekcijas un 

papildinājumus skolas attīstības plānā. 

 Izmantot gūto pieredzi un atziņas nākamā 

plāna izstrādē un īstenošanā.   

7.2. Skolas vadības darbs un personāla 

pārvaldība 
 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp 

pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta 

personālu un vecākiem 

 Sekot inovācijām izglītībā un informēt 

darbiniekus par aktualitātēm. 

7.3. Skolas sadarbība ar citām 

institūcijām 
 Turpināt darbību dažādos projektos, lai 

veicinātu  skolas attīstību, aktivizējot 

iesaistīšanos starptautiskos projektos 

 

 

 

Līvbērzes vidusskolas direktore                                                                         D. Podkalna 
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                                  (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)  

 

___________________________________     ___________________________________  
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____________________________________  

                    (datums)  
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