
Līvbērzes vidusskolas attīstības plāna izpilde 

 2014./2015. mācību gadā 

Pamatjoma ,,MĀCĪBU SATURS” 

Prioritāte: Izglītības programmu  īstenošana atbilstoši valsts  

                 pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem 

Atbilstoši 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” 24.pielikuma  2.variantam ir sakārtoti dokumenti, kas saistīti ar 

pamatizglītības programmā iekļauto pirmās svešvalodas (angļu valodas) mācīšanu sākot no 1. klases. 

Angļu valoda sākta ieviest kā obligātais mācību priekšmets . Pabeigts ieviest mācību priekšmets 

Latvijas vēsture un Pasaules vēsture 6.- 9. klasēs. Sekmīgi nokārtots eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasē. 

Šogad  mācību stundas izglītības iestādes izvēlei (variatīvi) 4. un 5. klasēs tika iedalīti mācību 

priekšmetam sports, jo šajā vecumā skolēniem ir vēlme un nepieciešamība daudz kustēties, kā arī 

jāpilnveido fiziskā attīstība. 

 Vērtējums: labi 

Pamatjoma ,,MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

Prioritāte: Skolēna personīgā atbildība un aktīva līdzdalība mācību procesā 

                 IT pielietošana mācību procesā pirmsskolā 

2014./2015. mācību gadā visi kabineti  aprīkoti ar IT. Divi pedagogi papildināja zināšanas 

darbā ar interaktīvajām tāfelēm, apguva mācību materiālu veidošanas iemaņas. Trīs pedagogi apguva 

pamatiemaņas darbā ar interaktīvo tāfeli. Visi pedagogi  pielieto IT mācību stundās. Sakarā ar skolas 

remontu, pirmsskolā šis darbs tika uzsākts tikai 2.semestrī. 

Projektu nedēļa tika plānota arī pirmsskolā, taču tās plānojums un izpildījums vēl ir 

pilnveidojams. 

Mācību gada beigās veiktā pedagogu aptauja par interešu izglītības apmeklējumu liecina, ka  

pulciņi tiek apmeklēti ļoti labi – skolēnu atbirums ir neliels, taču 5.,6., 7. klasēs tikai 50-60% skolēnu 

tajos iesaistās. Skolā ir pietiekams mākslas un sporta pulciņu klāsts, bet tikai viens ir ar praktisku 

ievirzi, tādēļ būtu jādomā par šī virziena papildināšanu. Kavēto mācību stundu skaits nav samazinājies 

-  skolā nav klaiņotāju, taču ir ģimenes, kuras neziņo par savu bērnu kavējumu iemesliem, netiek 

atnestas attaisnojuma zīmes, kas rada šādu statistiku. 

 Tika izveidota arī jauna anketa un veikta skolēnu anketēšana, lai noskaidrotu skolēnu attieksmi 

pret mācību darbu. Tā parādīja, ka skolēniem ir svarīga labas izglītības iegūšana un viņus mācīties 

motivē nākotnes nodomi, vairums uz skolu nāk, lai mācītos un iegūtu labas atzīmes. Skolēniem patīk 

skolas pasākumi, par vispatīkamāko mācību darba organizācijas formu viņi atzīst konsultācijas, 

mācīšanas kvalitāte apmierina zēnus, bet meitenes – daļēji.  

Vērtējums: labi 

Pamatjoma ,,SKOLĒNU SASNIEGUMI” 



Prioritāte: Skolēnu, skolotāju un vecāku atbildība par mācību darba rezultātiem 

                 Metožu un darba formu efektivitāte strādājot ar skolēniem, kam dažādi mācīšanās 

traucējumi 

Šajā mācību gadā Jelgavas novadā un skolā veikta pāreja no elektroniskā žurnāla ,,Mykoob” uz 

,,E-klasi”. Visi pedagogi veic pārbaudes darbu analīzi, izmantojot portālu ,,E-klase”. Gan pilnsapulcē, 

gan klašu sapulcēs, gan individuālās sarunās vecāki tika aicināti biežāk apskatīt ierakstus ,,E-klasē”, 

bet šis pakalpojums pilnā apmērā ir pieejams tikai par samaksu.  Daudzi vecāki šo apmaksu neveic. 

Gada sākumā pedagogs I. Eidaka izsludināja konkursu par labāko individuālo vidējā vērtējuma 

uzlabojumu gadā,  piedāvājot balvu 30 Eur apmērā, lai motivētu labāk strādāt tos skolēnus, kuri nevar 

sasniegt visaugstākos rezultātus. Tas tika arī veiksmīgi realizēts. Turpinājās iesāktais konkurss ,,Gada 

klase”, kā arī Skolas padome parūpējās par balvām pašiem labākajiem skolēniem. Skolas mājas lapā 

šogad netika ievietota informācija par skolēnu sasniegumiem. 

Liels darbs padarīts, lai pilnveidotu mācību metodes darbā ar skolēniem, kam ir mācīšanās 

grūtības. Pedagogi papildināja savas zināšanas semināros par labas disciplīnas nodrošināšanu klasē. 

Bija iespēja gan pedagogiem, gan vecākiem apmeklēt nodarbības ar psiholoģi Baibu Blomnieci Jurāni. 

Tika veidoti individuālie izglītības plāni arī skolēniem, kam bija nepietiekami vērtējumi 1. semestrī. 

Tas deva labus rezultātus, jo pagarinātais mācību gads tika piemērots mazākam skaitam skolēnu (17)  

nekā pagājušajā gadā (19) un visi skolēni ir pārcelti nākošajā klasē.  

Valsts pārbaudes darbos 6.klases skolēni uzrādījuši rezultātus, kas atbilst viņu ikdienā 

ieguldītajam darbam, taču daļai skolēnu ir zemi vērtējumi matemātikā. 3. un 9.klases skolēni valsts 

pārbaudes darbus veikuši atbilstoši spējām, to vērtējumi būtiski neatšķiras no semestra un gada 

vērtējumiem. Arī 12.klases skolēni uzrādīja labus rezultātus centralizētajos eksāmenos – izdevās 

sasniegt labākus  rezultātus nekā iepriekšējos gados angļu valodā (59,5%), augstākus sasniegumus 

nekā valstī latviešu valodā (49,3%), mazliet sliktāk nekā citus gadus ir kārtota krievu valoda (60,83%). 

Matemātikas rezultāti tāpat kā kopumā valstī nav augsti (33,82%). Pirmoreiz mūsu skolēni kārtoja 

eksāmenu fizikā, uzrādot pietiekami labus sasniegumus. 

Sakarā ar darba organizāciju skolas remonta laikā nebija iespējams pielikt pūles skolēnu 

sagatavošanai mācību olimpiādēm un konkursiem. Tādēļ šogad nav augstu sasniegumu. Ikdienā skolā 

tika organizēti dažādi konkursi, kuros skolēniem bija iespējas sevi parādīt (skat. foto skolas mājas 

lapā). 

Vērtējums:  labi 

Pamatjoma ,,ATBALSTS SKOLĒNAM” 

Prioritāte: Skolēna personības īpašību, sociālo iemaņu un dzīves prasmju attīstīšana 

Šogad Līvbērzē darbu uzsāka Mūzikas un mākslas skola. Gads noslēdzās veiksmīgi, jo visi 

skolēni, kuri uzsāka mācības ir pārcelti nākošajā klasē. 

2.pusgadā 1.-4.klašu skolēni un 5.-6.gadīgie bērni darbojās ,,Angļu valodas klubiņā”. 

Pirmsskolas  un skolas bērniem ar pagasta pārvaldes atbalstu bija iespēja darboties futbola pulciņā. Jau 

tradicionāli tika rīkots pasākums ,,Līvbērzes cālis”, kur mazie bērni rādīja savas vokālās prasmes. 

Visiem skolēniem  un pirmsskolas audzēkņiem bija iespēja apmeklēt zobu higiēnistu mobilajā 

zobārstniecības autobusā. 



Skolā  bija nodrošinātas logopēda konsultācijas divas  reizes nedēļā. Tā kā pašiem psihologa 

nav, tad nepieciešamās izpētes veica Jelgavas novada speciāliste. Tika realizēts projekts „Atbalsta 

pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem”, kurā bija 

iesaistītas 3. un 4. klases. Skolēni un pedagogi iepazinās un praksē izmantoja Marte meo metodi un 

materiālus. Notika regulārs darbs ar psihologu, kā rezultātā visas iesaistītās puses guva vērtīgas 

atziņas. 

Turpinājās iepriekšējā gadā iesāktais projekts ,,Dzīves mācība”8.,9. un 10.-12.klasēm, kura 

ietvaros notika pārrunas, diskusijas par vērtībām un skolēni un pedagogi viesojās sociālās aprūpes 

centrā ,,Ziedkalne”, sniedzot koncertu un komunicējot ar cilvēkiem, kam ir īpašas vajadzības. 

Tika nodrošināts pagarinātās grupas darbs 1.-9.klasēm un pedagoga palīgs 1.-4.klasēm, 

sniedzot individuālu atbalstu bērniem, kam ir mācīšanās grūtības.  

Jelgavas novadā iesniegtā interešu izglītības programma ,,Ēdiena gatavošana” netika atbalstīta, 

jo sakarā ar  Skolēnu dziesmu un deju svētkiem prioritāras bija tautas mākslas programmas. 

Tika veikta pedagogu aptauja par skolēnu sociālo prasmju attīstību un vecāku iesaistīšanos 

skolas dzīvē. Pozitīva dinamika vērojama prasmei sevi organizēt, saskarsmes prasmēm un attieksmei, 

taču vēl ir jāuzlabo iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, prasme lūgt palīdzību, kā arī bažas rada 

skolēnu nevēlēšanās būt līderiem, kas parāda negatīvu dinamiku. Vecāku aktivitāte skolas dzīvē 

uzskatāma par zemu, lai gan samazinās to vecāku skaits, kuri vispār neiesaistās. 

Skolā tika organizēti dažādi ar karjeras izvēli saistīti pasākumi, izstrādāti projektu darbi. Ir 

iecere aicināt vecākus novadīt skolēniem mācību stundas. Laika trūkuma dēļ netika izveidots karjeras 

izglītības plāns un materiāls vecāku informēšanai par iespējamo bērna karjeras izvēli.  

Vērtējums:  labi 

Pamatjoma ,,SKOLAS VIDE” 

Prioritāte: Skolas teritorijas un telpu labiekārtošana 

1.pusgadā skolā veikta renovācija – siltināšana, ventilācijas ierīkošana, iekštelpu remonts, 

izremontēta un labiekārtota darba rīku noliktava tehniskajiem darbiniekiem. Visas klašu telpas ir 

aprīkotas ar IT. Centrālās ieejas priekštelpā izvietots informācijas panelis. Ir izstrādāts plānojumam 

atbilstošs evakuācijas plāns. Veikta skolas telpu un pirmsskolas mēbeļu nomaiņa. Tur, kur tās nav 

nomainītas, tas tiks izdarīts līdz mācību gada sākumam. Trauksmes signalizācija ierīkota visā skolā, 

bet nav notikušas mācības. 

 Par skolas aktivitātēm vietējos laikrakstos regulāri ir ievietotas publikācijas. 

Novada prioritātēs iekļauts zēnu mājturības jumta remonts, skolas apkārtnes labiekārtošana un 

otra bērnu rotaļu laukuma izbūve, uzsākta projektēšana. Novada izglītības attīstības plānā iekļauta arī 

piebūve pirmsskolas vajadzībām. Skolas civilās aizsardzības plānu uzdots izpildīt atbildīgajam par 

ugunsdrošību G. Smilgam. Nav veikta esošā bērnu rotaļu laukuma iežogošana, jo tas veidots projekta 

ietvaros kā sabiedriski pieejama teritorija. 

Vērtējums: ļoti labi 

 



Pamatjoma ,,RESURSI” 

Prioritāte: Materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

                 Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām 

Iegādātas IT  visām skolas telpām. Pirmsskolai ir uzstādīta interaktīvā tāfele un dators 5.-

6.gadīgo bērnu grupās, bet būtu nepieciešami datori vēl 3 grupās. Pirmsskolas grupām papildināts 

attīstošo spēļu un rotaļlietu klāsts.  

Daļa no plānotā sporta inventāra iegādāta, realizējot projektu ,,Tēvu diena”, pārējais vēl 

jānopērk līdz gada beigām. 

Iegādātas klavieres Mūzikas skolas vajadzībām. 

Nav iegādāti skatuves tērpi mūzikas ansambļa dziedātājām un mēģinājumu tērpi 1.-4.klašu 

tautas deju dejotājiem 

Šobrīd skolā ir nodrošināts logopēda pakalpojums un pagaidām nav  nepieciešamības pēc 

speciālā pedagoga, taču ļoti nepieciešams ir sociālais pedagogs. 

Vērtējums: labi 

Pamatjoma ,,SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA , VADĪBA UN  KVALITĀTES 

                   NODROŠINĀŠANA” 

 Prioritāte: Skolas iekšējo normatīvo dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem  

                 dokumentiem. 

Turpinās darbs pie skolas darbu reglamentējošo dokumentu pilnveidošanas (katru gadu IZM 

normatīvajos dokumentos tiek veiktas izmaiņas, kas prasa pārskatīt arī skolas dokumentus). 

Dokumentu aprites sistēma vēl nav uzsākta veidot laika trūkuma dēļ. Lielākā daļa pedagogu veikusi 

sava darba pašvērtējumu un ir izvirzīti mērķi nākošajam mācību gadam. Skolas administrācija veic 

pieņemto lēmumu izpildes kontroli. 

 

Vērtējums: labi 

 

Direktore                                                                        D. Podkalna 

 

Izvērtēts  pedagogu sanāksmē 2015. gada 11. jūnijā. 

 


