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1. Skolas vispārīgs raksturojums. 
 

1.1. Vispārīgas ziņas. 

  

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Liepājas 

pilsētas domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas realizē vispārējās pamatizglītības 

vispārējās vidējās izglītības programmas ar padziļinātu vācu valodas apmācību. 

Dibinātājs: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, Latvijā, LV 3405, tālrunis: 

63404750, interneta mājas lapa: www.liepaja.lv 

Skolas juridiskā adrese: Rīgas ielā 50, Liepājā, Latvijā, LV 3401, tālrunis: 63423551, mob. 

27875612, e-pasts: dalp5v@apollo.lv, interneta mājas lapa: www.dalp5vsk.lv 

 

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

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

Nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

 

Jaunuzcelto skolas ēku atklāja 1938. gada 02. oktobrī. Šī diena tiek uzskatīta par skolas 

dzimšanas dienu. 

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola atrodas Jaunliepājā, 100 m attālumā 

no Centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas. 100 m attālumā atrodas Liepājas Olimpiskais centrs. 

1,9 km attālumā no skolas atrodas Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 3 km attālumā – Liepājas 15. 

vidusskola. Skolai blakus atrodas gan tramvaja pietura, gan autobusu pietura. 

 

Skola īsteno vienu pamatizglītības programmu un divas vidējās izglītības programmas un 

divas apakšprogrammas. Skolai ir savs karogs, logo un himna. 

 

Skolas teritorija ir 19 228 kv.m, no kuriem apbūves laukums ir 2410 kv.m. Skolas telpu  

lietderīgā kopējā platība ir 8397,4 kv.m. Skola atrodas 3 stāvu ēkā ar piebūvi. Skolā izvietotas 

mācību un administratīvās telpas, bibliotēkas, divas datorklases, kokapstrādes darbnīca, aktu zāle 

un neliela sporta zāle. Pagrabstāvā atrodas skolas ēdnīca un kafejnīca. Lielākā daļa sporta 

nodarbību notiek Liepājas Olimpiskā centra sporta kompleksā. 

 

Skolā mācās aptuveni 14 % no visiem Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēniem. Uz 2013. 

gada 1. septembri skolā mācās 1170 skolēni, strādā 102 skolotāji un 30 tehniskie darbinieki. 

 

Skola savu popularitāti ir ieguvusi ar iespēju padziļināti mācīties valodas. Pirmā svešvaloda 

ir vācu valoda, kas tiek apgūta, sākot ar 2. klasi, otrā svešvaloda ir krievu vai angļu valoda no 5. 

klases, trešā svešvaloda – angļu vai krievu valoda, kas tiek apgūta fakultatīvi no 7.klases. 

Vidusskolā padziļināti tiek apgūta angļu un vācu valoda, papildus pēc izvēles apgūt iespējams 

apgūt arī krievu, franču, spāņu un latīņu valodu, vienlaicīgi kvalitatīvi arī apgūstot citus mācību 

priekšmetus. 

 

Skola piedāvā trīs izglītības programmas: 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods – 2101 21 11, licence Nr. 

V – 2471 no 05.07.2010. 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods: 3101 10 11, 

licence Nr. V – 884 no 09.12.2009. Programmai ir trīs novirzieni – komercnovirziens, 

teātra novirziens, vispārizglītojošais novirziens. 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, 

kods: 3101 30 11, licence Nr. V – 883 no 09.12.2009. 

 

http://www.liepaja.lv/
mailto:dalp5v@apollo.lv
http://www.dalp5vsk.lv/
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1.2. Skolas darbības vīzija, mērķi un uzdevumi. 

 

EFEKTĪVA SKOLA IR NEPĀRTRAUKTS, 

ATTĪSTOŠU PĀRMAIŅU CENTRS 
 

Vīzija. 

Reģionāla vidusskola, kurā tehniski nodrošināts, metodiski daudzveidīgs, kvalificētu skolotāju 

vadīts mācību process noris kopā ar skolēniem, viņu vecākiem visas sabiedrības interesēs. 

 

Atslēgas vārdi. 

Radošums, atbildība, piederība. 

 

Mērķis. 

 

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, un sekmēt skolēnu 

atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas valsti un augstākajām morāles 

vērtībām.  

 

Uzdevumi. 

 Īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

 Nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas un prasmes, sagatavot viņus aktīvai 

līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību. 

 Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību, sekmē spēju pašizglītoties un motivē skolēnus 

mūža izglītībai. 

 Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

 Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem 

skolas skolēniem un sagatavotu mācībām nākamajā izglītības pakāpē vai profesionālajai 

darbībai.  

 Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

 Mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus. 

 

Par savu mērķi skola izvirzījusi - motivēt skolēnus attīstīt savas individuālās spējas, lai sekmīgi 

iekļautos mūsdienu globālajā pasaules sistēmā. 

 

1.3. Skolēnu skaita dinamika. 

 

 Uz 2013. gada 1. septembri skolā mācās 1170 skolēni no dažādiem Liepājas 

mikrorajoniem, tajā skaitā 99 skolēni no citām pašvaldībām. Skolā mācās 57,3% meiteņu un 

42,7% zēnu. Skolā mācās 98% latvieši, pārējās tautības – 11 krievi, 7 lietuvieši, 4 ukraiņi, 2 

vācieši, 1 polis. Skolā ir 43 klašu komplekti. 

 

1. klasē mācības uzsāka 128 skolēni, kas ir 15,8% no visiem Liepājas pirmklasniekiem, bet 

10. klasē – 52 skolēni, kas ir 12,7% no Liepājas vispārizglītojošo skolu 10. klašu skolēniem. 10. 

klasē mācās 38 jeb 52% mūsu 9. klašu absolventi un 14 skolēni no citām pilsētas vai citu 

pašvaldību skolām. 

Skolēnu skaita samazināšanos ietekmē ne tikai zemā dzimstība valstī, bet arī lielais 

emigrējošo cilvēku skaits. 
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Skolēnu skaita izmaiņas pa gadiem 

 

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

2008./2009. 428 575 320 1003 1323 

2009./2010. 457 495 316 952 1268 

2010./2011. 471 463 294 934 1228 

2011./2012. 479 453 270 932 1202 

2012./2013. 491 445 241 936 1177 

2013./2014. 481 477 212 958 1170 

 

 

 
 

Klašu komplektu skaita izmaiņas pa gadiem 

 

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

2008./2009. 16 22 12 38 50 

2009./2010. 16 17 11 33 44 

2010./2011. 16 16 11 32 43 

2011./2012. 16 16 10 32 42 

2012./2013. 17 17 9 34 43 

2013./2014. 17 18 8 35 43 
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Klašu vidējais piepildījums pa gadiem 

 

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

2008./2009. 26,75 26,14 26,67 26,46 

2009./2010. 28,56 29,12 28,54 28,77 

2010./2011. 29,43 28,94 26,73 28,56 

2011./2012. 29,94 28,31 27,00 28,62 

2012./2013. 28,88 26,18 26,78 27,37 

2013./2014. 28,29 26,50 26,50 27,21 

 

 

 
 

Skolēnu skaits uz 1 pedagoģisko likmi. 

 

 2008./ 

2009. 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

Pedagoģisko likmju skaits 155,89 125,34 139,90 133,72 134,95 126,195 

Skolēnu skaits 1386 1275 1228 1202 1177 1170 

Skolēni uz 1 pedagoģisko 

likmi 

8,89 10,17 8,78 8,99 8,72 9,27 

 

Skolēni uz 1 pedagoģisko likmi

8,89

10,17

8,78

8,99

8,72

9,27

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014.
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Skolēni no citām pašvaldībām. 

 

 
 

N.p.k. Pašvaldība 2006./ 

2007. 

2007./ 

2008. 

2008./ 

2009. 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

1. Aizpute un 

pgagasts 

8 8 12 (6)* 9 (1) 9 (2) 4(4) 6 (6) 1 (1) 

2. Baldone        1 

3. Bārtas pagasts 1 2 3 1 3 (1) 3 (2) 1 2 (2) 

4. Bernāti      1 3 4 (1) 

5. Brocēni    2 (1) 1 3(3)  1 (1) 

6. Bunkas pagasts 1 1   1 3 (3) 2 (2) 1 (1) 

7. Cīravas pagasts 8 2 1 2 (2) 4 (1) 3 (1)  2 (2) 

8. Dubeņi       2 1 (1) 

9. Dunalkas 

pagasts 

2 4 5 (1) 2 (2) 6 (2) 6 (2) 9 (4) 8 (7) 

10. Dunikas pagasts 7 7 9 (3) 9 (3) 8 (2) 6 (2) 4 4 (4) 

11. Durbe un 

pagasts 

6 7 7 (1) 10 6 (1) 7 (3) 5 (2) 5 (3) 

12. Embūtes 

pagasts 

1 1 2 (1) 1 2 (1) 1 (1) 1 (1)  
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13. Gaviezes 

pagasts 

3 4 2 2 3 3 3 3 (2) 

14. Gramzdas 

pagasts 

1 1 1 1 1 1  1 

15. Grobiņa un 

pagasts 

45 45 34(3) 30(8) 32(3) 30(7) 23 22(7) 

16. Ikšķile      1 (1)   

17. Jūrmala      1 (1) 2 (2)  

18. Kalētu pagasts     (1) 1 (1) 1 (1)  

19. Kalvenes 

pagasts 

3 3 3 2 (1) 1 1  1 (1) 

20. Kapsēde      4 (4) 4 (4) 2 (1) 

21. Kazdangas 

pagasts 

0 1  1 (1) 1   1 (1) 

22. Kuldīga  1 1 1 3  2 (1)   

23. Laidu pagasts      1 (1) 1 (1) 1 (1) 

24. Medzes pagasts 14 11 9 (1) 4 (1) 5 (1) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 

25. Nīcas pagasts 16 19 13 (3) 8 (1) 8 7 (1) 7 (10) 7 (5) 

26. Otaņķu pagasts 2 2 3 3  1 (1) 1 (1)  

27. Paplaka       1 (1) 1 (1) 

28. Pāvilosta   2 (1) 2 3 1(1) 1 (1) 1 

29. Pērkone        2 (1) 

30. Priekule un 

pagasts 

9 8 5 3 2 1 1 1 (1) 

31. Rīga 1 3 3 2 2 3 (1) 4 (2) 1 

32. Rucavas pagasts 5 5 6 (1) 6 (1) 5 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 

33. Saldus 2 1  3 (1) 5 3 (1)   

34. Sakas pagasts      1 (1) 1 (1) 1 

35. Salacgrīva       1 (1) 1 (1) 

36. Sikšņi        2 (1) 

37. Slampes pagasts    2 2 (1) 2 (1) 2 (1)  

38. Tadaiķu pagasts 5 7 8 5 8 (1) 4 (1) 8 (1) 5 (2) 

39. Tāši       2 (1) 2 (1) 

40. Turlavas 

pagasts 

0 1 3  1 1 1  

41. Vaiņodes pag. 3 2 2   1 (1) 1 (1) 1 

42. Vecpils pagasts 3 2 3 (2) 3 (1) 3 1 (1)  2910 

43. Ventspils        1 

44. Vērgales pag 6 7 4 2 (1) 3 (1) 5 (2) 5 (2) 4 (3) 

45. Virgas pagasts 1 1 1 1 1   1 (1) 

46. Zaņas pagasts      1 (1) 1 (1) 1 

47. Ziemupe      1 (1) 1 (1) 1 

 KOPĀ 171 168 153 123 133 124 111 99 

 No tiem 1. klasē   4 7 9 5 4 6 

 No tiem 10. 

klasē 

  24 27 19 10 8 19 

 10. – 12. klasē    48 72 48 30 56 

 

* iekavās – skolēnu skaits uz 10. klasi 

Paredzams, ka skolēnu skaits no citām pašvaldībām nākamajos gados samazināsies, jo strauji ir 

samazinājies iedzīvotāju skaits pagastos. 
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Skolēnu skaits, kuri ir izbraukuši no valsts. 

 

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

1. – 4. klase 7 4 9 3 4 

5. – 9. klase 11 10 6 3 4 

10. – 12. klase 0 4 2 1 2 

kopā 18 18 17 7 10 

 

 

Skolēnu skaits pa izglītības programmām 

 

 

Progra

mmas 

kods 

Programmas 

nosaukums 

2008./ 

2009. 

2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

21012

111 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma 

1003 952 934 932 936 958 

31011

011 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

211 232 208 183 162 144 

 No tiem 

komercvirziens 

78 80 79 73 82 75 

 No tiem teātra 

novirziens 

 6 9 11 8 7 

 No tiem 

vispārizglītojošais 

novirziens 

133 146 120 99 72 62 

31013

011 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

115 80 86 87 79 68 

 

 

1.4. Skolotāju kvalitatīvais sastāvs. 

 

Uz 2013. gada 1. septembri skolā strādā 102 skolotāji, no kuriem 4 ir bērna kopšanas atvaļinājumā 

un 2 pieņemti darbā uz laiku. Skolas vadību nodrošina direktore, četri vietnieki un saimniecības 

vadītājs. Skolā darbojas atbalsta personāls, kas sastāv no logopēda, diviem psihologiem, diviem 

sociālajiem pedagogiem, divām pagarinātās dienas grupas skolotājām un divām medicīnas māsām. 

Skolā strādā divi bibliotekāri. 

 

Izglītība. 

 Augstākā pedagoģiskā izglītība –98 (96%) 

 No tiem ar maģistra grādu – 40 (41%) 

 Mācās – 4 (4%) 
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Profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. 

 

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

1. pakāpe  1  1 

2. pakāpe 5 4 1 10 

3. pakāpe 14 26 15 55 

4. pakāpe 2 3 2 7 

5. pakāpe   1 1 

KOPĀ    74 

 

 
 

2013./2014. mācību gadā pedagogu profesionālās darbības novērtēšanai pieteikušies 17 skolotāji, 

no kuriem seši uz 3. kvalitātes pakāpi un vienpadsmit uz 4. kvalitātes pakāpi. 

 

Vecums. 
 

 Sākumskola Pamatskola Vidusskola Kopā 

Jaunāki par 30 

gadiem 

- 5 6 11 

30 – 39 gadi 4 13 2 19 

40 – 49 gadi 10 14 6 30 

50 – 59 gadi 12 13 12 37 

60 gadi un vecāki 2 - 3 5 
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Skolā strādājošo skolotāju vidējais vecums ir 45,7 gadi (sākumskolā – 48,6, pamatskolā – 41,6, 

vidusskolā – 47 gadi). Paredzams, ka skolotāju skaits turpmākajos gados būtiski nemainīsies, bet 

skolotāju vidējais vecums palielinās. 

 

Visi skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus gan par aktualitātēm mācāmajā priekšmetā, 

gan mācīšanas metodikā, gan redzesloka paplašināšanai. 
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1.5. Sociālās vides īss raksturojums. 

 

Pēc statistikas datiem 2012. gadā Liepājā ir reģistrēti 73469 iedzīvotāji, no kuriem 54,8% pēc 

tautības ir latvieši, 74% ir pilsoņi. Iedzīvotāju dzimstība ir 715, bet mirstība 1046 cilvēki. 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir 38,3 tūkstoši (2011. gads) oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis ir 

9,6%.  

Liepājā ir 15 vispārizglītojošās skolas, no kurām 9 ir vidusskolas, viena - vakaru maiņu 

vidusskola. Vidusskolas ar latviešu valodas apmācību ir sešas. 

Skola atrodas Jaunliepājā, kas ir otrs nabadzīgākais rajons pilsētā. Tā kā skola ir augstu 

novērtēta Liepājas un rajona iedzīvotāju vidū, tad tajā mācās ne tikai mikrorajona bērni, bet arī 

bērni no citiem pilsētas rajoniem un citām pašvaldībām. Lielākā daļa bērnu ir no ģimenēm, kuras 

var nodrošināt viņus ar nepieciešamajiem līdzekļiem skolai. 

 

Kā liecina pētījumi, skolā ir: 

 bāreņi un aizbildniecībā - 2 

 ģimenē 3 bērni – 46 

 ģimenē 4 un vairāk bērni - 34 

 maznodrošinātās ģimenes – 13 

 viens vecāks strādā ārzemēs - 93 

 abi vecāki strādā ārzemēs – 3 

 

1.6. Finansējums. 

 

Skolas finansējumu veido valsts mērķdotācijas skolotāju algām un daļēji mācību grāmatām un 

Liepājas pilsētas Domes finansējums – skolas uzturēšanai. Skola sniedz arī maksas pakalpojumus 

– telpu īri. Vislielākais telpu īrnieks ir BA „Turība”. Līdzekļi ir daļēji pietiekami skolas ēku 

uzturēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai, bet nepietiekami skolas attīstības nodrošināšanai. 

 

Valsts mērķdotācijas 

 

Gads Finansējums (Ls) Finansējums uz vienu skolēnu 

mēnesī 

2008. 927 653,- 53,76 

2009. 838 231,- 52,80 

2010. 587 563,- (8 mēneši) 57,92 

2011. 854 761,- 59,26 

2012. 876038,- 62,02 

2013. 612 992,- (8 mēneši) 65,10 

 

 

Pašvaldības finansējums. 

 

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

KOPĀ 326 938,- 254 679,- 176 725,- 211 274,- 220864,- 211270,- 

Atlīdzība tehniskajiem 

darbiniekiem (1000) 

179 118,- 109 365,- 84029,- 86 905,- 87 126,- 97 713,- 

Bibliotēkas fondi 

(5233) 

5883,- 2789,- 0,- 1217,- 1202,- 5469,- 

Mācību līdzekļi (2370) 3724,- 1217,- 200,- 600,- 600,- 13 944,- 

Komunālie maksājumi 

(2220) 

26 066,- 13 675,- 12 241,- 14 843,- 18 764,- 16 142,- 
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Kurināmais un 

enerģētiskie materiāli 

(2320) 

17 948,- 29 696,- 25 664,- 29 933,- 35 404,- 32 324,- 

Remontdarbi un 

iestādes uzturēšanas 

pakalpojumi (2240 – 

2241) 

24 794,- 72 064,- 49 890,- 49 079,- 47 130,- 43 925,- 

Ēku, būvju un telpu 

remonts (2241) 

37 101,- 17 380,- 311,- 8412,- 3166,- - 

Remontmateriāli 

(2350) 

6319,- 2737,- 804,- 2016,- 2925,- 2960,- 

Pašvaldības 

finansējums uz vienu 

skolnieku mēnesī 

18,95 16,04 11,61 14,65 15,64 15,05 

Pašu ieņēmumi 3861,- 4993,- 4585,- 5426,- 8423,- 10193,- 

 

 

 
 

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi. 

 

Mērķis:  
Izveidot stabilu pamatu skolēnu tālākizglītībai, veicināt katra skolēna personības harmonisku 

attīstību, palīdzēt skolēnam izprast sevi un atbilstoši saviem dotumiem pilnveidot savas spējas.  

 

Veidi: 

1. Atbalsta personāla – logopēda, sociālā pedagoga un psihologa īpašie piedāvājumi mācību 

gada laikā: 

 sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem; 

 individuāls/grupu darbs ar skolēniem – palīdzības sniegšana; 

 sadarbība ar skolēnu vecākiem; 

 tematiskas sapulces vecākiem; 

 vecāku klubiņš; 

 sociālo prasmju treniņš; 

 atkarību profilakse. 

 

2. Divas pagarinātās darba dienas grupas – 1. – 4. klašu skolēnu nodarbināšana un uzraudzība 

ārpus stundām, atbalstot rūpes par bērnu izglītību un personības attīstību. 
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3. Nacionālās kultūras saglabāšana: 

  tautisko deju kolektīvi (1.- 2.kl., 3.- 4.kl. 5.- 7.kl. un 9.- 12.kl.) 

  skolas vēstures muzeja darbība; 

  Kas pagātni pētī, nākotni svētī – 1.- 4.klasei. 

  fakultatīvs „Mutvārdu vēsture” 

 

4. Skolēnu radošo spēju attīstīšana: 

 “Riti raiti, valodiņa” – 1. - 4. klasei; 

 “Attīsti un pilnveido sevi” – 1. - 4. klase; 

  floristika un rokdarbi; 

 vizuālās mākslas pulciņš; 

 5. - 8. klašu meiteņu koris; 

 zēnu koris; 

 jauktais koris „Ilūzija”; 

 meiteņu ansamblis; 

 teātris “Nosaukums”. 

 

5. Padziļināta mācību priekšmetu apguve: 

 vācu valodas padziļināta apguve; 

 angļu vai krievu valodas kā 3. svešvalodas apguve; 

 I learn English (Es mācos angļu valodu) (1. – 4.klasēs) 

 izvēles priekšmeti vidusskolā - krievu, franču, spāņu un latīņu valoda, psiholoģija, 

filozofija, tehniskā grafika, teātra vēsture, drāma, politika un tiesības. 

 iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu (DSD I un DSD II); 

 mācību firmas; 

 biznesa plāni;  

 Junior Achievement sertifikāts.  

 

6. Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana: 

 matemātikas nodarbības visos posmos; 

 padziļinātas vācu valodas apguve; 

 radošās domāšanas nodarbības 8. un 12. klasēs; 

 Jauno ģeogrāfu skola; 

 Jauno matemātiķu skola 3. - 4.klasēs; 

 Jauno ķīmiķu skola 10.- 12.klasēs; 

 Jauno komersantu skola 10.- 12.klasēs; 

 pētniecība bioloģijā; 

 elektronikas pamati; 

 programmēšanas pamati; 

 projektu vadība. 

 

7. Palīdzība skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības: 

 konsultācijas visiem skolēniem visos mācību priekšmetos. 

 

8. Skolēnu sociālo iemaņu attīstīšana: 

 „Cinītis” - avīze 1. – 4.klasēs; 

 „Nemiers’’ – avīze 5. – 9.klasēs; 

 “Videnīte” – avīze 10.– 12. klasēs; 

 5.- 12. klašu Skolēnu padome; 

 Gada Grāmata; 

 debates angļu un latviešu valodā. 
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9. Sports: 

 florbols;  

 vispārējā fiziskā sagatavošana; 

 volejbols; 

 nestandarta sporta spēles zēniem; 

 basketbols. 

 

10. Izglītojošās un izzinošās ekskursijas. 

 Latvijas apceļošana; 

 iesaistīšanās dažādos Eiropas kopienas finansētos projektos ; 

 piedalīšanās skolēnu apmaiņas braucienos uz Hannoveri (Vācijā) ; 

 iesaistīšanās skolēnu apmaiņas programmās AFS; 

 piedalīšanās skolas organizētās ekskursijās, tajā skaitā, uz Angliju un Krieviju. 

 

1.8. Skolas tradīcijas. 

Septembris 

Zinību diena 

Dzejas dienas 

Pārgājiens – veselības diena 

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas 

Miķeļdiena - sākumskola 

Oktobris 

Skolotāju diena un Darba svētki 

Skolas dzimšanas diena 

Ziedu kompozīciju izstāde (paklājs), veltīta Skolotāju dienai  

Fukši – 10. klašu skolēnu iesvētības 

Vecāku kopsapulces 

Karjeras nedēļa 

Novembris 

Lāčplēša diena 

Latvijas dzimšanas diena 

Mārtiņdiena - sākumskola 

Decembris 

Koncerts vecākiem, mikrorajona iedzīvotājiem 

Konkursu laureātu godināšana 

Ziemassvētku pasākumi 

Janvāris 

Draudzīgā aicinājuma diena 

Absolventu diena – vidusskola 

Žetonu vakars 

Februāris 

Projektu pētnieciskā nedēļa 

Valentīndiena 

Masļeņica 

Ēnu dienas - vidusskola 

Marts 

Liepājas dzimšanas diena 

Vecāku kopsapulces 

Aprīlis 

Lieldienu pasākumi 

Talkas 

Tehnisko darbinieku svētki 
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Maijs 

Mātes dienas koncerts 

Mildas balva un Gada balva 

 

Teicamnieku godināšana 

Olimpiāžu laureātu godināšana 

Konkursu laureātu godināšana 

Gada Grāmatas prezentācija 

Pēdējais zvans 

Jūnijs 

Izlaidumi 

 

1.9. Regulārā darbība skolas attīstībai. 

 

1. Mērķtiecīgi virzīt skolotāju tālākizglītību saskaņā ar reālo situāciju un skolas vajadzībām, celt 

skolotāju profesionālo kompetenci. 

 

2. Veidot skolēnu attieksmi pret vidi, sevi un līdzcilvēkiem, akcentējot viņu tiesības, pienākumus 

un rīcības sekas, tādējādi uzlabojot disciplīnu skolā. 

 

3. Turpināt veidot individuālu pieeju skolēniem, respektējot katra skolēna individuālās 

vajadzības. Mērķtiecīgi strādāt ar talantīgajiem skolēniem. 

 

4. Regulāri pilnveidot atbalsta personāla sadarbību ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem mācības 

sagādā grūtības, kuriem ir uzvedības vai komunikācijas problēmas. 

 

5. Nodrošināt drošu vidi skolā. 

 

6. Iesaistīt skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolas darba analīzē, plānošanā un pilnveidē, 

tādējādi paaugstinot viņu personisko atbildību par notiekošo skolā.  

 

7. Paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus, paaugstinot viņu personisko atbildību par mācību 

procesu un tā rezultātiem, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes, motivējot viņus 

mūžizglītībai. 

 

8. Uzlabot informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem, palielināt vecāku atbildību par viņu 

bērnu sasniegumiem. 

 

9. Regulāri pārskatīt skolas darbību reglamentējošos dokumentus. 

 

10. Regulāri uzturēt skolas prestižu sabiedrībā un  pilnveidot skolas mājas lapu. 

 

11. Iesaistīt skolēnus sabiedriskajā darbā un labdarībā. 

 

12. Mērķtiecīgi pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, bibliotēkas fondus. Turpināt nodrošināt 

skolotājus ar dažādu autoru mācību un metodisko literatūru. 

 

13. Nodrošināt skolotājus ar datoriem, projektoriem, dokumentu kamerām u.c. tehniku, lai sekmētu 

mūsdienīga apmācības procesa nodrošināšanu. 

 

14. Turpināt skolas remontdarbus, pakāpeniski atjaunot mēbeles, tādējādi modernizējot skolas 

fizisko vidi. 
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1.10. Skolas attīstības izvērtēšanas kritēriji. 

 
1. Skolā ir stabils skolēnu skaits (ņemot vērā dzimstību, % no skolas vecuma bērniem) un 

nemainīgs profesionālu skolotāju sastāvs. 

 

2. Skolā mācās daudz skolēnu no citiem mikrorajoniem un pašvaldībām. 

 

3. Darbojas aktīva un radoša Skolēnu pašpārvalde un Skolas padome. 

 

4. Plašs izglītības programmu un ārpusstundu darba iespēju piedāvājums, kas nodrošina vēlmi un 

iespēju turpināt izglītību nākamajā pakāpē. 

 

5. Sabiedrības, skolēnu un vecāku pozitīvs novērtējums skolai. 

 

6. Skolotāji sadarbojas un ir ieinteresēti skolas darbībā un turpmākā attīstībā. 

 

7. Ekonomisks un mērķtiecīgs budžeta līdzekļu izlietojums. 

 

8. Ir attīstība skolas vides sakārtošanā un materiāli tehniskajā nodrošinājumā. 

 

9. Skolai ir augsti mācību sasniegumi un sasniegumi dažādās olimpiādēs un konkursos, augsts 

reitings sabiedrībā, pilsētā un valstī. 

 

10. Skolēni sargā skolas prestižu un lepojas ar to. 

 
 

2. Iepriekšējā vērtēšanas perioda rekomendāciju izpilde. 
 

 

Iepriekšējā skolas un izglītības programmu akreditācija notika 2008. gada janvārī. Skola saņēma 

augstu novērtējumu: 6 skolas darbības jomās vērtējums „labi”, 13 – „ļoti labi”. Akreditācijas 

komisijas noslēguma ziņojumā nosauktās rekomendācijas skola turpmāk iekļāva savā attīstības 

plānā. 

 

Rekomendācija. Vispārējās vidējās izglītības standartu ieviešana. 
 

Rekomendācija izpildīta pilnībā.  

Visu 10. – 12. klašu skolēnu apmācība notika atbilstoši 2008. gada 2. septembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām. Sākot ar 2013./2014. mācību gadu – 

atbilstoši 2013. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 

paraugiem”. 

 

Rekomendācija. Mācību procesā vairāk izmantot jaunākās tehnoloģijas. 

 

Rekomendācija izpildīta.  

Skola ir salīdzinoši labi aprīkota ar IT, skolotāji tās regulāri izmanto savā darbā. Darbs pie šīs 

rekomendācijas pilnīgas izpildes ir nepārtraukts process, kas nekad nevar būt pilnībā izpildīts. 

 

Skolā ir 145 datori, kuriem visiem ir Lattelecom optiskā interneta pieslēgums ar ātrumu 40 Mbit/s. 

Datori ir izvietoti visos mācību kabinetos, skolotāju istabās, personāla darba telpās, kā arī divās 
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datorklasēs ar 18 un 30 darba vietām. Datorklasēs notiek ne tikai informātikas, bet regulāri arī citu 

mācību priekšmetu stundas. Visi skolotāji ir apguvuši (pašmācības vai tālākizglītības kursos) 

prasmes strādāt ar IT un izmanto IT mācību procesā. 

 

Skolā gan mācību procesam, gan ārpusstundu pasākumiem pieejamas trīs interaktīvās tāfeles, 29 

multimediju projektori, 6 dokumentu kameras. 

 

Skola kopš 2007. gada 1. septembra skolēnu sekmju uzskaitē un analīzē lieto skolvadības sistēmu 

„E – klase”. 

 

Skolotāji savā darbā lieto interneta vietnes www.uzdevumi.lv piedāvātās iespējas. Skolai ir 

izveidota sava e-mācību vide MOODLE, kuru izmanto aizvien vairāk skolas skolotāju un skolēnu. 

 

2013. gada pavasarī tika modernizēta skolas mājas lapa (adrese: www.dalp5vsk.lv ), kurā 

interesentiem ir pieejama daudzveidīga informācija par skolu un aktivitātēm. Mājas lapā 

informācija tiek regulāri atjaunota un papildināta. 

 

Rekomendācija. Uzlabot skolēnu mācību sasniegumu analīzes rezultātu efektīvāku 

izmantošanu mācību procesa pilnveidei: paaugstinot skolēnu mācīšanās motivāciju, 

uzlabojot mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju. 

 

Rekomendācija izpildīta. 

Darbs pie skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanas ir nepārtraukts process skolas darbībā. 

Mācību procesa individualizācija un diferenciācija ir skolotāju darba ikdiena. 

 

2010./2011. mācību gadā vairāk kā puse skolas skolotāju pilnveidoja savas prasmes mācību 

procesa individualizācijā un diferenciācijā, piedaloties skolas organizētajos 12 stundu 

profesionālās pilnveides kursos „Skolēnu individualizācija un diferenciācija”, ko vadīja dr.pead. 

Ilze Miķelsone. Visi skolotāji regulāri pilnveido un papildina savas zināšanas tālākizglītības 

kursos. 

 

Skolas administrācija prezentēja skolā izstrādāto sistēmu mācību procesa individualizācijai un 

diferenciācijai, kā arī iepazinās ar citu Liepājas skolu pieredzi šajā jautājumā. 

 

Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi regulāri tiek analizēti skolvadības sistēmā „e-klase”. Pēc 

katras ieskaites konkrēto mācību priekšmetu skolotāji analizē darba rezultātus. Klašu audzinātāji 

un priekšmeta skolotāji analizē un salīdzina skolēnu individuālos un klases rezultātus gan pa 

mācību priekšmetiem, gan kopumā. Metodiskajās komisijās tiek analizēti skolēnu sasniegumi 

konkrētajos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos. Skolas administrācijā tiek analizēti 

mācību sasniegumi skolā pa klašu grupām un posmiem. 

 

Visi skolēnu mācību sasniegumi tiek salīdzināti pa mācību gadiem, un tie tiek izmantoti mācību 

procesa pilnveidei un skolēnu motivēšanai.  

 

Skolotāji pastiprināti strādā pie skolēnu motivēšanas mācībām, bet valstī nav pieprasījuma pēc 

izglītota un motivēta darbaspēka, kā rezultātā situācija ir tāda, kāda tā ir. 

 

Rekomendācija. Mācību procesā plašāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu, dažādot pašvērtēšanas formas. Izstrādāt skolēna darba pašvērtējuma un 

savstarpējā vērtējuma kritērijus. 

 

Rekomendācija izpildīta. 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.dalp5vsk.lv/
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Darbs pie skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas ir nepārtraukts process skolā. 

 

Metodiskajās komisijās pa posmiem skolotāji regulāri dalās jauniegūtajās zināšanās, pieredzē un 

idejās skolēnu pašvērtēšanā un savstarpējā vērtēšanā.  

 

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

daudzveidīgas, atbilstošas stundu mērķiem. 

 

Metodiskajā padomē secināts, ka skolēnu pašvērtēšanas un savstarpējas vērtēšanas nozīmi nevajag 

pārspīlēt, jo tā ir darbietilpīgs process un tā ne vienmēr attaisnojas. 

 

Rekomendācija. Sporta programmas īstenošanai un skolēnu brīvā laika pavadīšanai skolai 

akūti nepieciešama sava sporta zāle un stadions. 

 

Rekomendācija nav izpildīta. 

 

5. – 12. klašu skolēnu sporta nodarbības notiek Liepājas Olimpiskajā centrā. 

 

Ir izstrādāts tehniskais projekts skolas piebūves 3. kārtai, kurā ir paredzēts uzcelt vieglatlētikas 

manēžu skolas teritorijā. Liepājas pilsētas Domes attīstības plānā šī būve ir iekļauta kā prioritāte un 

tiek meklēti līdzekļi piebūves celtniecībai. 

 

Rekomendācija. Realizēt skolas pāreju uz vienu ēku, veidojot kopības un veiksmīgas 

sadarbības vidi. 

 

Rekomendācija izpildīta pilnībā. 

 

2008. gada augustā tika nodota ekspluatācijā skolas piebūves 2. kārta un skola tika izvietota vienā 

ēkā. 

 

Rekomendācija. Lielākus budžeta resursus veltīt moderno tehnoloģiju un mācību līdzekļu 

iegādei, kā arī to lietošanas apguvei. 

 

Rekomendācija izpildīta. 

Skola ir salīdzinoši labi aprīkota ar IT, skolotāji tās regulāri izmanto savā darbā. Darbs pie šīs 

rekomendācijas pilnīgas izpildes ir nepārtraukts process, kas nekad nevar būt pilnībā izpildīts. 

 

2013. gada novembrī paredzēts iegādāties papildus esošajiem 29 multimediju projektoriem un 6 

dokumentu kamerām tehniku atbilstoši skolas budžetā pieejamajiem līdzekļiem. Par 2012./2013. 

mācību gadu skola saņēma Liepājas pilsētas domes lielo kvalitātes balvu par sasniegumiem 

centralizēto eksāmenu kopvērtējumā Ls 1000,- apmērā, Ls 500 par sasniegumiem latviešu valodas 

centralizētajā eksāmenā, Ls 500 par sasniegumiem svešvalodu centralizētajos eksāmenos. Šī nauda 

pilnībā tiks izlietota jaunas tehnikas iegādei. 

 

Rekomendācija. Veikt regulāru darbu pie pašvērtējuma ziņojuma, iepazīstinot skolas 

darbiniekus, skolēnus, viņu vecākus, dibinātāju un veidojot skolas attīstības perspektīvas. 

 

Rekomendācija izpildīta. 

Darbs pie skolas darbības vērtēšanas ir regulārs process. 

 



     

 
Pašnovērtējuma ziņojums 2013             Lappuse 20 

Skola savu darbību izvērtē regulāri, iespēju robežās ar to iepazīstina sabiedrību. Pašvērtējums tiek 

ņemts vērā, veidojot skolas attīstības perspektīvas, bet netiek veidots vienots pašvērtējuma 

ziņojums. 

 

Skolas darbības vērtējums tiek balstīts uz skolēnu mācību sasniegumiem, sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī uz skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujām.  

 

Skolēnu aptaujas notiek katra mācību gada 2. semestra beigās, kur skolēniem ir iespēja vērtēt katra 

skolotāja darbu un izteikt priekšlikumus skolas daba uzlabošanai, priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, metodisko komisiju vadītāji katra mācību gada noslēgumā veic sava darba vērtēšanu 

un izsaka priekšlikumus gan metodisko komisiju, gan skolas darbības uzlabošanai, gan novērtē 

skolas administrācijas darbu. Vecākiem katra mācību gada noslēgumā tiek dota iespēja izvērtēt 

skolas darbības plusus un ieteikt nepieciešamos uzlabojumus. 

 

 

3. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un to izpilde. 
 

 

Skolas attīstības plānā 2010. – 2013. gadam, pamatojoties uz iepriekšējā novērtēšanas perioda 

rekomendācijām un saglabājot pēctecību, tika noteiktas 11 prioritātes. 

 

1. pamatjoma - Mācību saturs. 
Vidējās izglītības standarta ieviešana. 

 Visu 10. – 12. klašu skolēnu apmācība notika atbilstoši 2008. gada 2. septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.715 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām. Sākot ar 

2013./2014. mācību gadu – atbilstoši 2013. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu paraugiem”. 

 Skola ir 2. kārtas pilotskola ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Mācību 

satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos”. 

 
Jaunas koncepcijas izstrāde DSD jomā. 

 2011. gadā vācu valodas metodiskajā komisijā tika izstrādāta „Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5. vidusskolas koncepcija mācību satura apguvei”, ko apstiprināja 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja L.Molčanova.  

 2011. gadā pirmo reizi tika kārtots starptautiski atzītais DSD I eksāmens vācu valodā. DSD 

I sertifikātu saņēma 11 skolas 9. klašu skolēni, 2012. gadā – 19 skolēni. Diploms apliecina 

skolēnu valodu prasmi C2 vai B1 līmenī. 

 Kopš 2000. gada DSD II diplomu ieguvuši 173 skolas absolventi, kas apliecina skolēnu 

valodu prasmi B2 vai C1 līmenī. 
 

Radošā domāšana – jauns mācību priekšmets skolā. 

 Kopš 2011. gada 4 skolas skolotāji ir ieguvuši apliecību par dalību ideju grupas „Radošuma 

pils” organizētajos kursos, viena skolotāja ir ieguvusi trenera statusu. 

 Kopš 2012. gada gandrīz visi skolotāji skolā ir apguvuši radošās domāšanas metodes – 

Edvarda de Bono 6 cepuru metodi, KORT 1 un KORT 4 metodes, ko skolotāji izmanto 

mācību procesā. 

 Ar 2011./2012. mācību gadu katru mācību gadu 2 klases fakultatīvi apgūst mācību 

priekšmetu „Radošā domāšana”. 
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 Ar 2012./2013. mācību gadu skolā 1 – 2 reizes mācību gadā notiek radošuma sacensības 

skolēniem. 

 Kopš 2012. gada septembra skola ir izveidota kā Liepājas bāzes skola ideju grupas 

„Radošuma pils” aktivitātēm radošuma popularizēšanai Liepājā. 

 2012. gada 2. semestrī skolā ir izveidota skolotāju radošo ideju grupa, kas regulāri dalās 

pieredzē, kā arī ģenerē idejas skolas ārpusstundu aktivitāšu organizēšanai. 

 

 

2. pamatjoma - Mācīšana un mācīšanās. 
Talantīgo skolēnu mērķtiecīga gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm un pētnieciskajiem 

lasījumiem. 

 Skolā ir izstrādāta sistēma darbam ar talantīgajiem skolēniem. 

 Katru mācību gadu ap 40 fakultatīvās nodarbības ir paredzētas darbam talantīgo skolēnu 

sagatavošanai mācību priekšmetu olimpiādēm un pētniecisko darbu lasījumiem. 

 Ar 2012./2013. mācību gadu 10. klasēs ir atjaunots fakultatīvais mācību priekšmets „Ievads 

pētnieciskajā darbībā”. 

 2012. gada 16. maijā skolā tika izveidota Goda grāmata, kurā parakstās skolēni, kuri 

ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un pētniecisko darbu lasījumos 

pilsētā un/vai valstī, kā arī viņu skolotāji. Goda grāmatā tiek ievietota arī kopīga 

fotogrāfija. 

 2010./2011. mācību gadā skolas skolēni saņēma 102 godalgotu vietu, 2011./2012. mācību 

gadā – 114 un 2012./2013. mācību gadā 140 godalgotas vietas mācību priekšmetu 

olimpiādēs un pētniecisko darbu lasījumos gan pilsētā, gan novadā, gan valstī. 

 Par 2012./2013. gadu skola saņēma Liepājas pilsētas Domes kvalitātes balvu pamatizglītībā   

„Dzintara liepiņa”. Skola balvu saņēma par sasniegumiem Liepājas pilsētas un Kurzemes 

reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos lasījumos par – 41 

godalgotu vietu pilsētas mērogā un 6 – Kurzemē. 

 

3. pamatjoma - Skolēnu sasniegumi. 

ABC līmenis centralizētajos eksāmenos ir vismaz 80%. 

 2010./2011. mācību gadā ABC līmenis centralizētajos eksāmenos kopumā bija 72,45%, 

virs 80% - krievu valodā un vēsturē. 

 2011./2012. mācību gadā ABC līmenis centralizētajos eksāmenos kopumā bija 69,34%, 

virs 80% - krievu valodā, latviešu valodā, vēsturē un bioloģijā. 

 Par 2012./2013. gadu skola saņēma Liepājas pilsētas Domes kvalitātes balvu par 

sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā (60,45 %), balvu par sasniegumiem 

latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (68,95%), balvu par sasniegumiem svešvalodu 

centralizētajos eksāmenos; (66,14%). No 2012./2013. mācību gada valstī netiek noteikti 

līmeņi, bet procenti. 

 

4. pamatjoma - Atbalsts skolēniem. 
Karjeras centra izveide skolā. Karjeras centra mērķtiecīga darbība skolā. 

 Ar 2010./2011. mācību gadu skolā darbu uzsāk diplomēts karjeras konsultants. 

 2012./2013. gadā skolā tiek izveidots Karjeras centrs, kurā ir atrodama informācija par 

karjeras iespējām, par tālākizglītības programmām. Pie Karjeras centra ir izvietots stends ar 

aktuālāko informāciju. 

 2012./ 2013. mācību gadā Karjeras centru ir apmeklējušas 10 klašu kolektīvi un karjeras 

konsultants ir konsultējis apmēram 105 skolēnus, ir noorganizēti pasākumi un nodrošināta 

skolas dalība pilsētas organizētajos pasākumos, no kuriem nozīmīgākie – Miķeļdienas 

tirgus sākumskolā, dalība karjeras nedēļas pasākumos Liepājā, dalība Eiro parlamenta 

spēlē, dalība Liepājs radošuma nedēļā – Rīgas ielas un tās uzņēmumu prezentācija, SMU 

piedalīšanās izstādē „Ražots Liepājā”. 
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 Skolas interneta mājas lapā ir izveidota sadaļā „Karjeras izglītība”, kurā interesenti var 

iepazīties ar Karjeras centra piedāvātajiem pakalpojumiem. 

 

5. pamatjoma – Skolas vide. 

Realizēt kustības „Draudzīga skola” principus skolā. 

 2010./ 2011. mācību gadā skola noslēdza līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju par kustības „Draudzīga skola” realizēšanu skolā. 

 2011. gada maijā skolā notiek skolas organizētā Kurzemes reģiona konference kustības 

„Draudzīga skola” dalībniekiem. 

 Skolas darbinieki regulāri piedalās kustības „Draudzīga skola” konferencēs un citās 

aktivitātē. 

 2012. gada oktobrī skolā notika Latvija Humānās pedagoģijas asociācijas un skolas 

organizētā 6. Baltijas Humānās pedagoģijas konference „Apvārsnis nav robeža, bet 

mērķis”, kurā piedalījās gandrīz visi skolas skolotāji. 

 Skolā notiek regulārs, aktīvs preventīvais darbs, lai maksimāli mazinātu fizisko un 

emocionālo vardarbību. 

 Skolā darbojas profesionāla atbalsta komanda skolēniem, kuras sastāvā ietilpst skolas 

administrācija, sociālie pedagogi un psihologi. Pēc vajadzības tiek pieaicināti arī citi 

speciālisti. 

 Jau vairāk nekā 5 gadus skolēniem fakultatīvi tiek mācīts priekšmets „Ko darīt, ja…”, kura 

ietvaros Liepājas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks māca skolēniem, kā rīkoties 

dažādās situācijās, un atbild uz skolēniem neskaidrajiem jautājumiem. 

 Sociālais pedagogs sākumskolas skolēniem fakultatīvi māca priekšmetu „Sociālo prasmju 

treniņš”. 

 Skolēniem katru mācību gadu tiek piedāvātas dažādas aptaujas un tematiskie pasākumi par 

atkarību izraisošo vielu vietu viņu dzīvē. 

 Vecākiem 2 reizes mācību gadā tiek organizētas tematiskas sapulces, kurās uzaicinātie 

speciālisti informē vecākus par atkarību izraisošām vielām, par bērnu drošību un citiem 

jautājumiem. 

 2013./2014. gadā tika izveidots Vecāku klubiņš, kurā skolas sociālā pedagoga vadībā 

vecāki mācās apzināties vecāku nenovērtējamo lomu, kā arī iegūst zināšanas un prasmes 

bērnu audzināšanā. 

 2013. gada maijā skola iesaistījās projekta Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana 

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” aktivitātēs 

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, „Sociāli emocionālā audzināšana” un „Vienaudžu 

mācīšanās lasītprasmes veicināšanai”. 

 

ES projektu līdzekļu piesaiste skolas vides sakārtošanā. 

 2012./2013. gadā skolā sāk strādāts projektu koordinators. 

 

6. pamatjoma - Skolas resursi. 

Galvenā korpusa mācību telpu atjaunošana un skolas nodrošināšana ar tehniskajiem 

līdzekļiem. 

 Vēsturiskajā korpusā pakāpeniski tiek remontētas mācību telpas pēc shēmas – griesti un 

apgaismojums, sienu paneļi, grīda. 

 Līdz 2013. gada 1. septembrim pilnībā atjaunoti 17 kabineti, daļēji atjaunoti 11 kabineti, 

neremontēti – 2 kabineti. 

 Uz 2013. gada 1. septembri skolā ir 145 datori, kuriem visiem ir Lattelecom optiskā 

interneta pieslēgums ar ātrumu 40 Mbit/s. Datori ir izvietoti visos mācību kabinetos, 

skolotāju istabās, personāla darba telpās, kā arī divās datorklasēs ar 18 un 30 darba vietām.  
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 Uz 2013. gada 1. septembri pieejamas trīs interaktīvās tāfeles, 29 multimediju projektori, 6 

dokumentu kameras 

 Līdz 2013. gada beigām budžeta līdzekļu ietvaros paredzēts iegādāties multimediju 

projektorus un dokumentu kameras. 

 

Skolas 3. kārtas celtniecība. 

 Ir izstrādāts tehniskais projekts skolas piebūves 3. kārtai, kurā ir paredzēts uzcelt 

vieglatlētikas manēžu skolas teritorijā. Liepājas pilsētas Domes attīstības plānā šī būve ir 

iekļauta kā prioritāte un tiek meklēti līdzekļi piebūves celtniecībai. 

 

7. pamatjoma - Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Skolotāju darba kvalitātes maksimāli reāla novērtēšana. 

 Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ir ieguvuši 74 skolotāji. 

 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija skolā darbojās maksimāli 

iespējami objektīvi. Komisijas darbības ietvaros tika izvērtēti 108 skolotāju portfolio, 

vērotas 324 mācību stundas, kā rezultātā 105 gadījumos skolotājiem tika piešķirta pakāpe, 

bet 3 gadījumos pakāpe netika piešķirta. 

 

 

4. Pamatojumu iegūšanas metodes. 
 

 

Anketēšana un rezultātu analīze. 

 

2013. gada aprīlī ar interneta vietnes www.aptauja.lv visiem 1163 skolas skolēniem, viņu 

vecākiem un 92 skolotājiem tika piedāvātas divas aptaujas anketas, ar mērķi izvērtēt skolas 

darbību. Skolēnu aptaujā piedalījās 570 respondenti, no kuriem 60,35% bija meitenes (1. – 2. klase 

– 2 skolēni, 4. klase – 103 skolēni, 5. – 6. klase – 180 skolēni, 7. – 9. klase – 167 skolēni, 10. – 12. 

klase – 118 skolēni). Vecāku aptaujā piedalījās 298 vecāki, no kuriem 57,09% ir meitas ( 1. – 4. 

klase – 145, 5. – 6. klase – 58, 7. – 9. klase – 56, 10. – 12. klase – 39). Skolotāju aptaujā piedalījās 

86 skolotāji, no kuriem pedagoģiskā darba stāžs 16 un vairāk gadi ir 70,93% skolotāju, 52,38% 

vairāk nekā 16 gadus strādā mūsu skolā. 

Anketu rezultāti tika apkopoti procentos un attēloti stabiņveida diagrammās. 

4. – 12. klašu skolēniem 2013. gada aprīlī tika piedāvāta tradicionālā aptauja, kuras ietvaros 

skolēni novērtēja katra skolotāja darbību 7 jomās. Visiem skolotājiem 2013. gada aprīlī tika 

piedāvāta anketa administrācijas darba izvērtējumam, kas sastāvēja no 17 jautājumiem. Vadības 

darba novērtējuma anketu aizpildīja 80% skolotāju. 

 

Skolēnu aptaujas internetā respondenti. 
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Skolotāju aptaujas internetā respondenti. 
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Vecāku aptaujas internetā respondenti. 

 

    
 

Skolas dokumentācijas un materiālu analīze. 

 

 Lai iegūtu pierādījumus skolas sasniegumiem, tika pētīti un analizēti visi skolā esošie 

dokumenti un materiāli – licencētās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas, 

tematiskie plāni, klašu sekmju uzskaites žurnāli, sekmju kopsavilkuma žurnāli, interešu izglītības 

programmas un žurnāli, pedagogu tarifikācijas saraksti, stundu un nodarbību saraksti, pārbaudes 

darbu grafiki, metodiskās padomes un metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli, 

skolas padomes un pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, klašu audzinātāju darba plāni, vecāku 

sapulču protokoli, skolas attīstības plāns, skolas 2011./2012. un 2012./2013. mācību gada darba 

plāns, izglītības pārraudzības plāns, direktores rīkojumi, ienākošo un izejošo dokumentu reģistrs 

un dokumenti, skolas nolikums, skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti, budžeta 

tāmes, kontrolējošo institūciju sastādītie akti, skolēnu izaugsmes un sekmju uzskaites analīzes 

materiāli, sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīzes dati, skolēnu dienasgrāmatas, skolotāju 

pašvērtējuma rezultāti, instruktāžu žurnāli u.c. dokumenti. 
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Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana. 

 

 Tika analizētas 2012./2013. mācību gadā vērotās mācību un klases stundas, nodarbības un 

pasākumi. 

 

Intervijas, sarunas. 

 

 Tika izmatoti individuālo sarunu rezultāti ar skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem 

darbiniekiem un vecākiem. Individuālās sarunas ar vecākiem ir atspoguļotas individuālo sarunu ar 

vecākiem klašu audzinātāju un skolas administrācijas uzskaites dokumentos. 

 

 

5. Skolas darbības izvērtējums pa pamatjomām. 
  

 

5.1. Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas. 

 

Skola īsteno trīs izglītības programmas: 

 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods – 2101 21 11, licence Nr. 

V – 2471 no 05.07.2010. 

 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods: 3101 10 11, 

licence Nr. V – 884 no 09.12.2009. Programmai ir trīs novirzieni – komercnovirziens, 

teātra novirziens, vispārizglītojošais novirziens. 

 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, 

kods: 3101 30 11, licence Nr. V – 883 no 09.12.2009. 

 

Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas. Nepieciešamības gadījumā skola veic 

grozījumus izglītības programmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Lielākā daļa vecāku un skolēnu atzīst, ka programmas ir pārdomātas un iespēju robežās sastādītas 

atbilstoši mūsdienu konkurences prasībām, iekļaujot tajās padziļinātu valodu apmācību. 

 

Visas mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši 

licencētajām programmām. Lielākā daļa skolotāju strādā pēc VISC piedāvātajām 

paraugprogrammām. 11. – 12. klasēs latviešu literatūra tiek mācīta pēc autorprogrammas. Ievērojot 

to, ka skolā pirmā svešvaloda ir vācu valoda, ko padziļināti māca no 2. klases, 2. svešvaloda tiek 

mācīta no 5. klases. Pēc skolēnu un vecāku izvēles tā ir angļu vai krievu valoda. No 7. klases 

skolēni apgūst 3. svešvalodu (krievu vai angļu). Skolā visas svešvalodas no 2. – 9. klasei tiek 

mācītas pēc skolotāju izstrādātām un direktores apstiprinātām autorprogrammām. 

 

Mācību priekšmetu „Drāma” un Teātra vēsture” skolas izstrādātie mācību priekšmetu standarti ir 

saskaņoti ar VISC. Skolotāji šos mācību priekšmetus māca saskaņā ar izstrādātajām 

autorprogrammām. 

 

Klašu audzinātāji sava darba plānošanā izmanto Valsts un Liepājas pilsētas izvirzītās prioritātes 

audzināšanas jomā. Ar 2013./2014. mācību gadu katrā klasē iekļautas 8 audzinātāja stundas gadā 

sociāli emocionālajā audzināšanā, ko paredz projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 
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Katru gadu, atbilstoši licencētajām izglītības programmām, tiek apstiprināts mācību plāns, saskaņā 

ar to tiek veidots mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts, pārbaudes darbu grafiks un 

konsultāciju saraksts.  

 

Konsultāciju laiki, mācību priekšmetu un nodarbību saraksts ir izvietoti skolā, kā arī publicēti 

skolas mājas lapā. Pārbaudes darbu plāns attiecīgajam mēnesim tiek izvietots skolotāju istabā un 

skolēniem pie ziņojumu dēļa. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas tajos, par ko 

operatīvi tiek informēti skolēni. 

 

Visi skolotāji uzskata, ka viņi zina savas profesionālās darbības mērķus un izprot sava mācību 

priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, skolēnu 

sasniegumu vērtēšanas formas.  

 

Visi skolotāji uzskata, ka regulāri notiek aktīva sadarbība starp skolotājiem, lai saskaņotu 

atbilstošo mācību priekšmetu apguves prasības. Mācību priekšmetu programmas un tematiskie 

plāni katru gadu tiek izvērtēti, nepieciešamības gadījumā  koriģēti attiecīgo mācību priekšmetu 

metodiskajās komisijās. Visi skolotāji uzskata, ka viņi sadarbojas mācību priekšmetu programmu 

izvēlē vai izstrādē.  

 

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

paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus 

atkarībā no konkrētās klases un skolēnu individualitātes, kas tiek ietverti mācību priekšmetu 

tematiskajos plānos. Mācību darba diferenciācija un individualizācija notiek galvenokārt 

konsultāciju laikā. Skolotāji šajā darbā maksimāli izmato skolas piedāvātas iespējas. 

 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli un tematisko plānu 

izstrādi, nodrošina skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un iespēju robežās 

resursus. Skolotāji tiek nodrošināti ar dažādu autoru izstrādāto jaunāko mācību un metodisko 

literatūru. Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem nepieciešamo atbalstu.  

 

 

9. klašu skolēnu tālākās gaitas  

 

 

 9. klašu 

skolēnu 

skaits 

Mūsu 

vidusskolā 

(%) 

Citā 

vidusskolā 

(%) 

Arodskolā 

(%) 

2007./2008. 148 89 (60%) 9 (6%) 46 (31%) 

2008./2009. 146 91 (62%) 5 (3%) 47 (35%) 

2009./2010. 104 57 (55%) 10 (10%) 32 (35%) 

2010./2011. 100 61 (61%) 4 (4%) 34 (35%) 

2011./2012. 78 61 (78%) 1 (1%) 15 (21%) 

2012./2013. 74 42 (57%) 4 (5%) 28 (38%) 

 

 

12. klašu skolēnu tālākās gaitas  

 

 

 Absolventu 

skaits 

Augstskola Ārzemēs Strādā 

2007./2008. 143 133 6 4 

2008./2009. 111 88 23 - 
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 Absolventu 

skaits 

Augstskola 

(budžetā) 

Augstskola 

(maksa) 

Ārzemēs Strādā 

2009./2010. 98 54 16 25 3 

2010./2011. 103 30 42 28 3 

2011./2012. 107 43 34 24 6 

2012./2013. 71 32 24 7 8 

 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

5.2. Mācīšana un mācīšanās. 

5.2.1. Mācīšanas kvalitāte.  

 

Lielākajai daļai skolotāju ir vienota izpratne par mācīšanas un mācīšanās procesiem. Gandrīz visi 

skolotāji radoši izvēlas un izmanto skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un 

mācību satura prasībām atbilstošas daudzveidīgas mācību metodes, kas aktualizē, sekmē un 

nodrošina produktīvu skolotāja – skolēnu mācību sadarbību. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka 

mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no pārbaudes darbu, ieskaišu un eksāmenu 

rezultātiem. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir mērķtiecīgi, virzīti uz stundā iegūto 

zināšanu un prasmju nostiprināšanu. To apjoms ir optimāls un sabalansēts starp dažādiem mācību 

priekšmetiem. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka uzdotais mājas darbu apjoms ir normāls, atbilstošs 

skolēnu spējām un saskaņots ar klasē veicamo. 

 

Gandrīz visi skolotāji, īstenojot mācību priekšmetu programmas, sekmīgi nodrošina mācību 

procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Gandrīz visi skolotāji savā darbā izmanto 

IKT  tehnoloģijas mācību procesā – 2 datorklases, datorus, 3 interaktīvās tāfeles, multimediju 

projektorus, dokumentu kameras, TV, VIDEO, atskaņotājus. Skolas mājas lapā ir izveidota skolas 

e-mācību vide, ko izmanto aizvien vairāk skolotāju. 

 

Mācību stundās tiek risinātas skolēniem nozīmīgas idejas un problēmas. Kopš 2012./2013. mācību 

gada 10. – 12. klasēs skolotāji integrēti vienlaicīgi māca vairākus mācību priekšmetus, piemēram, 

latviešu literatūru, ģeogrāfiju un ekonomiku, ģeogrāfiju un angļu valodu. Skolā ir izstrādāta 

noteikta sistēma projektu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Visi skolēni ir 

iesaistīti šajā procesā, veicot projekta vai pētniecisko darbu, kā arī veidojot biznesa plānus un 

skolēnu mācību uzņēmumus programmas Junior Achievement Latvija programmas ietvaros. 

Skolēni regulāri piedalās dažādos konkursos ārpus tiešā mācību procesa. Visu iepriekšminēto 

aktivitāšu rezultātā ir godalgotas vietas ne tikai pilsētā, bet arī valstī. Līdzdalība skolas, valsts un 

starpvalstu projektos ir uzlabojusi mācību procesa kvalitāti. 

 

Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji vada un rosina skolēnu mācību un izziņas darbību. Skolotāja 

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

skolēnu vecumam. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji saprotami izstāsta un izskaidro 

mācību vielu, kā arī izskaidro pārbaudes darbu izpildes un vērtēšanas nosacījumus. Vairāk nekā 

puse skolēnu uzskata, ka mācību stundas ir interesantas un tajā var radoši strādāt. Lielākā daļa 

skolēnu un vairāk nekā puse vecāku uzskata, ka skolotāji vienmēr izskaidro, kā pildīt mājas 

darbus. 

 

Lielākā daļa skolotāju veiksmīgi izmanto metodes, kas paredz visu skolēnu aktīvu iesaistīšanos 

mācību procesā. Gandrīz visi skolēni un lielākā daļa skolotāju uzskata, ka viņi prot sadarboties ar 

vienaudžiem mācību procesā. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolēni un skolotāji savstarpēji 

labi saprotas, ka sadarbība starp skolotāju un skolēnu palielinājusies, stundās aktīvi tiek veidots un 
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uzturēts dialogs, skolotāji uzklausa un ņem vērā audzēkņu izteiktās domas. Vairāk nekā puse 

skolēnu uzskata, ka viņi var skolotājiem izteikt savas domas. Vairāk nekā puse skolēnu uzskata, ka 

skolotājs viņus paslavē, ja viņi labi strādā  un ka skolēni priecājas, ja var citiem parādīt savus 

sasniegumus. Gandrīz visi skolēni un skolotāji uzskata, ka pie  skolotājiem var rast palīdzību un 

konsultēties, saņemt padomu un atbalstu, ja nav izprasta mācību viela.  

 

Gandrīz visi skolotāji regulāri pārrunā, kā sasniegt izvirzītos mērķus, jaunākās mācīšanas metodes, 

kā arī savā darbā izmanto Edvarda de Bono domāšanas metodes, regulāri dalās pieredzē šo metožu 

integrēšanā mācību procesā. Visi skolotāji uzskata, ka viņi mudina skolēnus būt pārliecinātiem par 

sevi un sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus. Lielākā daļa vecāku uzskatā, ka skolotāji 

mudina viņu bērnus mācīties atbilstoši spējām un ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti. 

 

Vērtējums : 4 (ļoti labi) 

5.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

 

Lielākā daļa skolotāju mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, rosina strādāt mērķtiecīgi, 

atbilstoši spējām un veido viņos motivāciju mācīties. Lielākā daļa skolēnu un vecāku atzīst, ka 

skolotāji motivē un ieinteresē vēlmē sasniegt labākus rezultātus, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, 

pašvērtējumu, stimulējot pašattīstību. Visi skolēni uzskatā, ka skolotāji mudina viņus būt 

pārliecinātiem par sevi un sasniegt arvien augstākus mācību rezultātus. Vairāk, kā puse skolēnu 

uzskata, ka viņi sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus. Gandrīz visi skolēni zina un izprot 

mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, gan organizējot savu mācīšanos stundās, gan 

apgūstot daudzveidīgu izglītošanās darba pieredzi. Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka mācību 

stundās skolēni uzvedas labi.  Skolotāji mācību procesā izmanto datorklases, INTERNET resursus, 

dažādas tehnoloģijas un bibliotēkas. Vairāk kā puse skolēnu uzskata, ka skolotāji rosina viņus 

mācību procesā izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus – enciklopēdijas, vārdnīcas, laikrakstus 

utt., skolas vai pašu rīcībā esošās iespējas - datorklases, bibliotēkas. Vairāk nekā puse skolēnu 

atzīst, ka viņi mācīšanās procesā izmanto daudzpusīgas mācīšanās metodes. Gandrīz visi skolēni 

atzīst, ka viņi nepieciešamības gadījumā labprāt lūdz padomu skolotājiem. 

 

Skola sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, 

veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi skolvadības sistēmā ”e – klase”. Visi skolotāj uzskata, ka 

viņi regulāri novērtē skolēnu sasniegumus un gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolā regulāri tiek 

izvērtēta katra skolēna izaugsme. Skolēnu izaugsmes datu bāzes informāciju regulāri analizē gan 

klašu audzinātāji, gan priekšmetu skolotāji un metodiskās komisijas, analīzes rezultātus izmanto 

mācību procesa uzlabošanai, individuālās pārrunās gan ar skolēniem, gan ar vecākiem. Lielākā 

daļa skolēnu atzīst, ka viņi prot izvērtēt savus mācību sasniegumus.  

 

Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, iesaistās stundu darbā, uzņemas līdzatbildību 

par mācību procesa norisi, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas. Taču stundu vērojumi 

liecina, ka ne visi skolēni uzņemas līdzatbildību par savu izglītību, jo ir zema atbildības sajūta, nav 

motivācijas mācīties. Vairāk kā puse skolēnu uzskata, ka viņiem patīk mācīties un apgūt jaunas 

zināšanas. Vairāk nekā puse skolēnu uzskata, ka viņi prot plānot savu darbu. Gandrīz visi skolēni 

uzskata, ka viņi iemācās mājas darbu un pārbaudes darbu veikšanai nepieciešamās prasmes, vairāk 

kā  puse skolēnu uzskata, ka mājas darbi ir lietderīgi un tie palīdz apgūt mācību materiālu. 

 

Ieviešot jaunos mācību priekšmetu standartus pamatizglītībā un piedaloties Eiropas Savienības 

struktūrfondu nacionālās programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”, darbs stundās kļuvis daudzveidīgāks, 

sarežģītāks, bet interesantāks. Skolotāji daudz izmanto grupu un pāru darba organizācijas formas. 
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Gandrīz visi skolēni uzskata, ka viņi prot sadarboties ar citiem skolēniem mācību procesā - strādāt 

grupās, iesaistīties kopīgos mācību projektos. 

 

Vērtējums : 3 (labi) 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

 

Gandrīz visi skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto kārtību, skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību un skolotāju izstrādāto individuālo vērtēšanas 

kārtību. Skolotāji vērtēšanas metodes un pārbaudes formas izvēlas atbilstoši mācīšanas mērķiem, 

mācību priekšmeta specifikai un skolēnu vecumam. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes 

darbu veidošanai un vērtēšanai pa apmācības posmiem un pa mācību priekšmetiem. Gandrīz visi 

skolēni uzskata, ka skolotāji vienmēr izskaidro pārbaudes darbu izpildes un vērtēšanas 

nosacījumus. Lielākā daļa skolēnu uzskata, skolotāji vienmēr saprotami pamato konkrētā darba 

vērtējumu. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolotāji pārbaudes darbus izlabo savlaicīgi. Gandrīz 

visi vecāki uzskata, ka viņiem ir skaidra skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība visos 

mācību priekšmetos.  

 

Skolotāji sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos elektroniskajā klases žurnālā. 

Administrācija regulāri pārrauga un kontrolē minimālo vērtējumu skaitu un uzskaiti, kā arī to, vai 

skolotāji ievēro pašu izstrādāto skolēnu zināšanu individuālo vērtēšanas kārtību. Skolēnu zināšanu 

vērtējumus skolotāji analizē metodisko komisiju un metodiskās padomes sanāksmēs, kā arī 

pedagoģiskās padomes sēdēs un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 

Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka viņi tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumiem un to 

analīzes rezultātiem. 

 

Vērtējums : 4 (ļoti labi) 

 

5.3. Skolēnu sasniegumi. 

5.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. 

 

Mācību darbs skolā ir vērsts uz to, lai katrs skolēns pēc iespējas labāk varētu apgūt katrā klasē 

plānotās mācību priekšmetu standartu prasības atbilstoši savām spējām un iegūtu vispārējo 

pamatizglītību un/vai vispārējo vidējo izglītību. 

 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei un analīzei, ko koordinē un uzrauga skolas 

administrācija. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti pēc katra semestra pedagoģiskās padomes 

sēdēs, metodiskajā apvienībā un metodiskajās komisijās. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek reģistrēti un uzkrāti sistēmā e-klase, tā radot vēl daudzpusīgākas 

un plašākas iespējas skolēna, klases vai mācību priekšmeta mācību sasniegumu kvalitatīvai 

dinamikas analīzei noteiktā laika posmā. 
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Klašu vidējie vērtējumi pa mācību gadiem. 

 

Vidējais vērtējums latviešu valodā 4. klasēs

7,51

7,06
7,14

7,04

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 
 

 

Vidējais vērtējums matemātikā 4. klasēs
6,77

6,46

6,58 6,59

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 
 

 

Vidējais vērtējums dabaszinībās 4. klasei

7,72

6,95

7,32
7,18

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 
 

 

Vidējais vērtējums vācu valodā 4. klasei 

7,28
7,16

6,81

6,96

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 
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 2012./2013. 2011./2012. 2010./2011. 

Augsts  2,88% 1,87% 

Optimāls 70,49% 62,50% 68,22% 

Pietiekams 29,51% 33,65% 29,91% 

Nepietiekams  0,96%  
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 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

matemātika 5,85 5,82 5,96 

latviešu valoda 6,06 6,14 5,98 

latvijas un pasaules vēsture 6,32 5,76 6,10 

dabaszinības 6,86 6,35 6,41 

literatūra 6,98 6,79 6,77 

vācu valoda 6,62 6,51 6,35 

angļu valoda 6,38 6,20 6,42 

krievu valoda (2. svešvaloda) 6,39 6,48 6,32 

Latvijas vēsture (6. klase)  6,63  

pasaules vēsture (6. klases)  6,68  

Latvijas vēsture (7. klase)   6,35 

pasaules vēsture (7. klases)   5,99 

 

5. - 9. klašu vidējie vērtējumi 2010./2011. m.g.

3%

60%

37%

0%

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts
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5. - 9. klašu vidējie vērtējumi 2011./2012. m.g.

6%

57%

37%

0%

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

 
 

5. - 9. klašu vidējie vērtējumi 2012./2013. m.g.

4%

60%

35%

1%

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

 
 

 2012./2013. 2011./2012. 2010./2011. 

Augsts 1 % - - 

Optimāls 35 % 37 % 37 % 

Pietiekams 60 % 57 % 60 % 

Nepietiekams 4 % 6 % 3 % 
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 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

angļu valoda 7,2 7,2 7,2 

bioloģija 6,7 6,5 6,3 

ekonomika 6,7 6,9 6,8 

fizika 5,8 5,8 5,7 

ģeogrāfija 6,8 7,0 6,7 

kulturoloģija 6,7 6,9 6,6 

ķīmija 6,2 5,9 6,0 

latviešu valoda 6,2 6,2 6,1 

literatūra 6,9 6,7 6,6 

matemātika 6,0 5,9 6,0 

vācu valoda 8,4 7,7 7,8 

vēsture  6,5 6,5 

 

 
 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

10. klase 7,09 6,89 6,68 

11. klase 6,81 6,96 6,64 

12. klase 7,01 6,99 7,18 

 

10. - 12. klašu vidējie vērtējumi 2010./2011. m.g.

64%

36%

0%

Pietiekams

Optimāls

Augsts
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10. - 12. klašu vidējie vērtējumi 2011./2012. m.g.

66%

34%

0%

Pietiekams

Optimāls

Augsts

 
 

10. - 12. klašu vidējie vērtējumi 2012./2013. m.g.

67%

32%

1%

Pietiekams

Optimāls

Augsts

 
 

 

 2012./2013. 2011./2012. 2010./2011. 

Augsts 1 %   

Optimāls 32 % 34 % 36 % 

Pietiekams 67 % 66 % 64 % 

 

 

Īpašu vērību skola pievērš skolēnu sasniegumiem tajos pārbaudes darbos, kuros ir valsts pārbaudes 

darbi. 
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 2012./2013. 2011./2012. 2010./2011. 

Latviešu valoda 7,64 7,12 7,23 

Matemātika 6,93 7,04 6,8 

 

 

 
Latviešu valoda, matemātika 3. klase

2010./ 2011.  mācību gads

11%

64%

25%

Augsts 

Optimāls 

Pietiekams 

         

Latviešu valoda, matemātika 3. klase

2011./ 2012.  mācību gads
3%

81%

16%

Augsts 

Optimāls 

Pietiekams 

 
 

Latviešu valoda, matemātika 3. klase

2012./ 2013.  mācību gads

15%

66%

19%

Augsts 

Optimāls 

Pietiekams 

 
 

 2012./2013. 2011./2012. 2010./2011. 

Augsts 15 % 3 % 11 % 

Optimāls 66 % 81 % 64 % 

Pietiekams 19 % 16 % 25 % 

 

 
 

 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

dabaszinības 6,63 6,24 6,38 

latviešu valoda 6,26 6,11 5,93 

matemātika 5,88 5,73 6,28 
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 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

matemātika 5,89 5,33 5,8 

latviešu valoda 5,94 5,86 5,85 

vācu valoda 6,64 6,37 5,99 

vēsture 6,18 5,64 5,99 

 

 
 

 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

latviešu valoda 6,5 6,4 6,7 

literatūra 6,9 7,2 7,3 

matemātika 6,3 6 6,3 

vācu valoda 7,7 7,8 8 

angļu valoda 7,1 7,3 7,4 

krievu valoda 7,5 6,4 7,3 

 

Analizējot skolēnu mācību sasniegumu dinamiku pēdējo trīs mācību gadu laikā, var secināt, ka 

kopējais rezultātu līmenis ir diezgan stabils. 

 

Vērtējums : 3 (labi) 
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5.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

Viens no būtiskākajiem skolas mācīšanās un mācīšanas kvalitātes rādītājiem ir skolēnu sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos, īpaši centralizētajos eksāmenos, jo vērtējums tajos ir visobjektīvākais 

iespējamais. 

 

Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Ja tas iespējams, 

rezultāti vienmēr tiek salīdzināti ar rezultātiem pilsētā un valstī. 

 

 

Valsts ieskaite latviešu valodā 3. klasei

7,9

8,5

7,6

8,1

8,4

7,7

8,6

7,8

8
7,9

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

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

Skolā

Pilsētā

 
 

 

 

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

skolā 7,9 8,5 7,6 8,1 8,4 

pilsētā 7,7 8,6 7,8 8,0 7,9 

 

 

Valsts ieskaite matemātikā 3. klasei

6,9

7,7

7,4

7,8 7,8

7,5

7,7

7,4
7,5

7,9

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

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

Skolā

Pilsētā

 
 

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

skolā 6,9 7,7 7,4 7,8 7,8 

pilsētā 7,5 7,7 7,4 7,5 7,9 
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 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012 2012./2013. 

skola 5,09 5,8 6,51 6,32 5,77 

pilsēta 5,02 5,7 6,13 6,14 5,6 

valsts  6,5    

 

 
 

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

skola 5,66 5,6 6,2 5,72 6,89 

pilsēta 5,4 5,6 6,05 5,9 6,9 

valsts  5,7    

 

 
 

 2010./2011. 2011./2012 2012./2013 

skola 6,82 6,41 6,9 

pilsēta 6,3 6,17 6,74 
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 2008./2009 2009./2010 2010./2011 2011./2012 2012./2013. 

skola 5,46 6,3 6,39 6,13 6,2 

pilsēta 5,38 6,3 5,95 5,71 5,95 

valsts  6,6    

 

 
 

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

skola 5,48 5,4 5,55 5,99 6,14 

pilsēta 5,43 5,5 5,39 5,78 5,6 

valsts  4,9    

 

 
 

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

skola 5,79 5,4 6,38 5,97 6,12 

pilsēta 5,51 5,7 5,81 6,15 6,19 

valsts  5,9    
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 2008./2009 2009./2010 2010./2011 2011./2012 2012./2013. 

skola 6,84 6,5 5,86 5,8 5,87 

pilsēta 6,19* 6,3* 6,93* 6,4* 6,31* 

valsts  6,8    

      

* - angļu val. pilsētā 

 

Salīdzinot skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā ar vērtējumiem valsts pārbaudes darbos, 

var secināt, ka tie ne vienmēr ir atbilstoši. Tas izskaidrojams ar to, ka katru gadu ir atšķirīgs 

līmenis valsts pārbaudes darbam.  

 

Ja salīdzina vērtējumus valsts pārbaudes darbos pa gadiem, tad ir redzams, ka tie pārsvarā ir virs 

vidējā līmeņa pilsētā. 

 

Kopš valstī tika noteikti centralizētie eksāmeni, skola skolas rezultātus salīdzina gan ar rezultātiem 

pilsētā, gan valstī dažādos raksturojošos lielumos – gan pa līmeņiem, gan pa prasmēm, gan pa 

ABC līmeņiem. Tā kā valstī vispopulārākā rezultātu salīdzināšana bija pa ABC līmeņiem, tad 

turpmāk rezultāti salīdzināti tieši tā. 

 

Angļu valodas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %

66,67%

77,53%

67,03%
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Vācu valodas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %

83,33% 81,11%
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62,30%

46,81%

77,42%

92,58%

48,39%

66,70%

52,76% 53,33%

82,56%

46,67%

59%

78,38%

40,80%43,29% 44,37%
52,34%

70,85% 72,93%

62,12%42,34%

73,30%

49,75%
50,56%

65,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

200
3.

/2
00

4.m
.g

.

200
4.

/2
00

5.m
.g

.

200
5.

/2
00

6.m
.g

.

200
6.

/2
00

7.m
.g

.

200
7.

/2
00

8.m
.g

.

200
8.

/2
00

9.m
.g

.

200
9.

/2
01

0.m
.g

.

201
0.

/2
01

1.m
.g

.

201
1.

/2
01

2.m
.g

.

5. vsk.

Pilsētā

Valstī

 
 

Krievu  valodas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %

72,22%
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Latviešu valodas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Matemātikas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Vēstures eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Ķīmijas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Bioloģijas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Centralizēto eksāmenu rezultāti tajos mācību priekšmetos, kurus kārtot izvēlas liels skaits skolēnu, 

regulāri ir ievērojami augstāki nekā vidējie rādītāji valstī un augstāki nekā pilsētā. 

 

 

Fizikas eksāmena rezultāti salīdzinājumā pa ABC līmeņiem, %
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Sākot ar 2021./ 2013. mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti tiek izteikti tikai procentos. 
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 latv. v. vācu v. angļu v. kr. v. fr. v. vēsture mat. biol. fizika 

5. vsk. 68,95% 53,45% 67,36% 71,33% 70,08% 68,68% 45,86% 60,87% 38,55% 

pilsētā 56% 41,50% 57,50% 66% 70,08% 52,47% 40,80% 62,14% 56,54% 

valstī 55,70% 65,92% 54,70% 64,17% 66,12% 37,16% 37,30% 65,55% 53,78% 

 

Rezultāti centralizētajos eksāmenos 2012./ 2013. mācību gadā ir augstāki nekā vidēji valstī un 

pilsētā, izņemot bioloģiju un fiziku. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.4. Atbalsts skolēniem. 

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība). 

 

Skolā ir atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets, kurā strādā divas medicīnas māsas, kas 

nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un darbiniekiem, regulāri apkopo ziņas 

par skolēnu veselības stāvokli, atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām un seko skolēnu 

higiēnai un skolas tīrībai. Vairāk nekā puse vecāku atzīst, ka viņi ir informēti par medicīniskā 

personāla darbību skolā. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka pazīst skolas medicīnas māsu. Gandrīz visi 

skolēni zina, pie kā vērsties pēc palīdzības traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumā. 

Nepieciešamības gadījumā skolēnam tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, par ko 

vienmēr informē skolēna vecākus un vienojas par tālāko darbību. Lielākajā daļā gadījumu ar klases 

audzinātāju starpniecību notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem par viņu bērnu veselības 

stāvokli. Šī informācija ir konfidenciāla. Medicīnas māsas veic skolēnu apmācību elementārās 

pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī katru gadu sagatavo divas skolas komandas sacensībām pirmās 

palīdzības sniegšanā starp pilsētas skolu skolēniem. 
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Skolā ir izstrādātas un apstiprinātas visas nepieciešamās drošības instrukcijas, ar tām regulāri tiek 

iepazīstināti gan skolēni, gan darbinieki. Skolā visiem pieejamā vietā ir izvietota informācija, kā 

sazināties ar palīdzības dienestiem, ja tas nepieciešams. Skola ir aprīkota ar automātisko 

ugunsdrošības sistēmu un signalizāciju. Divas reizes mācību gadā skolā notiek evakuācijas 

mēģinājumi.  

 

Skolas ēkā mācību procesa laikā dežurē policists, ēka un skolas teritorija tiek novērota ar 32 

novērošanas kamerām. Fakultatīvi klasēs notiek nodarbības par dažādiem drošības jautājumiem, 

kuras vada Liepājas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. Nodarbību laikā 

skolēniem ir iespēja noskaidrot visus viņiem neskaidros jautājumus, kas attiecas uz drošību ne tikai 

skolā, bet arī ārpus tās. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka citi skolēni viņus nekad neapceļ un fiziski 

neaizskar un par viņiem nesmejas, ka skola viņiem palīdzēs sarežģītās situācijās. Gandrīz visi 

skolēni atzīst, ka viņi zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās un ka viņi skolā un tās 

apkārtnē jūtas droši. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka viņu bērni skolā jūtas droši un ka skola rūpējas 

par bērnu drošību skolā un ārpusskolas pasākumos. 

 

Skolā saskaņā ar noteikto kārtību darbojas atbalsta komanda, kuras sastāvā ietilpst administrācijas 

pārstāvji, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, medicīnas māsa. Atbalsta komandu vada 

sociālais pedagogs. Tā aktīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Ar 

klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju starpniecību regulāri tiek apzinātas skolēnu 

emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šī informācija tiek izmantota regulāram 

skolēnu atbalstam. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīti pilsētas sociālie dienesti skolēnu 

sociālo problēmu risināšanā. Skola ir iesaistījusies arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

organizētajā kustībā “Draudzīga skola”. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka viņi var saņemt skolā 

psihologa vai logopēda palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņi 

sadarbojas ar atbalsta personālu. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka viņi ir informēti par bērna 

iespējām saņemt atbalsta personāla palīdzību. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka viņu bērnam skolā 

netiek darīts pāri un ka viņu neapceļ.  

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

5.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

 

Skolā aktīvi darbojas 5. - 12. klašu Skolēnu padome. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka tā darbojas 

labi. Tās veido ievēlēti skolēnu pārstāvji no katras klases. Ar skolēnu aktīvu līdzdalību top trīs 

skolas avīzes - „Cinītis”, „Nemiers” un „Videnīte”. Skolēnu padome skolotāja - konsultanta vadībā 

pārdomāti plāno, organizē, vada un analizē daudzveidīgus skolas tradicionālos ārpusstundu 

pasākumus. Skolēni aktīvi iesaistās dažādos labdarības pasākumos un akcijās, kā arī ar labiem 

panākumiem dažādos konkursos. Skola regulāri iesaistās arī starptautiskajos projektos. Laikā no 

2011. līdz 2013. gadam skola bija iesaistījusies COMENIUS daudzpusējās partnerības projektā 

“Esi gatavs nākotnei”, kura ietvaros skolēni apmeklēja četras projekta sanāksmes dažādās Eiropas 

valstīs. Skolēnu personības veidošanai, attīstīšanai, redzesloka paplašināšanai regulāri tiek 

organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi – ekskursijas un kultūras iestāžu apmeklējumi. Lielākā 

daļa skolēnu uzskata, ka tie ir interesanti. 

Skola ir iesaistījusies ideju grupas “Radošuma pils” aktivitātēs, kā rezultātā gan skolotāji, gan 

skolēni mācās, kā domāšanas procesā pielietot Edvarda de Bono domāšanas metodes un attīstīt 

sevī radošumu. 

 

Klases audzinātāja stundas notiek saskaņā ar klases audzinātāja programmu, kas tiek veidota, 

balstoties uz aktualitātēm valstī un pilsētā. Projekta “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ietvaros visās 

klasēs šī mācību gada 1. semestrī notiek astoņas tematiskas audzinātāja stundas sociāli 

emocionālajā audzināšanā. Audzinātāja stundas pārsvarā ir kvalitatīvas un veicina vispusīgu 
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personības attīstību. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka audzinātāja stundas vienmēr ir interesantas. 

Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka klases audzinātāja viņus labi pazīst, ka viņi var pārrunāt savas 

problēmas ar skolotājiem un ka viņi tiks uzklausīti, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi. Gandrīz visi 

skolēni uzskata, ka sarunās ar skolotājiem viņi netiek pazemoti. Vairāk nekā puse skolēnu uzskata, 

ka skolotāji pret viņiem izturas taisnīgi. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolēni ar klases 

audzinātāju pārrunā savas problēmas. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotāji ciena viņu bērnus 

un ka klases audzinātāja atbalsta viņus.  

 

Skolā ir izstrādātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. To izvēle un piedāvājums 

galvenokārt balstās uz skolēnu vēlmēm, pieejamiem cilvēkresursiem un telpām. Vienmēr interešu 

izglītības programmu izvēle ir pamatota un mērķtiecīga. Skolas interešu izglītības programmu 

piedāvājums veicina vispusīgu personības attīstību. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolā viņiem 

māca veselīgu dzīves veidu. Lielākā daļa interešu izglītības pulciņu gada laikā rīko atskaites 

pasākumus - izstādes, muzeja darba prezentācijas, koncertus, teātra izrādes. Notiek regulāra 

interešu izglītības programmu izpildes, rezultātu un mērķtiecības analīze.  

 

Vērtējums : 4 (ļoti labi) 

5.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

 

Skolai ir sava mājas lapa www.dalp5vsk.lv, kurā atrodama aktuālā informācija par skolas 

piedāvātājām izglītības programmām. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka viņiem tiek sniegta 

informācija par skolas piedāvātajām vispārējās izglītības programmām. Visus skolēnus katru gadu 

iepazīstina ar skolas piedāvātajām vispārējās vidējās izglītības programmām un ar mācību darbam 

izvirzītajām prasībām vidusskolā. 

 

Skolā darbojas Karjeras centrs, kurā skolēniem ir pieejama plaša informācija par turpmākās 

izglītības iespējām, par dažādām profesijām un to iegūšanas iespējām. Arī skolas bibliotēkā ir 

pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija skolēniem un viņu vecākiem par 

vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām, kas regulāri tiek 

papildināta. Klases stundu tematiskajā plānā ir iekļauti temati par karjeras izvēli. Skolēni regulāri 

apmeklē izstādi „Skola”, vecāku darbavietas u.c. uzņēmumus. Karjeras izvēles pasākumi tiek 

organizēti gan klasēs, gan skolā, gan projektu dienās. Gandrīz visi pasākumi tiek organizēti ar 

mērķi palīdzēt skolēniem apzināties savas spējas un intereses profesijas izvēlē. Skola organizē 

regulāras tikšanās ar skolas absolventiem, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzinātu 

viņu viedokli visdažādākajos jautājumos. Visi vidusskolēni un daļa pamatskolas skolēnu katru 

gadu iesaistās Junior Achievement Latvija rīkotajos Ēnu dienu pasākumos. Vairāk nekā puse 

vecāku atzīst, ka skola piedāvā vispusīgu informāciju par dažādām profesijām un tālākās izglītības 

iespējām, bet vairāk kā puse skolēnu uzskata, ka viņiem ir pieejama informācija par dažādām 

profesijām. 

 

Vērtējums : 4 (ļoti labi) 

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

 

Skolā ir izstrādāta sistēma talantīgo skolēnu apzināšanai un viņu izaugsmes veicināšanai. Skola 

pārdomāti plāno skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos pilsētā, vispirms 

organizējot olimpiādes skolas mērogā. Skolotājiem ir paredzētas konsultācijas, kurās daļu laika 

viņi velta talantīgajiem skolēniem. Gandrīz visi skolēni uzskata, ka viņiem ir iespēja apmeklēt 

konsultācijas un papildus nodarbības dažādos mācību priekšmetos. Stundu laikā mācību darba 

diferenciācija nav izteikta, tomēr iespēju robežās gandrīz visi skolotāji ievēro talantīgo skolēnu 

vajadzības un intereses. Sākot ar 7. klasi, skolēni latviešu valodā tiek dalīti līmeņos – viena grupa 

http://www.dalp5vsk.lv/
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augstākajā līmenī, bet divas optimālajā. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka vismaz dažreiz viņiem 

mācību stundās tiek piedāvāti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem atsevišķos mācību priekšmetos notiek fakultatīvo nodarbību laikā. Gandrīz visi skolēni 

uzskata, ka skolā tiek organizēts darbs ar talantīgajiem skolēniem. Katra mācību gada pavasarī 

notiek olimpiāžu uzvarētāju un viņu skolotāju godināšana. Iespēju robežās materiāli tiek stimulēti 

skolotāji, kuru skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

Gandrīz visi skolēni un viņu vecāki atzīst, ka viņiem skolā ir iespējas piedalīties dažādos mācību 

projektos, olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

 

Skolā ir izstrādāta sistēma, lai apzinātu to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās. Šiem 

skolēniem tiek piedāvātas individuālas konsultācijas nepieciešamajos mācību priekšmetos. 

Konsultāciju saraksts ir pieejams skolēniem un vecākiem. Atbalsta komandas vadībā skolotāji un 

skolēnu vecāki sadarbojas, lai efektīvāk pārraudzītu skolēna izaugsmi. Gandrīz visi skolotāji 

uzskata, ka skola sniedz konsultācijas un atbalstu vecākiem, ja tāds ir nepieciešams. Lielākā daļa 

skolotāju uzskata, ka vecāki sniedz atbalstu savam bērnam mācību darbā. Skola nodrošina 

kvalitatīvu individuālo apmācību ilgstoši slimojošiem bērniem. Gandrīz visi skolēni un viņu vecāki 

uzskata, ka skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

 

Skolā regulāri plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Skolā strādā logopēds, divi 

psihologi un divi sociālie pedagogi, kas iespēju robežās nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem, 

veiksmīgi sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem Atbalsta 

personāla palīdzība ir pieejama visiem skolēniem, ja tas ir nepieciešams. Komplicēti sociāla 

rakstura jautājumi tiek risināti, sadarbojoties ar pilsētas sociālajiem darbiniekiem, Bāriņtiesu un 

krīzes centriem. 

 

Skolēnu iegūtie apbalvojumi olimpiādēs un zinātniski pētnieciskos lasījumos pa gadiem. 

 

Sākumskola (1. – 4. klases) 

 

 

 1. vieta 

pilsētā 

2. vieta 

pilsētā 

3. vieta 

pilsētā 

Atzinība 

pilsētā 

Godalga 

valstī 

Kopā 

2007./2008. 4 7 7 9 2 29 

2008./2009. 5 6 6 9 2 28 

2009./2010. 2 3 5 7 5 22 

2010./2011. 6 6 11 6 8 37 

2011./2012. 5 6 4 7 4 26 

2012./2013. 5 7 3 9 1 25 

 

 

Pamatskola (5. – 9. klases) 

 

 

 1. vieta 

pilsētā 

2. vieta 

pilsētā 

3. vieta 

pilsētā 

Atzinība 

pilsētā 

Godalga 

novadā 

Kopā 

2007./2008. 9 11 11 8 5 44 

2008./2009. 7 5 7 5 1 25 

2009./2010. 8 6 10 9 - 33 

2010./2011. 4 4 6 5 3 22 

2011./2012. 5 7 8 9 7 36 

2012./2013. 2 3 7 8 6 26 
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Vidusskola (10. – 12. klases) 

 

 1. vieta 

pilsētā 

2. vieta 

pilsētā 

3. vieta 

pilsētā 

Atzinība 

pilsētā 

Godalga 

valstī 

Kopā 

2007./2008. 3 5 11 10 3 32 

2008./2009. 4 13 7 12 1 37 

2009./2010. 10 11 6 10 3 40 

2010./2011. 7 10 8 12 2 39 

2011./2012. 5 10 12 10 3 38 

2012./2013. 22 14 9 18 5 68 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

5.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

 

Skolā nav skolēnu ar īpašām vajadzībām. 

5.4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni. 

 

Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par skolas darbu gan skolas un klases 

vecāku sapulcēs, gan ar informatīvo materiālu palīdzību. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka viņiem 

sniegtā informācija par skolas darbu ir kvalitatīva, savlaicīga, konkrēta un lietderīga. Visi skolotāji 

uzskata, ka skola skaidri un saprotami sniedz vecākiem informāciju par skolu. Skola regulāri veic 

vecāku aptaujas ar mērķi izzināt skolas darbības stiprās puses un ierosinājumus darbības 

uzlabošanai par dažādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem. Iegūtos rezultātus vienmēr 

analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbā.  

 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem, stundu apmeklējumiem 

un uzvedību. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka viņi zina, kā jārīkojas, ja viņu bērns nevar ierasties 

skolā. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka viņi regulāri saņem informāciju par sava bērna 

sasniegumiem. Sniegtā informācija ir lietderīga un konfidenciāla. Visi klašu audzinātāji regulāri 

aktivizē vecākus iesaistīties e-klases piedāvāto iespēju izmantošanai informācijas iegūšanā par 

sava bērna kavējumiem un sekmēm. Lielākā daļa vecāku uzskatā, ka skolotāji regulāri ievada 

vērtējumus e-klasē. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka regulāri seko sava bērna sekmēm skolvadības 

sistēmā e-klase. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem un sniedz individuālās konsultācijas, ja 

bērnam nepieciešams atbalsts vai palīdzība. 

 

Skolā mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē vecākiem sanāksmes un dažādas tikšanās. Lielākā 

daļa vecāku un gandrīz visi skolotāji uzskata, ka tikšanās tiek organizētas viņiem pieņemamā laikā. 

Vairāk nekā puse vecāku uzskata, ka viņi atklāti var runāt par problēmām, lielākā daļa vecāku 

uzskata, ka skolotāji pret viņiem ir atklāti. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņi labprāt izmanto 

iespēju tikties ar vecākiem, jo tikšanās ir svarīgas un viņi rūpīgi gatavojas tām. Lielākā daļa 

skolotāju atzīst, ka viņi ir atklāti pret vecākiem. Pasākumu tematikā tiek ietverta aktuālu 

pedagoģisku jautājumu risināšana, konceptuālu un stratēģisku jautājumu izskaidrošana, jautājumi 

par bērnu veselību. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte un lietderīgums tiek analizēts, 

secinājumi tiek izmantoti turpmākajā darbā. Gandrīz visi vecāki un skolotāji uzskata, ka sapulces 

un tikšanās ir labi sagatavotas, noderīgas un organizētas. Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka vecāki 

apmeklē skolas rīkotās vecāku sapulces. 

 

Skolā ir izstrādāta apmeklētāju pieņemšanas kārtība. Informācija ir ievietota skolas mājas lapā un 

izlikta pieejamā vietā. Nepieciešamības gadījumā skolas dežurante pavada apmeklētāju līdz 

darbiniekam, kurš tiek meklēts. Apmeklētāji tiek pieņemti viņiem izdevīgā laikā, to iepriekš 
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saskaņojot, steidzamos gadījumos bez saskaņošanas. Lielākā daļa vecāku ir pārliecināti, ka 

skolotāji uzklausīs viņu viedokli. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skola pienācīgi reaģē uz vecāku 

pamatotām sūdzībām. Vairāk nekā puse vecāku uzskata, ka viņi palīdz skolai. Lielākā daļa 

skolotāju uzskata, ka vecāki atbalsta skolu. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

 

5.5. Skolas vide. 

5.5.1. Mikroklimats. 

 

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

himna, logo un karogs. Skolai internetā ir mājas lapa www.dalp5vsk.lv, kurā regulāri tiek atjaunota 

informācija par skolas darbu, aktualitātēm un notikumiem. Vairāk nekā puse vecāku atzīst, ka 

skolas mājas lapā ievietotā informācija ir lietderīga un interesanta. Skolai ir savas tradīcijas, kas 

attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību pie savas skolas. Gandrīz visi 

vecāki un lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skola ir atpazīstama ne tikai Liepājā, ka tā ir prestiža un 

skolai ir laba slava sabiedrībā. 

 

Lielākā daļa skolēnu skolā jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem 

skolēniem un visām ģimenēm. Vienmēr skolā cenšas novērst konstatētos fiziskās un emocionālās 

vardarbības gadījumus skolēnu vidū. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolas darbinieki 

nekavējoties rīkojas jebkuras huligāniskas darbības gadījumā. Vairāk kā puse skolēnu un skolotāju 

atzīst, ka skolā strīdi un kautiņi nenotiek bieži un ka skolēnu uzvedība klasē un gaiteņos ir laba. 

Skolā ir noteikta kārtība konfliktu risināšanai, tā tiek ievērota. Lielākā daļa skolēnu klasē ir 

pozitīvi noskaņoti viens pret otru un ir gatavi konstruktīviem iespējamo konfliktu risinājumiem. 

Nepieciešamības gadījumā konflikta risināšanā tiek iesaistīti arī skolēnu vecāki. Gandrīz visi 

vecāki atzīst, ka viņa bērna neveiksmes un uzvedība netiek apspriesta citu cilvēku klātbūtnē. 

Gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolotāji pret viņu bērnu izturas taisnīgi un ka skolotāji ir saprotoši. 

Arī gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolotāji pret skolēniem izturas taisnīgi.  

 

Vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās un 

izpalīdzība. Visi skolotāji uzskata, ka nepieciešamības gadījumā viņi sniedz atbalstu kolēģiem. 

Gandrīz visi skolotāji atzinīgi vērtē savu skolu un atzīst, ka viņiem patīk darbs tajā.  

 

Skolā ir demokrātiski, balstoties uz reālo dzīvi skolā, izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir 

gandrīz visiem zināmi un saprotami. Kopš 2013./2014. mācību gada skola ir iesaistījusies projektā 

“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kura ietvaros skolā ir izstrādāti visiem saprotami, īsi, pozitīvi 

formulēti uzvedības noteikumi dažādās teritorijās. Skolā notiek regulārs, mērķtiecīgs darbs pie šo 

noteikumu uzturēšanas un ievērošanas. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka zina iekšējās kārtības 

noteikumus. Gandrīz visi vecāki uzskata, ka iekšējās kārtības noteikumi ir skaidri formulēti. 

 

Lielākā daļa vecāku uzskata, ka viņu bērns ciena skolotājus. Gandrīz visi skolēni uzskata, ka 

viņiem patīk skolā. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka bērniem patīk iet uz skolu. Lielākā daļa 

vecāku uzskata, ka viņu bērniem skolā patīk. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi)  
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5.5.2. Fiziskā vide. 

 

Skola ir izvietota vienā ēkā, kas sastāv no piebūves un vēsturiskā korpusa. Piebūvē visas telpas 

atbilst prasībām, ir estētiski noformētas un funkcionālas. Lielākā daļa skolas vēsturiskā korpusa 

telpu ir funkcionālas un estētiski noformētas. Tās atbilstoši finansu līdzekļiem katru gadu tiek 

remontētas un labiekārtotas. Vēsturiskajā korpusā daļēji ir atjaunoti gaiteņi. Skolas vēsturiskajā 

korpusā pilnībā ir atjaunoti 17 kabineti, daļēji atjaunoti 11 kabineti, neremontēti – 2 kabineti. Skolā 

pilnībā ir renovēti ķīmijas, bioloģijas un fizikas kabineti, ka atbilst 21. gadsimta izglītības procesa 

vajadzībām. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas telpas un to iekārtojums ir labs. Gandrīz visi 

vecāki un lielākā daļa skolēnu atzīst, ka telpas vienmēr ir tīras, sakoptas un kārtīgas. Gandrīz 

vienmēr skolēniem tiek dota iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā. Sanitāri higiēniskie apstākļi klasēs un pārējās skolas telpās gandrīz vienmēr atbilst 

normām. Gandrīz visi vecāki un lielākā daļa skolēnu atzīst, ka ziemā skolas telpās ir silti. Gandrīz 

visi skolēni atzīst, ka skolas tualetēs vienmēr ir pieejamas ziepes, roku salvetes un tualetes papīrs. 

 

Skolā darbojas renovēts ēdināšanas bloks, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Skolas nodrošina skolēnus ar uz vietas gatavotu siltu ēdienu. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolā 

ir pietiekami garš starpbrīdis pusdienām. Vairāk nekā puse skolēnu un viņu vecāku atzīst, ka 

pusdienas skolā ir labas un veselīgas 

 

Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Lielākā 

daļa skolas teritorijas ir noteikta un ierobežota, lielākā daļa skolēnu uzskata, ka viņi tajā jūtas 

droši. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

5.6. Skolas resursi. 

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 

Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un lielākā daļa 

materiāltehnisko resursu. Skolas piebūvē visu telpu un vēsturiskajā korpusā lielākās daļas telpu 

iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba 

kārtībā un droši lietošanai. Skolas budžeta iespēju ietvaros materiāltehnisko resursu klāsts regulāri 

tiek modernizēts, dažādots, atjaunots un papildināts. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņiem ir 

darbam nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi, ka viņi savā darbā izmanto IKT, ka skolā 

esošie resursi nodrošina mācību priekšmeta standarta apguvi. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka 

skolas bibliotēkā ir pietiekamā skaitā un pietiekoši daudzveidīga mācību literatūra un mācību 

līdzekļi. Vairāk nekā puse skolēnu uzskata, ka viņiem mācību procesā ir iespējams izmantot 

datoru. Skolā nav telpas ārpusklases nodarbībām, tās iespējams organizēt tikai pēc mācību procesa 

beigām. Sanitārie mezgli atbilst normām. Skolā ir skaidras norādes par telpām un to atrašanās 

vietu. 

 

Telpas tiek izmantotas racionāli un lielākajā daļā gadījumu tas atbilst mācību procesa prasībām un 

katras telpas specifikai. Skolā ir noteikta kārtība divu bibliotēku un lasītavu, divu datorklašu, aktu 

zāles un sporta zāles, kā arī materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, tā tiek stingri ievērota. 

Gandrīz visi skolotāji izmanto skolas materiāltehniskos resursus, to izmantojums ir efektīvs. 

Vairāk kā puse skolēnu atzīst, ka viņiem ir iespējams mācību procesā izmantot datorus, lielākā 

daļa skolēnu uzskata, ka skolas bibliotēkā ir atrodama pietiekami plaša mācībām nepieciešamā 

informācija. Skola nodrošina skolēnu ar gandrīz visām nepieciešamajām mācību grāmatām. To 
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fondu paplašināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās komisijās, fondi regulāri tiek 

paplašināti un atjaunoti. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

5.6.2. Personālresursi. 

 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, un 

sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Skola vienmēr savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla 

resursus un to izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā vienmēr ir pamatotas. Skolā strādā 32 

tehniskie darbinieki. Skolēnu ēdināšanai un skolas uzkopšanai skola ir noslēgusi lūgumu ar 

uzņēmēju, kas kvalitatīvi veic savus pienākumus. 

 

Visu skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā 

strādā 102 pedagogi, no tiem 40 ir ar maģistra grādu. No visiem Liepājas pilsētas 25 metodisko 

apvienību vadītājiem 6 strādā mūsu skolā. Gandrīz visi skolotāji regulāri piedalās metodisko 

komisiju un pedagoģiskās padomes darbā, kā arī citās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs 

gan skolā, gan ārpus tās.  

 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Gandrīz vienmēr slodzes starp skolotājiem ir sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto 

izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi 

un kvalifikāciju. Skolā ir izveidotas un veiksmīgi darbojas viena 5. – 9. klašu audzinātāju un 14 

mācību priekšmetu metodiskās komisijas, kuru vadītāji ietilpst skolas metodiskajā padomē, kuras 

darbu vada direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā. Metodiskajā padomē ietilpst arī 

skolas administrācija. 

 

Visu klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir noteikti un tiek 

ievēroti paralēlklašu un skolēnu dalīšanas grupās atsevišķos mācību priekšmetos pamatprincipi. 

 

Skolā veiksmīgi darbojas atbalsta personāls – divas pagarinātās dienas grupas skolotājas 

sākumskolā, divi psihologi, divi sociālie pedagogi, logopēds, divas medicīnas māsas. Atbalsta 

personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. Gandrīz 

vienmēr skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbība ir veiksmīgi organizēta. Skolā ir 

noteikta kārtība, kā skolotāji, skolēni un vecāki var saņemt atbalsta personāla konsultācijas un 

palīdzību.  

 

Personāla tālākizglītība tiek plānota un organizēta saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm. Visi skolotāji regulāri piedalās tālākizglītības programmās. Lielākā daļa skolotāju zina 

savas tālākizglītības vajadzības, ir informēti par tālākizglītības iespējām un uzskata, ka skolas 

vadība rosina un atbalsta viņu piedalīšanos tālākizglītības programmās. Gandrīz visi skolotāji 

uzskata, ka skola organizē lietderīgus tālākizglītības pasākumus. 

 

Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Skolā ir noteikta sistēma 

darbinieku tālākizglītības organizēšanai, regulāri tiek izvērtēta personāla tālākizglītības 

efektivitāte. Lielākā daļa skolotāju regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju. Lielākā 

daļa pedagogu tālākizglītībā efektīvi izmanto pašas skolas pedagogu zināšanas un pieredzi. 
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Pateicības, apbalvojumi skolotājiem. 

 

 sākumskola pamatskola vidusskola Kopā 

2007./2008. 7 8 14 29 

2008./2009. 6 6 25 37 

2009./2010. 19 27 19 65 

2010./2011. 12 31 21 64 

2011./2012. 25 24 20 69 

2012./2013. 13 43 28 84 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

5.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

5.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

 

Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē vērtēšanas un 

kontroles procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un 

vērtēšanas kritērijiem, līdz ar to skolas pašvērtēšanas un kontroles sistēma ir skaidra, strukturēta, 

regulāra un veiksmīgi plānota, tāda, kas aptver visus skolas darbības aspektus. Pedagogi katra 

mācību gada beigās vai pēc nepieciešamības veic sava darba pašvērtēšanu, kā arī skolas darba 

novērtēšanu, izvirza prioritātes turpmākam darbam. Pašvērtēšanā, vērtēšanā un kontrolē izmanto 

metodes, kas ir atbilstošas konkrētajam mērķim, līdz ar to vērtējums vienmēr ir pamatots un 

maksimāli iespējami objektīvs. Skolas vadība regulāri izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas, 

vērtēšanas un kontroles organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. 

 

Gandrīz visi pedagogi uzskata, skolas vadība atbalsta un izvirza pietiekami augstas un pamatotas 

prasības, kas veicina visu darbinieku aktīvu iesaistīšanos pašvērtēšanā un skolas darbības 

vērtēšanā, skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā, kas balstīta uz 

konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Viss iepriekšminētais nodrošina labvēlīgas sadarbības vides 

esamību skolā, kā rezultātā gandrīz visi skolotāji uzņemas līdzatbildību par skolas darbu un 

attīstību. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolas vadība ņem vērā viņu viedokli 

 

Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka pašvērtēšanā, vērtēšanā un kontrolē konstatētās skolas darba 

stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi ir zināmi, personāls tos analizē gan metodiskajās 

komisijās, gan pedagoģiskās padomes sēdēs un sekmīgi izmanto, plānojot turpmāko dabu. 

Secinājumi par skolas darbību ir regulāri un kvalitatīvi, ar tiem klases stundās tiek iepazīstināti 

skolēni, vecāku sapulcēs vecāki un citi interesenti. 

 

Katru gadu skolas vērtēšanā iesaistās ari skolēni un viņu vecāki. Tradicionāli 2. semestra beigās 4. 

– 12. klašu skolēniem tiek piedāvāta aptaujas anketa skolotāju darba izvērtēšanai. 12. klašu 

skolēniem tiek piedāvāta vēl papildus aptauja. Vecāku sapulcēs vecākiem tiek lūgts izvērtēt skolas 

darbu, nosakot darbības plusus un uzlabojamās jomas. Visu iesaistīto pušu vērtējumi tiek ņemti 

vērā, veidojot skolas pašvērtējumu un uz tā bāzes plānojot turpmāko darbību. 

 

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas trim gadiem. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver 

sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, detalizētu uzdevumu izpildes 

gaitu un atbildīgās personas. 

 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības 

pamatmērķus un līdzšinējā darbībā un pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos 
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uzlabojumus, kā arī Liepājas pilsētas Domes, Izglītības pārvaldes un valsts noteiktos attīstības 

virzienus. Tas veidots, ievērojot skolēnu skaita prognozi turpmākajiem gadiem. 

 

Skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai. Plāna izstrāde 

notiek demokrātiski. Gandrīz visi skolas darbinieki labi pārzina attīstības plānu, tas ir pieejams 

visām ieinteresētajām pusēm. Vairāk nekā puse vecāku atzīst, ka viņi ir informēti par skolas 

nākotnes iecerēm un attīstības virzieniem. 

 

Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka viņiem ir zināms un saprotams skolas attīstības plāns, ka viņi 

skolā veiksmīgi īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. Plāna 

īstenošanas gaitu regulāri analizē un izvērtē rezultātus metodiskās komisijas, metodiskā padome un 

pedagoģiskā padome, tā īstenošanu pārrauga un nepieciešamās korekcijas veic skolas 

administrācija, saskaņojot ar metodiskajām komisijām.  

 

Visi skolotāji uzskata, ka viņi ir atvērti jaunām idejām un pārmaiņām. Gandrīz visi skolotāji 

uzskata, ka skolas vadība atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

5.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. 

 

Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst 

likumu un citu normatīvo aktu prasībām. 

 

Skolu vada direktore un četri direktores vietnieki, kuri katrs ir atbildīgi par konkrēta izglītības 

posma darba organizāciju un skolotājiem, kuri strādā attiecīgajā posmā. Papildus katram 

vietniekam ir noteiktas atbildības sfēras par skolu kopumā. Administrācijas atbildības sfēras 

nedublējas, kas nodrošina efektīvāku skolas darbu. Vadītāju darba pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas aptver visus skolas darbības virzienus un ir noteiktas amatu aprakstos. Vadības 

struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un zināma visiem darbiniekiem, 

gandrīz visiem skolēniem un vecākiem. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga 

pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. 

 

Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda, metodiskā padome un metodiskās komisijas, kuru 

vadītāji nodrošina saikni starp skolotājiem un skolas vadību. Skolā ir nodrošināts šo 

struktūrvienību veiksmīgs darbs. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka direktore prasmīgi plāno, 

organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu 

pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem, saglabājot 

savu atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka visi vadītāji 

profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, 

gan ar pārējo personālu, veicina radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta inovācijas. Vadība nodrošina 

regulāru skolas darba kontroli, informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Skolas administrācija regulāri pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas vadības 

un skolas darba uzlabošanai. 

 

Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem, ka skolas 

vadība novērtē un atzīst skolotāju spējas un labi padarīto darbu. Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka var 

pārrunāt ar skolas vadību savas darba problēmas un ka nepieciešamības gadījumā viņi saņems 

atbalstu. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 
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5.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 

 

Skola regulāri un mērķtiecīgi sadarbojas ar Liepājas pilsētas Domi, Izglītības pārvaldi, visām 

Liepājas pilsētas izglītības iestādēm un citām pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām 

organizācijām Latvijā un Liepājā. 2012. gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Humānās pedagoģijas 

asociāciju, skolā tika noorganizēta 6. Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference. Skola 

aktīvi sadarbojas un organizē kopīgus pasākumus ar Liepājas Vācu biedrību. Skola sadarbojas arī 

ar citām skolām Latvijā un regulāri uzņem ciemiņus no dažādām organizācijām. Ļoti aktīva 

sadarbība skolai ir ar Vācijas vēstniecību un Gētes institūtu. Skolotāji regulāri iesaistās mācību 

priekšmetu skolotāju metodisko apvienību darbā. 

 

Skolas darba popularizēšanai skola sadarbojas arī ar vietējiem masu medijiem. Skolēnu tiesību 

jautājumos skolas sadarbojas ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Bāriņtiesu. Skolēnu 

izglītošanā pienākumu un tiesību izpratnes veidošanā skola regulāri sadarbojas ar pašvaldības un 

Valsts policiju. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai skolas sadarbojas ar dažādām organizācijām. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

 

6. Citi sasniegumi. 
 

Skola regulāri rosina skolēnus un skolotājus piedalīties visdažādākajos pilsētas, valsts un 

starptautiska mēroga ārpusskolas pasākumos – konkursos, sacensībās, izstādēs u.c. un lepojas ar 

katra skolēna, skolēnu grupas un skolotāju sasniegumiem tajos. 

 

6.1. Pateicības un apbalvojumi skolai. 

 

2007./ 2008. mācību gads 

 

 Diploms - avīzei "Videnīte" par piedalīšanos pasākumu ciklā "Tu esi Latvija" 2008. gada 

13. maijs 

 Diploms - par piedalīšanos 6. klašu konkursā "Esi vesels - esi drošs" 2008. gada 13. maijs 

 Tradicionālākā līdzpārvalde un erudītākā skola  2008. gada 8. maijs 

 Diploms - labākā erudītu skola Liepājā 2007./2008. m.g. 2.vieta  2008. gada 29. aprīlis 

 Diploms - jauktajam korim "Ilūzija" 2008. gada 27. aprīlis 

 Pateicība - par piedalīšanos "Svētku priekam" izstādē 2008. gada 16. aprīlis 

 Diploms - par piedalīšanos erudītu konkursā "Aso prātu cīņa" 2008. gada 15. aprīlis  

 Diploms - par labiem panākumiem vidusskolu grupā LPA matemātikas olimpiādē 2008. 

gada 12. aprīlis  

 Atzinība - par piedalīšanos koru skatē 2008. gada 19. marts  

 Pateicība - par piedalīšanos intelektuālajā konkursā "Erudīts" 2008. gada 23. janvāris  

 Pateicība - par piedalīšanos Liepājas vidusskolu līdzpārvalžu intelektuālajā konkursā 

"Erudīts" 2007. gada 20. novembris  

 Diploms - par piedalīšanos pilsētas erudītu konkursā "Apsolīti Latvijai" 2007. gada 14. 

novembris  

 Diploms - par piedalīšanos LPA matemātikas olimpiādē 2007. gada 3. novembris  

 Diploms - par piedalīšanos 5. - 6. klašu skolēnu erudītu konkursā "Aso prātu cīņa" 2007. 

gada 17. oktobris  

 Pateicības vēstule - ko prot skolotājs 2007. gada 10. oktobris  

 Diploms - Par veiksmīgu piedalīšanos projektu konkursā "Tu saproti mani, es saprotu 

tevi"  2007. gada 6. oktobris 

 Diploms - 7. skolotāju sporta spēlēs 2007. gada 30. augusts  
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2008./2009. mācību gads 

 

 Pateicība - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai par noturīgu un augstu 

līmeni valsts centralizētajos eksāmenos  2009. gada augusts 

 Atzinība - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas kolektīvam  2009. gada 

augusts 

 Atzinība - Par piedalīšanos Liepājas pilsētas vizuālās mākslas sacensībās  2009. gada 15. 

maijs 

 Diploms - Pirmās palīdzības sacensības  2009. gada 15. maijs 

 Diploms - Liepājas pilsētas skolu avīžu konkurss  2009. gada 12. maijs 

 Diploms - Jauktajam korim par veiksmīgu piedalīšanos Liepājas pilsētas koru skatē  2009. 

gads 

 Diploms - 5. - 8.kl. jauktajam korim par veiksmīgu piedalīšanos Liepājas pilsētas koru 

skatē  2009. gads 

 Atzinība - par piedalīšanos Liepājas pilsētas matemātikas olimpiādē 2009. gads  

 Atzinība - par dalību radošo pētniecisko darbu konkursā 2008./2009.m.g.  2009. gada 24. 

aprīlis 

 Pateicības raksts - par ieguldījumu otrā radošo pētniecisko darbu konkursā 

2008./2009.m.g.  2009. gada 24. aprīlis 

 Diploms - Labākā erudītu skola Liepājā 2008./2009.m.g.  2009. gada 16. aprīlis 

 Atzinības raksts - Par piedalīšanos tūrisma un tekstila skolas Profesiju diena - 2009 2009. 

gada 2. aprīlis 

 Diploms - Profesiju diena - 2009  2009. gada 2. aprīlis 

 Atzinības raksts - Par atraktīvāko mājas darbu prezentāciju  2009. gada 2. aprīlis 

 Diploms - Kurzemes novada basketbola sacensībās "Vidusskolas kauss" jaunietēm  2009. 

gada 31. marts 

 Diploms - Par labiem panākumiem LiepU matemātikas olimpiādē  2009. gada 28. marts 

 Pateicība - 10.-12. klašu deju kolektīvam par piedalīšanos tautisko deju pavasara 

koncertā  2009. gada 19. marts 

 Pateicība - 1.-2. klašu deju kolektīvam par piedalīšanos tautisko deju pavasara 

koncertā  2009. gada 19. marts 

 Diploms - Par iegūto 2. vietu pilsētas erudītu konkursā "Aso prātu cīņa"  2009. gada 18. 

marts 

 Pateicība - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēniem un 

skolotājiem"  2009. gada 18. marts 

 Diploms - Par izcīnīto 4. vietu volejbolā "Lāse 2009"  2009. gada 14. marts 

 Pateicība - Par piedalīšanos izstādē "Ar vilciņu Rīgā braucu"  2009. gada 13. marts 

 Atzinība - Par piedalīšanos vokālās mūzikas konkursā "Balsis"  2009. gada 6. marts 

 Pateicība - Par piedalīšanos 37. starptautiskajā bērnu mākslas izstādē - konkursā  2009. 

gada 12. februāris 

 Diploms - Par iegūto 1. vietu sporta spēļu sacensībās jauniešiem  2009. gada 22. janvāris 

 Diploms - Finalist in the 2008 Young Artist Showcase Washington, D.C.  2008. gads 

 Diploms - Par labiem rezultātiem 1. Liepājas valodu jomas tulkošanas konkursā 2008. 

gada 29. novembris 

 Konkurss - "Man ir tiesības uz aizsardzību" Mūsu skola ieguvusi Valsts mērogā 6., 8. un 

10. vietu. 2008. gada novembris 

 Pastkarte - Latvijai 90! 2008. gada novembris 

 Diploms - Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē  2008. gada 15. oktobris 
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 Atzinības raksts - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas kolektīvam par 

aktīvu līdzdalību projektā "Tu esi Latvija" 2008. gada 14. novembris 

 Sveiciens - svētkos 2008. gada 14. novembris 

 Pateicība - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas kolektīvam par ieguldīto 

darbu latviešu valodas apguvē 2008. gada novembris 

 Pateicība - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolēniem un 

skolotājiem par piedalīšanos pasākumu ciklā "Tu esi Latvija" 2008. gada novembris 

 Apsveikums - Latvijas valsts svētki 2008. gada 18. novembris 

 Pateicība - Par piedalīšanos kartīšu konkursā "Manai Latvijai 90" 2008. gada 18. 

novembris 

 Diploms - par 1. vietu Liepājas skolēnu prāta spēlē "Mana Latvija" 2008. gada 13. 

novembris 

 Pateicība - Par piedalīšanos pasākuma cikla "Tu esi Latvija" konkursā "Mana skola"  2008. 

gada 12. novembris 

 Sertifikāts - Certificate of Recognition  2008. gada 6. novembris 

 Diploms - Par piedalīšanos Starptautiskos Jauno Līderu kursos un sporta festivāla 

organizēšanu  2008. gada 30. - 31.oktobris un 12. - 13. novembris 

 

2009./2010. mācību gads 

 

 Pateicība - Skolas komandai par atsaucību, ieinteresētību un uzņēmību, organizējot atvērto 

durvju dienu 2010. gada 31. augusts  

 Pateicības raksts - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas kora "Ilūzija" 

dalībniekiem un vadītājiem 2010. gada 5. augusts  

 Pateicības raksts - Vairai Krūmiņai par sagatavošanu audzēkni Kitiju Jonasi konkursam 

"Eiropa skolā" 2010. gada 9. jūnijs  

 Diploms - par izcīnīto 2. vietu Pirmās Palīdzības sacensībās2010. gada 14. maijs  

 Pateicība - Par dalību izlietoto bateriju vākšanas sacensībās "Bateriju vākšanas 

konkurss" 2010. gads  

 Sertifikāts - "Krievu lācītis - valodas zināšanas visiem" 2010. gads  

 Pateicība - "Katram putnam sava māja" 2010. gads  

 Diploms - Par teatralizētu uzvedumu konkursā "Humors - krievu literatūrā" 2010. gada 22. 

aprīlis  

 Pateicība - Par piedalīšanos Liepājas pilsētas informātikas olimpiādē 10. - 12. klašu 

grupā 2010. gada marts  

 Diploms - par labiem rezultātiem 11. klašu grupā 2010. gada 20. marts  

 Diploms - par 3. vietu 11. klašu grupā 2010. gada 20. marts  

 Diploms - par labiem panākumiem 10. - 12. klašu grupā 2009. gada 20. marts  

 Diploms - par iegūto 1. vietu konkursā "Gudrinieks" pamatskolas grupā. 2009./2010. m.g.  

 Konkursā piedalījās: Reinis Pāvils 9.B, Annija Ambrēna 9.B, Matīss Edijs 7,A, Liepiņa 

Karlīna 7.B, Runde Aleksandra 8.D, Kukuks Ralfs 8.D  

 Pateicība - par piedalīšanos debašu konkursā "Mūsdienu reklāma ir/nav izšķiroša loma 

produktu pārdošanā". 2009. gada 25. novembris  

 Paldies - par piedalīšanos konkursā laikraksta "Diena" 9. klašu skolēniem 2009. gada 

novembris  

 Pateicība - par piedalīšanos radošo darbu konkursā "Lielā oga ķirbis" 2009. gads  

 Pateicība - par dalību konkursā "Esi vesels veselā vidē" 2009. gada 17. novembrī  

 Diploms - par piedalīšanos Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē 2009. gada 24. 

oktobrī  

 Diploms - par piedalīšanos Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 2009. gada 24. oktobrī  
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 Diploms - par veiksmīgu startu Liepājas pilsētas jauniešu Lāčplēša balvas izcīņā 2009. 

gada 13. oktobrī  

 

2010./2011. mācību gads 

 

 Diploms - par iegūto 1. vietu Tour de Liepaja 2011. gada 26. augusts   

 Diploms - par iegūto 1. vietu 10. skolotāju sporta spēlēs2011. gada 1. - 3. jūlijs  

 Diploms - Draudzīgā aicinājums Liepājas pilsētas 5. vidusskolas teātrim "Nosaukums" 

2011. gada 1. - 3. jūlijs 

 Sveicam un lepojamies!  12.C klases skolēns Mārtiņš Morozs - pasaules čempions 

ūdensmotosportā!  

 Pateicība - Skolotājai Ievai Juknai un 4.b klasei par aktīvu iesaistīšanos bibliotēkas rīkotajā 

konkursā "Mana sapņu bibliotēka"2011. gads  

 Pateicība - par ieguldījumu projekta PKVISOA īstenošanas 4.posmā2011. gada 27. aprīlī  

 Diploms - par iegūto 3. vietu konkursā "Gudrinieks 2010/2011" 7. - 9. klašu posmā2011. 

gada 14. aprīlis  

 Diploms - par iegūto 3. vietu konkursā "Liepājas skolu mājas lapa - 2011"2011. gads  

 Diploms - par iegūto 2. vietu Liepājas Universitātes matemātikas konkursā2011. gads  

 Atzinība - Vilnim Laipniekam par piedalīšanos pilsētas biznesa ekonomisko pamatu 

olimpiādē2011. gads  

 Atzinība - Klāvam Zutim par piedalīšanos pilsētas biznesa ekonomisko pamatu 

olimpiādē2011. gads  

 Atzinība - Naurim Čirkšim par piedalīšanos pilsētas biznesa ekonomisko pamatu 

olimpiādē2011. gads  

 Diploms - 9.-11. klašu ansamblim par iegūto otro pakāpi vokālā mūzikas konkursā "Balsis 

2011"2011. gada 4. marts  

 Diploms - 5. klases ansamblim par iegūto otro pakāpi vokālā mūzikas konkursā "Balsis 

2011"2011. gada 4. marts  

 Diploms - 9.b klasei par iegūto 1. vietu Kurzemē laikraksta "Diena" konkursā2010. gads  

 Atzinība - Sandrai Jurbergai par labiem rezultātiem Liepājas pilsētas kulturoloģijas 

olimpiādē2011. gada 10. februārī  

 Diploms - Par iegūto 3. vietu 6. klašu skolēnu erudītu konkursā "Aso prātu cīņa"2011. gada 

9. februāris  

 Pateicība - Vijai Kļavinskai par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursā "Tik tev 

Latvijas, cik tavā sirdī iekšā"2011. gada 20. janvārī 

 Pateicība - Viesturam Krētainim par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursā 

"Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā"2011. gada 20. janvārī  

 Diploms - Par iegūto 1. vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās 

"Tautas bumba" zēniem2010. gada 8. decembris  

 Diploms - Par iegūto 1. vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās2010. 

gada 25. novembris  

 Diploms - Par iegūto 2. vietu konkursā "Mans dzejolis Latvijas karavīram"2010. gada 18. 

novembris  

 Atzinības raksts - Par veiksmīgiem startiem Liepājas pilsētas jauniešu Lāčplēša balvas 

izcīņā2010. gada 12. novembris  

 Diploms - Par 1. vietu Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē2010. gada 23. oktobris  

 Diploms - Par labiem panākumiem Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē2010. gada 23. 

oktobris  

 Pateicība - Par piedalīšanos Latviešu deju skolas 5 tautas deju koncertā "Kļavu lapu 

virpulī"2010. gada 23. oktobris  
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 Pateicība - Par piedalīšanos Liepājas izglītības iestāžu pedagogu radošo darbu izstādē "Ko 

prot skolotājs"2010. gada 1. oktobris  

 Pateicība - Par atsaucību un sadarbību Starptautiskās zinātnes konferences "Izglītība un 

pilsoniskā sabiedrība" organizēšanas laikā2010. gada 6. - 9. septembris  

 

2011./2012. mācību gads 
 

 Diploms - par izcīnīto 1. vietu KJĢS skolu kausu izcīņā 2011./2012.g. sezonas 

kopvērtējumā 2012. gada 12.maijā  

 Diploms - par iegūto 2. vietu sākumskolu grupā pirmās palīdzības sacensībās 2012. gada 

11.maijā  

 Pateicība - par atsaucību un viesmīlību organizējot pirmās palīdzības sacensības2012. gada 

11.maijs  

 Diploms - par iegūto 3. vietu konkursā "Manai Latvijai - 22" 2012. gada 3.maijā  

 Diploms - par iegūto 2. vietu konkursā "UNESCO elpa Latvijā" 2012. gada 26.aprīlis  

 Diploms - par iegūto 2. vietu sporta spēļu sacensībās "Drošie, veiklie, 

visjaunākajiem"2012. gada 19.aprīlis  

 Pateicība - par piedalīšanos tautisko deju kolektīvu pilsētas skatē 1.-2. klašu deju 

kolektīvam2012. gada 18.aprīlis  

 Atzinības raksts - par iegūto 1. vietu nominācijā "Redzamākā avīze" 2012. gada 13.aprīlis  

 Diploms - par 2. vietu sporta spēļu sacensībās "Tautas bumbā" meitenēm 2012. gada 22. 

marts  

 Atzinības raksts - par Liepājas pilsētai populārākās profesijas prezentēšanu 2012. gada 9. 

marts 

 Diploms - par 2. pakāpi deju kolektīvu skatē 2012. gada 17. marts  

 Diploms - par 1. vietu konkursā "Balsis" 2012. gada 1. marts  

 Diploms - par 1. vietu radošā darbnīcā "Maseļnica" 2012. gada 24. februāris  

 Pateicība - par piedalīšanos "Zvirbulis atgriežas"2012. gada 8.-9. februāris  

 Pateicība - par piedalīšanos izstādē "Teātris - Lelle - Pasaka" 2012. gada 30.janvaris 

 Daudzināšanas raksts - Ilzei Jurgilēvičai par aktīvu piedalīšanos "Deju spēles vējā"2011. 

gada 25. novembris 

 Pateicības vēstule - Svētku torte manai Latvijai2011. gada 18. novembris  

 Pateicības - par piedalīšanos Ko prot skolotājs?2011. gada 5. oktobris  

 

2012./2013. mācību gads 

 

 Liepājas pilsētas domes Kvalitātes balva Ls 1000 par sasniegumiem centralizēto eksāmenu 

kopvērtējumā ( 60,45 %);  

 Liepājas pilsētas domes Kvalitātes balva Ls 500 par sasniegumiem latviešu valodas 

centralizētajā eksāmenā (68,95%) ;  

 Liepājas pilsētas domes Kvalitātes balva Ls 500 par sasniegumiem svešvalodu 

centralizētajos eksāmenos; (66,14%) 

 Liepājas pilsētas domes Kvalitātes balva Dzintara liepiņa „Par sasniegumiem Liepājas 

pilsētas un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos 

lasījumos” – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolai ( 41 godalgota vieta pilsētas 

mērogā, 6 – Kurzemē) 

 Atzinības raksts - par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013 mācību 

gadā  

 Sertifikāts - par dalību spēlē - konkursā "Krievu lācēns valodzinība visiem"  

 Pateicība - deju kolektīvam "Jumītis" par veikumu dziesmu un deju svētku tradīcijas 

stiprināšanā 2013.gada 7.jūlijs  
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 Diploms - par iegūto 2. vietu Golfs ABC finālsacensībās 2013.gada 15.jūnijs  

 Pateicības raksts - par veiksmīgu un ilggadēju sadarbību ar Biznesa augstskolas Turība 

Liepājas filiāli 2013.gada 25.maijā  

 Diploms - par iegūto 2. vietu pirmās palīdzības sacensībās 2013.gada 10.maijā  

 Diploms - korim "Nemiers" par iegūto 1. pakāpi 2013. gada 3.maijā  

 Diploms - korim "Gana" par iegūto 1. pakāpi  2013. gada 28.aprīlī  

 Diploms - deju kolektīvam "Jumītis" par iegūto 1. pakāpi 2013. gada 27.aprīlī  

 Diploms - par iegūto 1. vietu konkursā "Dabas zinātnes tas ir interesanti" 2013. gada 

26.aprīlī  

 Diploms - korim "Nemiers" par iegūto 2. vietu konkursā Liepājas pilsētas zēnu koru 

skatē" 2013. gada 25.aprīlī  

 Atzinības raksts - par darbnīcas "Komandas veidošana un saliedēšana" organizēšanu un 

vadīšanu 2013. gada 19.aprīlī  

 Atzinības raksts - nominācijā "Komandas darba pašpārvalde"   2013. gada 19.aprīlī  

 Diploms - par iegūto 2.vietu erudīcijas konkursā "aso prātu cīņa"   2013. gada 18.aprīlī  

 Sertifikāts - par dalību AS "Grindeks" fonda "Zinātnes un izglītības atbalstam" 

salidojumā  2013. gada 5.aprīlī  

 Diploms - par iegūto 1. pakāpi konkursā "dziesmai būt" 2013.gada 21.martā  

 Diploms - par iegūto 2.vietu konkursā "Nāc, nākdama, Lieldieniņa..."   2013. gada 20.martā  

 Apliecinājums - par piedalīšanos izglītojošajā skolu programmas "Iepazīsti Saeimu" 

lekcijā 2013. gada 1.februārī  

 Pateicība - par piedalīšanos 4.sadancošanās koncertā "Deju spēles" 2012. gada 30. 

novembrī  

 Diploms - par iegūto 1. vietu Liepājas pilsētas sporta spēļu sacensībās "Tautas 

bumbā" 2012. gada 29. novembrī 

 Pateicība - par ieguldījumu Karjeras nedēļas organizēšanā 2012. gada 30. novembrī  

 Pateicība - par piedalīšanos JKD "Dzīpars" sadraudzības pasākumā 2012. gada 24. 

novembrī 

 Pateicība - par piedalīšanos 5. klašu erudītu konkursā "Aso prātu cīņa", tēma: "Mana 

Latvija" 2012. gada 15. novembrī  

 Diploms - par iegūto 1. vietu 5. klašu erudītu konkursā "Aso prātu cīņa", tēma: "Mana 

Latvija" 2012. gada 15. novembrī  

 Pateicība - par piedalīšanos pedagogu radošo darbu izstādē "Ko prot skolotājs"?2012. gada 

15. oktobrī 

 

6.2. Skolas dalība dažāda veida projektos. 
 

2007./2008. mācību gads 

 

1.  Projekta nosaukums  Finansētājs  

2.  Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos. 

ESF 

3.  Ieteikumu izstrāde pedagogu profesionālās karjeras attīstības 

modelim atbilstīgi izveidotajai pedagopgu tālākizglītības 

sistēmai. 

ESF 

4.  Skolēnu vasaras nometne „DALPUKŠI” Liepājas Dome, 

līdzfinansējums 

5.  Skolas kora dienas Francijā Pašfinansējums 

6.  Pamatskolas kora dienas Itālijā Pašfinansējums 

7.  1. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Latvijas 

vai Lietuvas skolām. 

Pašfinansējums 
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8.  Skolu sadraudzība: Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāzijai ar 

vidusskolas skolēniem, Darmštates skolai ar pamatskolas 

skolēniem. 

Pašfinansējums, 

Vācija 

9.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

10.  Drošības  maršruts. GTZ ( Vācija ) 

11.  Europahaus Klagenfurt Austrija 

12.  Zaļā punkta skola.  

 

SO “Latvijas 

Zaļais punkts” 

13.  Es pats - Latvija VJIC 

14.  Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 

Vācija 

15.  Masu mediji Vācija 

16.  Patvēruma meklētājs un kultūras atšķirības. Starptautiskā 

Migrācijas 

organizācija 
 

2008./2009. mācību gads 

 

1.  Projekta nosaukums  Finansētājs  

2.  Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos. 

ESF 

 

3.  1. – 4.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas 

sākumskolu „Taurenītis” 

Pašfinansējums 

4.  Skolu sadraudzība: Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāzijai ar 

vidusskolas skolēniem, Darmštates skolai ar pamatskolas 

skolēniem. 

Pašfinansējums, 

Vācija 

5.  Spēļu kārtis Latvijas vēsturē  Liepājas pilsētas 

IP 

6.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

7.  Drošības  maršruts. GTZ ( Vācija ) 

Vācu biedrība 

Latvijā 

8.  Europahaus Klagenfurt Austrija 

9.  Zaļā punkta skola.  

 

SO“Latvijas 

Zaļais punkts” 

10.  Es pats - Latvija VJIC 

11.  Dabas vērotāji. Jūras programma. Ezeru un upju programma. BVS 

12.  14. Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 

Vācija 

13.  15. Kombinētā izglītības sistēma – Turcija (Mūžizglītības 

programma) 

COMENIUS 

 finansējums 

14.  Apakšprogramma "Bērnu žūrija" 

 

VKF kultūras 

programmas 

"Lasīšanas 

veicināšana" 

15.  Konkurss – skate „Mana skola” IZM VJIC 

16.  ZZ Čempionāts TELE 2, Avantis 
 

2009./2010. mācību gads 

 

Nr. Projekta nosaukums  Finansētājs  

1.  Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, ESF 
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matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.  

2.  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos. 

ESF 

3.  Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos 

ESF 

4.  1. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Auces 

vidusskolu 

Pašfinansējums 

5.  Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju -  

vidusskolas skolēniem 

Pašfinansējums, 

Vācija 

6.  „Saņem savus sapņus atpakaļ” – starptautiska jauniešu 

nometne.Turcija 

ES Youthpass 

7.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

8. 8

. 

Drošības maršruts. GTZ ( Vācija ) 

Vācu biedrība 

Latvijā 

9. . Europahaus Klagenfurt Austrija 

10. 0
. 

Zaļā punkta skola.  SO“Latvijas 

Zaļais punkts” 

11. . Dabas vērotāji. Jūras programma. Ezeru un upju programma. BVS 

12. 2
. 

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 

ES, Vācija 

13. . Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.) ES, Vācija 

14. 1
4

. 

 Apakšprogramma "Bērnu žūrija" 

 

VKF kultūras 

programmas 

"Lasīšanas 

veicināšana" 

15. .  ZZ Čempionāts TELE 2, Avantis 
 

 

2010./2011. mācību gads 

 

Nr. Projekta nosaukums  Finansētājs  

1.  Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos. 

ESF 

 

2.  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos. 

ESF 

3.  Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos 

ESF 

4.  5. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas 

valsts vācu ģimnāziju 

Pašfinansējums 

5.  1. – 4.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Āgenskalna sākumskola 

Pašfinansējums 

6.  10. – 12.klašu skolotāju pieredzes brauciens uz Talsu 

2.vidusskolu  

Pašfinansējums 

7.  Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - 

pieredzes apmaiņa skolotājiem 

Pašfinansējums, 

Vācija 

8.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

9. 9

. 

Drošības maršruts. GTZ (Vācija) 

Vācu biedrība 

Latvijā 

10. 1 Europahaus Klagenfurt Austrija 
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11. 1
. 

Zaļā punkta skola.  

 

SO. “Latvijas 

Zaļais punkts” 

12. . Dabas vērotāji. Jūras programma. Ezeru un upju programma. BVS 

13. . Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 

ES, Vācija 

14. . Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.) ES, Vācija 

15. 1
5

. 

 Apakšprogramma "Bērnu žūrija" 

 

VKF kultūras 

programmas 

"Lasīšanas 

veicināšana" 

16. .  ZZ Čempionāts TELE 2, Avantis 
 

2011./2012. mācību gads 

 

Nr. Projekta nosaukums  Finansētājs  

1.  Skolu daudzpusējās partnerības projekts „Esi gatavs nākotnei” COMENIUS 

2.  
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos. 
ESF 

3.  
Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - 

pieredzes apmaiņa skolotājiem Liepājā 

Pašfinansējums, 

Vācija 

4.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

5. 9

. 
Drošības maršruts. 

GTZ ( Vācija ) 

Vācu biedrība 

Latvijā 

6.  Europahaus Klagenfurt Austrija 

7. 1

. 

Zaļā punkta skola. 

 

SO “Latvijas 

Zaļais punkts” 

8. . Dabas vērotāji. Jūras programma. Ezeru un upju programma. BVS 

9. . 
Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 
ES, Vācija 

10. . Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.) ES, Vācija 

11. 1
5

. 

Apakšprogramma "Bērnu žūrija" 

 

VKF kultūras 

programmas 

"Lasīšanas 

veicināšana" 

12. . ZZ Čempionāts TELE 2, Avantis 
 

2012./2013. mācību gads 

 

Nr. Projekta nosaukums  Finansētājs  

1.  Skolu daudzpusējās partnerības projekts „Esi gatavs nākotnei” COMENIUS 

2.  Skolu pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide  COMENIUS 

3.  
Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - 

pieredzes apmaiņa skolēniem Vācijā 

Pašfinansējums, 

Vācija 

4.  
Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi izglītības iestādēs (How to 

manage and assess innovative action in schools). Francija 
Cedefop 

5.  
Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - 

pieredzes apmaiņa skolēnu padomei Liepājā 

Pašfinansējums, 

Vācija 

6.  Junior Achievement – Latvija Pašfinansējums 

7. . Liepājas Lielā balva 2013 LMT 

8. . Bērnu un jauniešu nometne ”Izzināt, saprast, uzdrīkstēties” Liepājas IP 
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9. 9

. 

Zaļā punkta skola. 

 

SO“Latvijas 

Zaļais punkts” 

10. . Dabas vērotāji. Jūras programma. Ezeru un upju programma. BVS 

11. . 
Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret 

aizmiršanu.) 
ES, Vācija 

12. . Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.) ES, Vācija 

13.  
Apakšprogramma "Bērnu žūrija" 

 

VKF kultūras 

programmas 

"Lasīšanas 

veicināšana" 

14. . ZZ Čempionāts TELE 2, Avantis 

15. . Knifs – atjautības spēles www.knifs.eu 

 

 

6.3. Vidusskolēnu sasniegumi valstī konkursos, 

mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. 

 

 

2007./2008. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

1.vieta Vizuālās mākslas konkurss 11.C Trīne Samma Ērika Hartmane 

2.vieta 
pētniecisko darbu lasījumos socioloģijas 

sekcijā 

12.B Kristīna Guste Juta Birzniece 

3.vieta Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
11.B Anete Zīraka 

Marina 

Šķilvalte 

atzinība Vācu valodas olimpiāde 11.D Raimonds 

Grišmanausks 

Irēna Juodka 

 

2008./2009. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

atzinība vācu valodas olimpiādē 
12.D Raimonds 

Grišmanausks 

Irēna Juodka 

 

2009./2010. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

2.vieta pētniecisko darbu lasījumos angļu valodas 

sekcijā 

10.A 

11.B 

Aija Mažaika 

Dita Deiče 

Māra Runde 

atzinība vācu valodas olimpiādē 12.C Monta Eglija Rūta Ķemere 

atzinība 
krievu valodas olimpiādē 11.B 

Irina Slaščova 
LudmilaSemjo

nova 

 

2010./2011. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

2.vieta 

 

pētniecisko darbu lasījumos franču valodas 

sekcijā 

12.B 

 

Sintija Dīka 

 

Jolanta Atmata 

 

3.vieta  

 

pētniecisko darbu lasījumos latviešu valodas 

un literatūras sekcijā 

12.C 

 

Rita Lieģe 

 

Simona 

Stalidzāne 

2.vieta Aizsardzības ministrijas konkursā 10.A Dzintars Šusts Valda More 
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2011./2012. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

2.vieta  valsts vācu valodas olimpiādē 12.A Ilona Drauga Ineta Feldmane 

2.vieta pētniecisko darbu lasījumos latviešu 

literatūras zinātnes un vēstures sekcijā 

12.C Aksels Ruperts Simona 

Stalidzāne 

atzinība valsts franču valodas olimpiādē 11.A Karīna Dolbina Jolanta Atmata 

      3.vieta Konkurss „Zaļā josta” 

 Linda Roskoša, 

Liene 

Butkus,Liene 

Šokolaite, 

Baiba Linde, 

Asnāte 

Laškova, 

Andrejs 

Šnipkis 

 

 

Juta Birzniece 

1.vieta 1. vieta valstī radošo darbu konkursā „Eiropa 

skolā” 

12.B Guntars 

Almanis 

Marina 

Šķilvalte 

 

2012./2013. mācību gads 
Apbalvo 

jums valstī 

Apbalvojuma veids Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

2.vieta valsts vācu valodas olimpiādē 12.C Reinis Pāvils Ineta Feldmane 

1.vieta valsts franču valodas olimpiādē 12.A Baiba Linde Jolanta Atmata 

2.vieta valsts franču valodas olimpiādē 12.A Karīna Dolbina Jolanta Atmata 

1.vieta pētniecisko darbu lasījumos franču valodas 

sekcijā 

12.A 

 
Baiba Linde 

Jolanta Atmata 

atzinība pētniecisko darbu lasījumos filozofijas sekcijā 12.A 
Linda Roskoša 

Marina 

Šķilvalte 

3.vieta publiskās runas konkurss „ Jaunieši par 

godīgumu” 

11.C 
Edijs Pjats 

Dace Smāģe 

 1. vieta 
LR skolēnu 66.spartakiādes finālsacensības 

basketbolā 

 Roberts 

Krastiņš, Elvis 

Endzels,Roberts 

Kalve, Filips 

Ķeiris, Jēkabs 

Paipa, Miks 

Roga, Jēkabs 

Bitenieks 

 

 

V.Pocjute 

 

 

6.4. Skolā esošie strādājošo skolotāju maģistru darbi un grāmatu autori. 

2007./2008. mācību gads 

 

1.Alpa Zanda – ,,HACEP sistēmas izstrāde siļķu un brētliņu preserviem”. 

2. Alpe Lūka Dagnija – ,,Stostīšanās problēmas izpratne un tās iespējamie novēršanas veidi”. 

3. Atmata Jolanta – CD formātā 

4. Budrecka Veronika – ,,Zīmēšana kā līdzeklis jaunākā skolas vecuma bērnu pašapziņas 

veidošanās  sekmēšanā”. 

5. Bumbiere Ineta  – ,,Emocionālā vardarbība pret bērnu ģimenē”. 

6. Čukure Inta – „Interešu izglītības iestāžu pedagoģiskās iespējas bērnu un jauniešu personības 

veidošanās procesā”. 

7. Eniņa Linda - ,,Die Behandlung des Identitātsproblems im Romen ,,Homofaber von Max 

Frisch”. 

8. Freimane Līga – Salīdzinājums raksturojums I. Ziedoņa ,,Epifānijās”un ,,Kurzemītē”. 
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9. Gineite Anda – „Interkatīvās mācību metodes vidusskolas ekonomikas kursā”.  

10. Jēkabsone Agnese – „Jauno un topošo māmiņu atbalsta modeļa aprobācija un darbības 

novērtējums”. 

11. Jukna Ieva – ,,Ekskursijas un pārgājieni kā līdzeklis skolēnu pilsoniskās atbildības 

audzināšanā”. 

12. Kaire Ginta – ,,Interešu veidošanās aspekti fiziskās audzināšanas stundās”. 

13. Korņējeva Inta – ,, Pārmaiņu procesa virzība skolā, pilnveidojot indivīdu sadarbības grupā”. 

14. Krasta Inese – ,,Sākumskolas bērnu organisma adaptācija mācību slodzei un skolas režīmam”. 

15. Krūze Dace – ,,Grupu darbs kā skolēnu sadarbības veicinātājs sākumskolā”. 

16. Krūma Arta - ,,Motivācijas nozīme demokratizācijas procesa veicināšanā skolā”. 

17. Ķemere Rūta - ,,Optimāla svešvalodu mācību modelā izveide vācu valodas diplomu skolās”. 

18. Marcinkus Anda - ,,Konfliktu risināšanu jaunākajā skolas vecumā”. 

19. Matvejeva Ilga – „Pusaudžu personības trauksmes izpausmes gadījuma izpēta X vidusskolas 

6.klasē”. 

20. More Antra – ,,Skolotāju interešu grupas darbība’’. 

21. More Valda - ,,Radošās darbības procesa modelis literatūras stundās vidusskolā”. 

22. Ozoliņa Dace – ,,Dažas iespējas 10-12 gadus vecu skolēnu lasītprasmes pilnveidošanā”. 

23. Pastore Baiba – „Dabas tēmu izmantošana latviešu tautas tradīciju apguvē sākumskolā”. 

24. Plūce Guntra – ,,Mūzika kā jaunākā skolas vecuma bērnu pozitīvas savstarpējās saskarsmes un 

pozitīva pašvērtējuma veidošanās veicinātāja”. 

25. Priede Nellija - ,,Ekonomisko zināšanu apguve 5.- 9. klašu mājturības stundās”. 

26. Semjonova Ludmila – ,,Обучение руской орфографии в латишской школе”. 

27. Smāģe Dace – „Karjeras attīstības atbalsts vidusskolā”. 

28. Stalidzāne Simona - ,,Māra Čaklā 80.-90. gadu dzejas kopaina”. 

29. Stālberga Helita – ,,Skolas iekštelpu vides loma mācību procesa optimizēšanā”. 

30. Stola Ina – ,,Vides izglītība pamatskolā”. 

31. Šķilvalte Marina – ,,Arhetipiskās struktūras I. Ziedoņa literārajās pasakās”. 

32. Šnepe Ineta – ,,Ekonomikas pamatelementi pamatskolas matemātikas kursā”. 

33. Tapiņa Zita – ,,Jaunākā skolas vecuma skolēnu statusa grupā saistība  ar skolēnu un skolotāja 

savstarpējo attiecību īpatnībām”. 

34. Tarasenko Liāna – ,,Grupas darbs mutvārdu komunikācijas veicināšanai vācu valodas 

stundās”. 

35. Tukšeniece Arta - ,,Bībelisko motīvu interpretācija Velgas Kriles dramaturģijā”.  

36. Vilsone Sandra - ,,Funkcijas un to grafiki matemātikas pamatsskolas kursā”. 

37. Zemarāja Gita – ,,Ievas Rozes dzeja 90.gadu jauno autoru dzejas aprisēs”. 

 

Grāmatu autori. 

 

1.Birzniece Juta – ,,Kas ir eseja ekonomikā?”,  ,,Ekonomika’’(Eksperimentālā mācību grāmata). 

2.Ina Stola – ,,Vides izglītība pamatskolā’’. 

3.Ina Stola - ,,Ekskursijas dabā”. 

4.Šnepe Ineta - ,,Ekonomikas elementi matemātikā pamatskolai”(uzdevumi). 

 

 

7. Skolas tālākā attīstības vajadzības. 
 

Pamatjomā „Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas”. 

 Turpināt vairāku mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, veidojot integrētās mācību 

stundas. 

 Sadarbība ar Liepājas Universitāti padziļinātai fizikas apguvei. 

 Izstrādāt vidējās izglītības programmu „Jaunie mediji”. 
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Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”.      

 Metodes “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmju veicināšanai” izmantošana dažādu mācību 

priekšmetu stundās. 

 Turpināt pilnveidot skolēnu un skolotāju sadarbību elektroniskajā mācību vidē. 

 Turpināt darbu pie katra skolotāja personiskās atbildības skolēnu vērtēšanā un vērtējumu 

atspoguļošanā. 

 Turpināt izmantot Radošās domāšanas kursos apgūtās metodes mācību procesā. 

 Rosināt skolēnus pilnvērtīgi izmantot skolas piedāvātās formālās un neformālās izglītības 

iespējas maksimālai sevis pilnveidošanai.            

 

Pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”.   

 Samazināt pietiekamo vērtējumu īpatsvaru skolēnu ikdienas sasniegumos, palielinot 

optimālo un augsto vērtējumu īpatsvaru. 

 Sasniegt skolēnu vērtējumus centralizētajos eksāmenos vismaz 20% virs vidējā vērtējuma 

valstī. 

              

Pamatjomā „Atbalsts skolēniem”.        

 Turpināt Karjeras centra mērķtiecīgu attīstību. 

 Turpināt attīstīt skolēniem izpratni par veselīga dzīves veida pozitīvo ietekmi uz personības 

attīstību, piesaistot speciālistus un izmantojot skolas resursus. 

 Nodrošināt projekta “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ideju ilgtspējību. 

 Vecāku klubiņa darbība skolā kā viena no atbalsta formām vecākiem. 

 

Pamatjomā „Skolas vide”.          

 Operatīva informācijas atjaunošana mājas lapā. 

 Pabeigt vēsturiskā korpusa telpu atjaunošanu.  

 Atjaunot inventāru klašu telpās. 

 Skolas piebūves 3. kārtas celtniecība – sporta komplekss, bibliotēka, ēdamzāle, papildu 

mācību kabineti valodu apmācībai. 

                 

Pamatjomā „Skolas resursi”.                  

 Nodrošināt visus mācību kabinetus ar stacionāriem multimediju projektoriem un 

dokumentu kamerām. 

 Iespēju robežās iesaistīties projektos finansējuma piesaistei. 

 Biedrības «SKOLA » darbības aktivizēšana, akcentējot labdarību. 

 Organizēt atbalsta pasākumus skolotājiem iekšējo resursu atjaunošanai, attīstīšanai un 

saglabāšanai. 

 

Pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”. 

 Skolas darbības analīzē un novērtēšanā izmantot datorprogrammas. 

 Aktivizēt sadarbību ar institūcijām, kuru vadībā strādā skolas absolventi. 

 

8. Skolas darbības pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula. 
 

Pamatjoma un rezultatīvais rādītājs Vērtējums 

1. Mācību saturs - skolas īstenotās izglītības programmas. 

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas. ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās. 

2.1. Mācīšanas kvalitāte. ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte. labi 
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. ļoti labi 

3. Skolēnu sasniegumi. 

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas dabā. labi 

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. labi 

4. Atbalsts skolēniem. 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts sociālpedagoģiskais atbalsts un 

skolēnu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

ļoti labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā.  ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. labi 

4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām.  - 

4.6. Sadarbība ar skolēna ģimeni. labi 

5. Skolas vide. 

5.1. Mikroklimats. ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide. ļoti labi 

6. Skolas resursi.  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. labi 

6.2. Personālresursi.  ļoti labi 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. ļoti labi 

7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība.  ļoti labi 

7.3. Skolassadarbība ar citām institūcijām. ļoti labi 

      

 

 

 

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas direktore 

 

 

Inta Korņējeva …………………………………….     z.v. 
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