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VISPĀRĪGS ĢIMNĀZIJAS RAKSTUROJUMS 

Valmieras Valsts ģimnāzija - celta laikā no 1902. līdz 1903. gadam (arhitekts 

Kizelbašs). Līdz 1917. gadam šeit atradās Valmieras Skolotāju seminārs, kuru beiguši 

520 audzēkņi. No 1920. gada Valmieras Valsts ģimnāzija, pēc tam ģimnāzijas 

nosaukumi mainījušies: Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskola, Valmieras 

1.vidusskola, no 1996. gada – Valmieras ģimnāzija, bet no 2004.gada izglītības iestādei 

piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss. Ģimnāzijā strādājušas un to absolvējušas vairākas 

izcilas personības. Piemēram, šeit mācījies gleznotājs Gustavs Klucis, rakstnieks Leons 

Paegle, Eiropas Savienības ekskomisārs Andris Piebalgs u.c. Apkārt ģimnāzijai ir 6,7 

ha liels parks, kas tiek veidots kā skulptūru dārzs. Pati ģimnāzija izvietojusies arī 

renovētajās blakusesošajās būvēs, piemēram, bijušajā kurtuvē, saimniecības ēkā, 

bijušajā ledus pagrabā. 

 

ĢIMNĀZIJAS SIMBOLI  

Ģimnāzijas ģerbonis 

 

 

 

 

Ģimnāzijas karogs 
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Ģimnāzijas himna 

 

 

 

Ģimnāzijas logo 
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Ģimnāzijas izglītojamo Pašpārvaldes prezidenta josta 

 

DEVĪZE 

Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim. 

 

VĒRTĪBAS 

Godīgums, darba tikums, cieņa, draudzība, mīlestība, uzticamība. 

 

VĪZIJA 

Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvents: 

 orientēsies dzīves daudzpusībā un baudīs to, būs atvērts jaunām idejām 

un izaicinājumiem; 

 apzināsies draudzības vērtību un cilvēku savstarpējo attiecību 

nepieciešamību, gan emocionāli līdzpārdzīvojot; gan ar labām manierēm 

iekļaujoties sabiedrībā; 

 balstoties uz ģimnāzijā gūto priekšstatu par pasaules kultūras, vēstures, 

ģeogrāfijas un mūsdienīgās zinātnes norisēm, jutīs alkas pēc tālākās 

izglītības un veiksmīgi iekļausies visaugstākā līmeņa izzinošajā darbībā; 
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 izmantojis ģimnāzijas interešu izglītības piedāvājumu, atradīs savu 

aicinājumu talantu izkopšanā; 

 kļūs par radošu, kritiski domājošu, atbildīgu, godīgu, nobriedušu un 

harmonisku personību; 

 iegūstot izcilu izglītību, spēs motivēti, patstāvīgi un neatkarīgi piepildīt 

savas karjeras izaugsmes ambīcijas, nebaidoties kļūt par līderi; 

 apzināsies iegūtās izglītības vērtību un sniegtās priekšrocības, tālākajā 

dzīves ceļā dodot pozitīvu ieguldījumu cilvēces attīstībā; 

 ar sirsnību atcerēsies savu ģimnāzijas laiku un pedagogus, kuri būs lepni 

un patiesi gandarīti par paveikto. 

SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS 

Valmierā ir pieejama pilna cikla izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai – 12 

pirmsskolas izglītības iestādes, 2 sākumskolas, 3 vidusskolas, 1 Valsts ģimnāzija, 1 

ģimnāzija, 1 vidējās profesionālā izglītības iestāde, 2 profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes,1 tehnikums, 1 interešu izglītības iestāde, 1 augstākās izglītības iestāde un 1 

augstākās izglītības mācību iestādes filiāle. 

Valmieras Valsts ģimnāzijā 2015./2016. mācību gadā mācās 472 izglītojamie, to 

skaitā 257 meitenes un 215 zēni vecumā no 13 - 19 gadiem. Valmieras Valsts ģimnāzijā 

10.-12. klasēs mācās 132 izglītojamie no 49 izglītības iestādēm no citiem novadiem un 

pilsētām. Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” 

struktūrvienībā “Dienesta viesnīca” dzīvo 81 ģimnāzijas izglītojamais, vairāki izglītojamie 

mācību laikā īrē apdzīvojamo platību, dzīvo pie radiem vai arī regulāri izmanto vecāku 

vai sabiedrisko transportu nokļūšanai ģimnāzijā un atpakaļ. 

Visiem ģimnāzijas izglītojamiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem ir 

iespēja ģimnāzijā paēst kvalitatīvas siltas pusdienas, iegādājoties gan kompleksās, gan 

izvēles pusdienas. Maznodrošinātie izglītojamie saņem brīvpusdienas. 

Ģimnāzijas telpas ir tīras, sakoptas. 2013. gadā tika veikta ēkas siltināšana un 

ventilācijas sakārtošana.  

 

ĢIMNĀZIJAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Valmieras Valsts ģimnāzija savu darbību veic, pamatojoties uz 2001.  gada 20.  

marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.129 un Valmieras pilsētas pašvaldības 

iestādes “Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikumu”.  

Valmieras Valsts ģimnāzijā īsteno 1 licencētu izglītības programmu 

pamatizglītībā un 5 licencētas izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā: 
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Izglītības programmas 
nosaukums 

Klases Kods 
Licences 
numurs 

Izglītojamo skaits 
2013./ 
2014. 

mācību 
gads 

2014./ 
2015. 

mācību 
gads 

2015./ 
2016. 

mācību 
gads 

Pamatizglītības otrā 
posma (7.-9. klase) 
programma 

7.-9. 23011111 V-8385 191 200 201 

Vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā 
virziena  programma 

10.-12. 31011011 V-8386 42 35 45 

Vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas 
virziena programma 

10.-12. 31013011 V-8388 30 28 29 

Vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas 
virziena programma 

10.-12. 31013011 V-8389 135 128 128 

Vispārējās vidējās 
izglītības humanitārā un 
sociālā virziena 
programma 

10.-12. 31012011 V-8387 62 66 54 

Vispārējās vidējās 
izglītības profesionāli 
orientētā virziena 
programma 

10.-12. 31014011 V-8390 29 26 15 

 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

Četras piektdaļas no absolventiem izvēlas studiju programmas atbilstoši 

apgūtajām vidējās izglītības programmām. Liela daļa absolventu uzsāk studijas 

vadošajās Latvijas augstskolās. Aptuveni 3% absolventu pirmajā gadā pēc atestāta par 

vidējo izglītību iegūšanas strādā, lai nopelnītu līdzekļus studiju uzsākšanai nākamajā 

gadā. 

 

Absolventu skaits 
2013. gads 

(94) 

2014. gads 

(97) 

2015. gads 

(103) 

Mācās augstskolās 78 (83%) 76 (79%) 91 (88%) 

Latvijas Universiāte 9 (12%) 17 (22%) 22 (24%) 

Rīgas Tehniskā universiāde 15 (19%) 12 (16%) 20 (22%) 

Rīgas Stradiņa universitāte 12 (15%) 6 (8%) 10 (11%) 

Vidzemes Augstskola 6 (8%) 11 (15%) 8 (9%) 

Pārējās augstskolas 36 (46%) 30 (40%) 29 (32%) 
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MĀCĪBU SASNIEGUMI  

Mācību sasniegumi no 2006./2007. mācību gada tiek reģistrēti un uzkrāti e – 

žurnālā sistēmā „e – klase”, kas dod iespēju plašāk un daudzpusīgāk analizēt mācību 

sasniegumus noteiktā laika posmā gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, novērot izglītojamo 

izaugsmes dinamiku. Mācību gada beigās klašu audzinātāji apkopo mācību 

sasniegumus un ziņo par mācību darba rezultātiem pedagoģiskās  padomes sēdē. 

Mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās tiek salīdzināti un 

analizēti vairāku mācību gadu laikā. Iegūtā informācija tiek izmantota uzdevumu 

noteikšanai jaunajā mācību gadā, mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai 

sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos.  

 

Mācību 

gads 

Izglītojamo 

skaits 

Izglītojamo skaits (%) 

Nepietiekams 

līmenis 

(1 – 3 balles)  

Pietiekams 

līmenis 

(4 – 5 balles) 

Optimāls  

līmenis 

(6 – 8 balles) 

Augsts 

 līmenis 

(9 –10 balles) 

2010./2011. 567 5,1 67,60 27,30 0 

2011./2012. 544 3,30 68,57 28,13 0 

2012./2013. 472 1,27 69,49 29,24 0 

2013./2014. 481 2,28 61,75 35,55 0,42 

2014./2015. 474 1,47 60,55 37,55 0,43 

 

Par sasniegumu tiek uzskatīts optimālā līmeņa vērtējumu skaita par 10% 

palielināšanās un nepietiekamo vērtējumu samazināšanās visās izglītības programmās.  
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INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SASNIEGUMI 

Interešu izglītības sasniegumi 2014./2015. mācību gadā: 

 Jauktais koris „Bonus” Vidzemes novada jaukto koru skate - 1. pakāpe 

(visaugstāko punktu skaitu starp valsts vidusskolas koriem); 

 Meiteņu koris “Gamma” Vidzemes novada 5.-9. klašu koru skate - 1. pakāpe; 

 Pūtēju orķestris "Si bemol" Vidzemes novada pūtēju orķestru skate - 1. pakāpe; 

 Lavijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē finālkonkurss - 1. pakāpe; 

 Debašu klubs – Lābākā runātāja balvas Vidzemes reģiona un valsts debašu 

turnīros: Lelde Ģēģere, Dace Terēze Ābrama, Dārta Maija Zaķe; 

 Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas pulciņš Vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” 1. kārtas 2. posmā - Paula Grīnvalde 

– 1. un 2. pakāpes diploms, Dana Ločmele - 2. pakāpes diploms, Saiva 

Fiļimoņenkova - 2. pakāpes diploms, Paula Jēkabsone - 3. pakāpes diploms 

Sindija Pauliņa - 2. pakāpes diploms, Līga Upesjure - 2. pakāpes diploms, Santa 

Šoļina - 2. pakāpes diploms, Andra Umure - 3. pakāpes diploms; 

 TDK “Pērkonītis” Valmieras skolu deju kolektīvu skate: 7.-9. klašu grupa – 1. 

pakāpe, 10.-12. klašu grupa – augstākā pakāpe; 

 VII starptautiskais mūzikas festivāls „WHITE FIESTA 2014“ Kauņā Baiba 

Rancāne – atzinība. 

 

PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJA 

Ģimnāzijā 2015./2016. mācību gadā strādā 53 pedagogi. Ģimnāzijā ir 

nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai.  

 

Pedagogu kvalifikācija un kvalitātes pakāpes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar augstāko pedagoģisko izglītību 45 

Ar citu augstāko izglītību 8 

Maģistri 28 

3. kvalitātes pakāpe 13 

4. kvalitātes pakāpe 12 

5. kvalitātes pakāpe 7 
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Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām: 

4; 8%

4; 8%

8; 15%
13; 24%

10; 19%

7; 13%
5; 9%

1; 2%
1; 2%

24 gadi un jaunāki 25-29 gadi 30-34 gadi

35-39 gadi 40-44 gadi 45-49 gadi

50-54 gadi 55-59 gadi 60 gadi un vecāki
 

 

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskā darba 

organizēšanas noteikumiem, pilsētas mācību priekšmetu metodiskās apvienības vada 8 

pedagogi (ģeogrāfijā un dabaszinībās (5.-6. klase), matemātikā, fizikā, informātikā, 

bioloģijā un dabaszinībās (10.-12. klasēs), vācu valodā, mājturībā un tehnoloģijās 

(meitenēm), ķīmijā). 4 pedagogi ir līdzautori mācību grāmatām matemātikā, vēsturē, 

krievu valodā. 

ĢIMNĀZIJAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI 

Līdztekus mācību programmām izglītojamie var attīstīt savas spējas, darbojoties 

interešu izglītības programmās un citās ārpusstundu nodarbībās. 

Interešu izglītības programmas un citas aktivitātes: 

 Jauktais koris “BONUS” 9.- 12. klases; 

 Meiteņu koris “GAMMA” 7.-9. klases; 

 Vokālais ansamblis 7.-9. klases; 

 Vokāli instrumentālais ansamblis  7.-12. klases; 

 Pūtēju orķestris „SI BEMOL” 7.-12. klases; 

 Tautas deju kopa „PĒRKONĪTIS” 7.-9., 10.-12. klases; 

 Sarīkojumu un sporta deju studija „SALTĀRE” 7.-12. klases; 

 Dramatiskais pulciņš 7.- 12. klases; 

 Improvizācijas un teātra sporta pulciņš 7.-12. klases; 

 Tautas lietišķās mākslas studijas “RIEKUMS”  aušanas pulciņš 7.-12. klases; 

 Akadēmiskā zīmēšanas un gleznošanas pulciņš 7.-12. klases; 

 Keramikas un porcelāna apgleznošanas pulciņš 7.-12. klases; 

 Novadpētniecības un ģimnāzijas muzeja pulciņš 7.-12. klases; 

 Ģimnāzijas avīze “Skolas Kabata” 7.-12. klases; 
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 Vispārējā fiziskā sagatavotība un “Sporta spēles” 7.-12. klases; 

 Šaha un dambretes pulciņš 7.-12. klases; 

 Robotika 7.-12. klases. 

 

Papildizglītības skolas: 

 Vidzemes Matemātikas skola; 

 Vidzemes Ģeogrāfu skola; 

 Jauno ķīmiķu skola; 

 Jauno fiziķu un astronomu skola; 

 Jauno politiķu, filozofu un kulturologu skola; 

 Nodarbības 5.,6.,un 7. klašu skolēniem ”Cilvēks un daba ķīmijas laboratorijā”; 

 Jauno juristu skola;  

 Jauno ekonomistu un finansistu  skola;  

 Jauno pedagogu, psihologu un mākslas skola;  

 Jauno biologu un mediķu skola; 

 Vācu valodas metodiskais centrs un “Vācu valodas klubiņš”. 

 Franču valodas metodiskais centrs un “Franču valodas klubiņš”; 

 Vidzemes skolēnu un skolotāju programmēšanas skola; 

 Krievu valodas metodiskais centrs un  “Krievu valodas klubiņš”; 

 Debašu klubs (angļu, krievu un latviešu valodā); 

 Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju tālākizglītības centrs. 

 

Projekti un sadarbība 

Īpašo piedāvājumu skaitā jāmin arī izglītojamo iespēja piedalīties Latvijas un 

starptautiskos projektos. Tas ievērojami paplašina izglītojamo redzesloku, svešvalodu 

apguvi. Pedagogiem rodas iespēja iepazīties ar citu valstu izglītības sistēmu un 

pieredzi. 

No 2015. gada notiek izglītojamo un pedagogu grupu apmaiņa starp Valmieras 

Valsts ģimnāziju un Hānas pilsētas ģimnāziju (Vācija). 

No 2010. līdz 2012. gadam ģimnāzijā tika īstenots projekts “Cik dažādi mēs 

esam” „Comenius” programmas ietvaros, kā rezultātā izveidojās ļoti laba sadarbība ar 9 

Eiropas skolām. Pats uzskatāmākais pozitīvais rezultāts – sagatavotās prezentācijas 

par dalībskolām un pārstāvēto valsti, sagatavotas pusaudžu lietoto vārdu vārdnīcas un 

nacionālo pasaku simbolu analīzes materiāli, kurus iespējams izmantot dažādos 

mācību priekšmetos. 

Jau vairākus gadus notiek izglītojamo un pedagogu starptautiska pieredzes 

apmaiņa nacionālo tradīciju un izglītības jomā ar Paņevežas ģimnāziju (Lietuva), 

Vīlandes ģimnāziju (Igaunija), Viļņas Žemaitijas ģimnāziju (Lietuva), Tartu Lahti 

ģimnāziju (Igaunija). Tiek organizēti kopīgi koncerti, sporta sacensības, mākslas 

izstādes un izglītojamo grupu kopīgas nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos. 
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Projekti:  

Visā pārskata periodā Valmieras Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies dažādos citu 

organizāciju piedāvātajos projektos un aktivitātēs:  

 Videi draudzīga skola (sadarbība ar ZAAO); 

 Bērniem draudzīga skola; 

 Veselību veicinoša skola (SKOLAS AUGLIS UN PIENS); 

 eTwinning skola; 

 UNESCO asociētā skola; 

 Ekselences skola.  

Sadarbībā ar Mākslinieku savienības galeriju, mākslas galerijām valstī skolas 2. 

stāva vestibilā, konferenču zālē un izstāžu zālē „Leduspagrabs” tiek organizētas 

mākslas darbu izstādes un tikšanās ar māksliniekiem. 

Ģimnāzijas parkā apskatāmi dažādi tēlniecības un instalāciju darbi. Liela daļa no 

tiem tapuši gadskārtējos Valmieras pašvaldības organizētajos mākslinieku plenēros. 

Valmieras Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies aktīvā sadarbībā ar citām Latvijas 

Valsts ģimnāzijām, un saskaņā ar Valsts ģimnāziju izveidoto sadarbības plānu mācību 

gadam, izglītojamie piedalījušies konkursos, atklātajās olimpiādēs, zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos, sporta sacensībās. 

 

ĢIMNĀZIJAS SADARBĪBAS PARTNERI 

Lai ģimnāzijas darbs būtu sekmīgs visās jomās, nepieciešama ikdienas sadarbība ar 

vietējām institūcijām un organizācijām. Ģimnāzijas sadarbības partneri: 

 Valmieras pilsētas pašvaldība; 

 Valmieras pilsētas Izglītības pārvalde; 

 Kocēnu novada Izglītības pārvalde; 

 Valmieras Kultūras centrs; 

 Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”; 

 Latvijas Universitāte; 

 Rīgas Stradiņa universitāte; 

 Rīgas Tehniskā universitāte; 

 Vidzemes Augstskola; 

 Juridiskā koledža; 

 Latvijas Valsts ģimnāzijas; 

 Vācu valodas DSD diploma skolas; 

 IELTS (International English Language Testing System); 

 ECL (Consortium For The Certificate Of Attainment In Modern Languages); 

 Valmieras Mākslas vidusskola; 

 Valmieras Bērnu sporta skola; 

 Basketbola klubs Valmiera/ORDO; 

 Valmieras sākumskola; 

 Valmieras Drāmas teātris; 
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 Kanādas vēstniecība Latvijā; 

 Francijas institūts Latvijā; 

 Konrāda Adenauera fonds; 

 SIA “Raka”; 

 SIA “Lielvārds”; 

 SIA “Neputns”; 

 Apgāds “Jumava”; 

 Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra; 

 Latvijas Zinātņu akadēmija; 

 Valmieras muzejs; 

 Valmieras Zonālais arhīvs; 

 Valmieras integrētā bibliotēka; 

 SEB banka; 

 SWEDBANKA; 

 Latvijas atsaucīgie uzņēmēji. 

ĢIMNĀZIJAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS (EUR) 

 

 
2013. gads 2014. gads 2015. gads 

Pašvaldības piešķirtais 
budžets 

512328.32 375457.84 350144.23 

Valsts budžeta mērķdotācijas 
pedagogu algām un sociālās 
apdrošināšanas iemaksām 

650033.89 660823.53 689549.00 

Ieņēmumi no telpu īres un 
maksas pakalpojumiem 

3079.78 9453.61 9926.73 

Atklātā sabiedriskā fonda 
piesaistītais finansējums 

5910.00 6258.00 10339.00 
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IZGLĪTOJAMO SKAITA DINAMIKAS  PROGNOZE 

Ģimnāzijas izaugsmes modelis: 

 Pilnveidot Valmieras Valsts ģimnāzijas un Valmieras sākumskolas sadarbības 

modeli, attīstot “Skolu centra” koncepciju, veicinot nepārtrauktu un sabalansētu 

attīstību, izvirzot esošajiem intelektuālajiem un materiālajiem resursiem atbilstošu 

mērķi. 

 Meklēt jaunas 21.gadsimta prasībām un iespējām atbilstošas mācīšanas, 

audzināšanas un mācīšanās metodes. 

 Izaugsmes resursi – ģimnāzijas pedagogu profesionalitāte un izglītojamo 

pietiekami augstais iepriekšējo zināšanu līmenis, abu pušu spēja uzņemties 

atbildību par izglītības procesu ģimnāzijā un labs materiāli tehniskais 

nodrošinājums un tālākizglītība. 

 Izaugsmes mērķis – nodrošināt katram izglītojamajam individuālas izaugsmes 

iespējas veidoties par intelektuāli un fiziski attīstītu personību un radīt 

priekšnoteikumus sekmīgai zināšanu un prasmju apguvei tālākizglītībā un 

mūžizglītībā. 

 

Izglītojamo 
skaita 

prognozes 

2016./2017. 
mācību gads 

2017./2018. 
mācību gads 

2018./2019. 
mācību gads 

Klašu 
komplekti 

Izglītojamo 
skaits 

Klašu 
komplekti 

Izglītojamo 
skaits 

Klašu 
komplekti 

Izglītojamo 
skaits 

Klašu 
komplekti 

7. 75 3 75 3 80 3 

8. 63 3 80 3 80 3 

9. 62 3 70 3 86 3 

10. 100 4 100 4 100 4 

11. 98 4 100 4 100 4 

12. 94 4 100 4 100 4 

Kopā: 488 21 525 21 546 21 
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ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, PAMATVIRZIENS  UN 

UZDEVUMI 

 Ģimnāzijas darbības mērķi: 

 Veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos 

noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

 Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus, personisko atbildību par mācību 

procesu un tā rezultātiem, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes un motivējot 

mūžizglītībai. 

 Sekmēt izglītojamo praktiskās darba iemaņas un prasmes moderno informācijas 

un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā visos mācību priekšmetos, informācijas 

iegūšanā, apstrādē un veidošanā. 

 Izkopt izglītojamo atbildīgu un optimistisku attieksmi pret sevi, ģimeni, cilvēkiem 

sabiedrībā un augstākajām morālajām vērtībām. 

 Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība ar mērķi veicināt 

intelektuālas, vispusīgi izglītotas un attīstītas, harmoniskas un radošas, darba tirgū 

konkurētspējīgas personības veidošanos, kura spējīga analizēt un vērtēt sabiedriskos 

un valstiskos procesus. 

 Ģimnāzijas uzdevumi mērķa sasniegšanai ir: 

 īstenot vispārējās pamatizglītības otrā posma un vidējās izglītības programmas, 

kā arī interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajam apgūt kvalitatīvu vispārējo pamatizglītību un 

vidējo izglītību; 

 piedāvāt ne mazāk kā trīs vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 izglītošanas procesā izmantot optimālas darba formas un metodes, veidojot 

izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību, kā arī izglītības procesā 

pielietot moderno tehnoloģiju iespējas; 

 nodrošināt padziļinātu mācību priekšmetu apguvi, izglītojamo iesaistīšanu 

zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā un projektu veidošanā; 

 sistemātiski veikt izglītojamo mācību un audzināšanas darba rezultātu analīzi, lai 

mērķtiecīgi uzlabotu izglītošanas darbību nākotnē; 

 racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai 

nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, kvalitatīvu informācijas 

apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā; 

 sagatavot izglītojamos patstāvīgai dzīvei pēc vispārējās vidējās izglītības 

iegūšanas; 

 īstenot interešu izglītības programmas; 

 pilnveidot un organizēt ģimnāzijas pedagogu profesionālo darbību; 

 sniegt metodisko palīdzību reģionā esošajām izglītības iestādēm. 
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INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA PAMATJOMU VĒRTĒŠANAI 

Informācija pašvērtējuma izveidošanai tika iegūta no pedagogu, atbalsta 

personāla un metodisko komisiju veiktā pašvērtējuma un darba analīzes materiāliem, 

mācību un audzināšanas stundu vērojumiem, sanāksmju protokoliem, ģimnāzijas 

attīstības plāna, ģimnāzijas darba plāna, ģimnāzijas gada budžeta pieteikumiem un 

apstiprinātās tāmes, kontrolējošo institūciju aktiem, interešu pulciņu darba analīzes, 

izglītojamo, viņu vecāku, Ģimnāzijas kolektīva darbinieku un sabiedrības pārstāvju 

anketēšanas, aptauju un interviju materiāliem. Tika apkopoti un analizēti 2012./2013. 

līdz 2014./2015. mācību gada ikdienas un valsts pārbaudes darbu un audzināšanas 

darba rezultāti.   

 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

Prioritāte Sasniegumi 

1. Mūsdienīga 
ģimnāzijas materiālā 
bāze 

1. Izremontēti mācību kabineti. 

2. Visi izremontētie kabineti ir estētiski noformēti un 
uzturēti labā stāvoklī. 

3. Ģimnāzija ir iegādājusies jaunākās informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas – interaktīvās tāfeles, 
multimediju projektorus, magnetafonus, datorus un iespēju 
robežās aprīkojusi mācību kabinetus un biroju telpas. 

2. Līdzatbildība, 
līdzdalība izglītojamo, 
vecāku, pedagogu 
sadarbībai mācību 
procesā un ārpusklases 
darbā 

1. Izglītojamie aktīvi iesaistījās Valmieras Valsts 
ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes un Valmieras 
Jauniešu domes darbā. 

2. Mācību procesā tiek izmantotas inovatīvas mācību 
metodes. 

3. Regulāri tiek organizētas tālākizglītības nodarbības 
ģimnāzijā. 

4. Uzlabots tehniskais aprīkojums mācību kabinetos. 

5. Veiksmīga mācību priekšmetu pedagogu sadarbība ar 
klašu audzinātājiem. 

6. Izstrādāta vienota kārtība, kā strādāt ar talantīgiem 
izglītojamiem un ar izglītojamiem, kuriem novērojamas 
mācību satura vielas apguves problēmas. 

3.Akcentēt matemātikas 
un svešvalodu mācīšanu 
atbilstoši Eiropas 
Savienības nostādnēm 

1. Matemātikas un svešvalodas stundās ieviestas 
jaunākās tehnoloģijas. 

2. Darbojas Vidzemes Matemātikas skola. 

3. Palielināts stundu skaits (fakultatīvās stundas) 
svešvalodās. 

4. Sadarbība ar partnerskolu Vācijā. 
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ĢIMNĀZIJAS PAŠVĒRTĒJUMA STIPRO UN UZLABOJAMO 

PUŠU KOPSAVILKUMS PA  PAMATJOMĀM  

1. MĀCĪBU SATURS 

Stiprās puses 

1. Valmieras Valsts ģimnāzijā tiek īstenotas 6 licencētas izglītības programmas, kas 

izstrādātas un tiek pilnveidotas atbilstoši valsts un Valmieras pilsētas 

pašvaldības sociāli ekonomiskās virzības tendencēm un apmierina izglītojamo un 

viņu vecāku pieprasījumu. Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamie mācās 

saskaņā ar izvēlēto programmu. 

2. Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un ģimnāzijas vadības sadarbība 

mācību satura apguves pilnveidošanā.  

3. Ģimnāzijā ir radoša pieeja izglītības procesa inovācijām. 

4. Pedagogi racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un 

vajadzības. 

5. Valmieras Valsts ģimnāzijā ir plašs fakultatīvo nodarbību piedāvājums, iespēja 

apgūt franču, spāņu valodu, iegūt starptautisko vācu valodas diplomu (DSD), kā 

arī starptautiski atzītus sertifikātus angļu (IELTS) un krievu (ECL) valodā. 

6. Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi veiksmīgi īsteno mācību procesa 

individualizāciju, papildus strādā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, un 

ar talantīgajiem izglītojamiem, sekmīgi sagatavojot tos dalībai olimpiādēs un 

konkursos. Katrs ģimnāzijas posma izglītojamais tiek sagatavots zinātniski 

pētnieciskajai darbībai. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Papildināt ģimnāzijas bibliotēkas pedagoģiskās literatūras un metodisko 

materiālu klāstu. 

2. Nepieciešamības gadījumā pilnveidot vai pārveidot Valmieras Valsts ģimnāzijā 

īstenojamās izglītības programmas atbilstoši tendencēm un pieprasījumam 

tautsaimniecībā. 

3. Pilnveidot efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 

mācību procesā. 

4. Licencēt un ieviest pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu. 

5. Uzsākt “Datorikas” programmas aprobāciju 7. klasēs ar pakāpenisku pāreju visa 

pamatizglītības posmā. 

6. Pilnveidot papildizglītības skolu darbu, veidojot jaunas sasarbības formas ar 

Rīgas Stradiņa universitāti un citām Latvijas augstskolām. 

 



 

 17 

 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Stiprās puses 

1. Valmieras Valsts ģimnāzijā strādājošie pedagogi ir augsti kvalificēti, 28 no tiem ir 

maģistri. Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, inovatīvs, pedagogi veic 

vispusīgu metodisko darbību, ir mācību priekšmetu programmu, mācību grāmatu 

un mācību līdzekļu autori un līdzautori, piedalās radošo darbu skatēs, aktīvi 

darbojas dažādos projektos, ir pilsētas metodisko apvienību vadītāji. 

2. Pedagogu attieksme pret mācību procesu ir pozitīva, vērsta uz konkurētspējīgas 

izglītības sniegšanu izglītojamiem. 

3. Ģimnāzijas līdzdalība Valsts izglītības satura centra un Eiropas sociālā fonda 

Valsts Izglītības satura centrs un Eiropas struktūrfondu projektā “Mācību satura 

izstrāde un pedagogu tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos”. 

4. Ģimnāzijas līdzdalība Valsts Izglītības satura centrs un Eiropas struktūrfondu 

projektā ”Dabaszinātnes un matemātika”. 

5. Priekšmetu pedagogi ļoti labi pārzina mācāmo vielu, prot to mērķtiecīgi izskaidrot 

un ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, lieto modernās tehnoloģijas. 

6. Mācību procesā pedagogu un izglītojamo sadarbības rezultātā notiek intensīvs 

mācīšanas un mācīšanās process, tas nodrošina stabilus un augstus mācību 

darba rezultātus. 

7. Profesionāli veidots pedagoga un izglītojamā dialogs, izglītojamo savstarpējais 

dialogs mācību stundā.  

8. Mācību satura tēmu piemērošana reālās dzīves situācijām. 

9. Veiksmīgi organizēta zinātniski pētnieciskās darbības vadība ģimnāzijā. 

10. Ģimnāzijā ir labvēlīga un radoša mācīšanās vide. 

11. Izglītojamie izmanto ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes piedāvātās iespējas. 

12. Ģimnāzijā pastāvošā sekmju uzskaites un analīzes kārtība veicina katra 

izglītojamā mācīšanas procesa kvalitatīvo attīstību. 

13. Ģimnāzijā ir noteikta sistēma kavējumu uzskaites un analīzes veikšanai. 

14. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti 

mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai ģimnāzijā. 

15. Valmieras Valsts ģimnāzijā ir izstrādāti un darbojas noteikumi izglītojamo 

zināšanu vērtēšanai. 

16. Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai, veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos. 

17. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība un laiks, kad vecāki var tikties ar ģimnāzijas vadību, 

audzinātājiem, psihologu, sociālo pedagogu, priekšmetu pedagogiem. 
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18. Vecāki darbojas Ģimnāzijas padomē un palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar 

ģimnāzijas dzīves uzlabošanu. 

19. Vecāki saņem informāciju par bērna mācību sasniegumiem vai problēmām. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Paplašināt moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ikvienā mācību 

priekšmetā. 

2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, veikt savstarpējo mācīšanos un mācību stundu 

novērošanu. 

3. Mācību procesā pievērst lielāku uzmanību izglītojamo pašvērtējumam. 

4. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmes un pedagogu zināšanas par šī 

procesa efektīvāku veicināšanu. 

5. Veicināt izglītojamo mācību motivāciju. 

6. Turpināt uzlabot pārbaudes darbu kvalitāti. 

7. Metodiskajām komisijām turpināt darbu pie vienotu prasību ievērošanas 

pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. 

8. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu izglītojamo vecāku līdzdalību 

ģimnāzijas dzīvē. 

9. Izstrādāt, saskaņot, ieviest un periodiski pilnveidot jaunus Izglītojamo 

uzņemšanas noteikumus 7.-12. klašu izglītojamiem. 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 Stiprās puses 

1. Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamie uzrāda stabilus un labus rezultātus 

valsts pārbaudes darbos, konkursos un olimpiādēs. 

2. Ģimnāzija uzskaita un analizē katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus 

mācību priekšmetos, iegūtos rezultātus izmanto zināšanu kvalitātes 

paaugstināšanai. 

3. Ģimnāzija veic izglītojamo sasniegumu salīdzinošo analīzi, īpašu vērību veltot 

Valsts ģimnāziju mācību darba rezultātiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Paaugstināt sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos. 

2. Motivēt izglītojamos labāk apzināties personīgā ieguldījuma nozīmību mācību 

procesā un pozitīva rezultāta sasniegšanā. 

3. Pilnveidot pētnieciskā darba formu izmantošanu ikdienas darbā. 
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Stiprās puses 

1. Izstrādātas instrukcijas darba drošības un darba vides risku novērtējumiem. 

2. Sertificēts medicīnas kabinets. 

3. Ģimnāzijā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas. 

4. Atbildīgi un radoši darbojas izglītojamo pašpārvalde. 

5. Interešu izglītības pulciņus vada radoši un izdomas bagāti vadītāji. 

6. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar citām Valsts ģimnāzijām. 

7. Ģimnāzijā ir pieejama nepieciešamā informācija par karjeras izvēles 

jautājumiem. 

8. Ģimnāzija mērķtiecīgi atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.  

9. Notiek sadarbība starp ģimnāziju un vecākiem, lai veicinātu talantīgo izglītojamo 

izaugsmi un lai atbalstītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācību darbā. 

10. Ģimnāzijas vadība atbalsta un veicina pedagogu darbu ar talantīgajiem 

izglītojamiem, ģimnāzijā ir izveidota noteikta kārtība, kādā tiek organizēts un 

koordinēts darbs ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

11. Pasākumu organizēšanai ģimnāzijā ir uzstādītas apskaņošanas un gaismošanas 

iekārtas un veikts svinību zāles remonts. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Regulāri veikt izglītojamo un ģimnāzijas darbinieku praktisku apmācību, kā 

rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. 

2. Motivēt izglītojamos izmantot visas ģimnāzijas piedāvātās iespējas savas 

personības attīstīšanai. 

3. Klašu audzinātājiem pilnveidot karjeras izvēles jautājumu programmas 

realizēšanas metodiku. 

4. Pilnveidot atbalsta personāla līdzdalību darbā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

 

5. ĢIMNĀZIJAS VIDE 

Stiprās puses 

1. Izkoptas ģimnāzijas tradīcijas. 

2. Stabils pedagogu kolektīvs. 

3. Pilnveidoti un uzlaboti mācību priekšmetu kabineti. 

4. Plaša, ar mācību grāmatām un daiļliteratūru bagāta bibliotēka. 

5. Metodiskie centri kā atbalsts pedagogiem un izglītojamiem. 
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6. Sponsoru līdzekļu un sadarbības partneru piesaiste. 

7. Tīras, kārtīgas, estētiski noformētas ģimnāzijas telpas. 

8. Sporta stundu norise nodrošināta sporta zālē, angārā un stadionā. 

9. Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts ģimnāzijas telpu remonts. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot izglītojamo sabiedriskās līdzdalības prasmes un iespējas. 

2. Pilnveidot informatīvo stendu ziņu pārskatāmību.  

3. Turpināt papildināt mācību kabinetus ar jaunajām tehnoloģijām un mācību 

līdzekļiem atbilstoši jaunajiem standartiem. 

4. Turpināt telpu kosmētisko remontu. 

5. Turpināt ģimnāzijas apkārtnes labiekārtošanu. 

6. Eiropas struktūrfondu finansējuma specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot 

vispārējo izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros veikt ģimnāzijas modernizāciju: 

6.1. mācību vides ergonomiska iekārtošana; 

6.2. inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai 

mācību procesā; 

6.3. dabaszinātņu kabinetu izveide pamatizglītības izglītības programmas 

“Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena izglītības programm”realizācijai; 

6.4. ģimnāzijas sporta infrastruktūras pilnveide; 

6.5. metodisko funkciju veikšanas pilnveidošanu, t.sk. matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena un IKT jomā. 

6. ĢIMNĀZIJAS RESURSI  

Stiprās puses 

1. Ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu realizēšanai. 

2. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība esošo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

un citu tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanai.  

3. Ģimnāzijas bibliotēka pilnībā nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām.  

4. Normatīvajos dokumentos apstiprinātais budžets tiek pārraudzīts un izlietots 

racionāli. 

5. Efektīva pašvaldības un sponsoru līdzekļu papildus piesaiste un izmantošana 

atbilstoši ģimnāzijas noteiktajām prioritātēm un vajadzībām. 

6. Ir kvalificēti pedagoģiskie kadri, nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmu un ģimnāzijas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

7. Racionāla personāla pārvaldība. 
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8. Ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un 

sadalījums. 

9. Metodisko darbu vada un koordinē ģimnāzijas Metodiskā padome. Tas tiek 

realizēts 8 metodiskās komisijās. 

10. Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi intensīvi apmeklē tālākizglītības kursus, 

ir vienmēr informēti par jaunumiem mācību priekšmetu metodikā, par jauniem 

mācību līdzekļiem, izmaiņām standartos un prasībām pārbaudes darbu 

veidošanai un vērtēšanai. 

11. Ģimnāzijas vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Turpmākās attīstības vajadzības.  

1.  Sabalansēt tālākizglītības pasākumu nepieciešamību un ģimnāzijas reālās 

iespējas, lai novērstu mācību stundu zudumus.   

2. Perspektīvā plānot jaunu pedagogu piesaisti pensijā aizejošo pedagogu 

nomaiņai. 

3. Pilnveidot metodisko darbu atbilstoši Valsts ģimnāziju funkcijām.  

4. Turpināt pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi. 

5. Nodrošināt mācību priekšmetu kabinetus ar atbilstošām mēbelēm un 

aprīkojumu. 

6. Uzlabot sporta zāles iekārtojumu atbilstoši mūsdienu prasībām, pārplānot un 

rekonstruēt bibliotēku, lasītavu un informātikas kabinetus.  

7. Pilnveidot budžeta veidošanas kārtību. 

 

7. ĢIMNĀZIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA.  

Stiprās puses 

1. Ģimnāzijas darbinieku līdzdalība ģimnāzijas darba pašvērtēšanā.  

2. Kolektīva līdzdalība attīstības plāna izstrādē. 

3. Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti. 

4. Efektīva visu līmeņu ģimnāzijas darba organizācija un vadība. 

5. Ģimnāzijas kolektīva rūpes par ģimnāzijas tēlu un prestižu sabiedrībā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Attīstības plāna starpposmu efektīvāka izvērtēšana.   

2. Pilnveidot pedagogu informētības kārtību.  

3. Regulāri papildināt un uzlabot ģimnāzijas mājas lapu, ieviešot jaunas sadaļas. 
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VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

2015./2016. – 2018./2019. MĀCĪBU GADIEM  

Pamatjoma  

Mācību saturs Mācību satura pilnveidošana, attīstot sadarbības virzienus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, 

Rīgas Stradiņa universitāti, Vidzemes Augstskolu. 

Pedagogu un klašu audzinātāju darba plānošanas pilnveidošana un papildināšana atbilstoši licencēto 
izglītības programmu uzdevumiem. 

Licencēt un ieviest Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
izglītības programmu septītajām, astotajām un devītajām klasēm, pabeidzot pāreju uz šo izglītības 
programmu visā pamatizglītības otrajā pakāpē. 

Apstiprināt un ieviest Valsts pamatizglītības standartu mācību priekšmetā “Datorika” 7.-9. klasēm”.   

Konceptuāli pieņemt lēmumu par atteikšanos no profesionālā virziena izglītības programmām mākslās vidējās 

izglītības posmā. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu inovatīvu metožu izmantošanas palielināšana mācību 
procesā un pedagogu tālākizglītība un iegūto zināšanu praktiska pielietošana mācību stundās, pieredzes 
popularizēšana pilsētas, novadu un Valsts ģimnāziju pedagogiem. 

Izglītojamo jaunu uzņemšanas noteikumu (7.-12. klasēm) izstrāde, saskaņošana un ieviešana. 

Izglītojamo mācīšanas procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību rezultātiem 

paaugstināšana, un apmācības un konsultācijas kārtības pilnveide projektu un zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē. 

Mācīšanas un mācīšanās procesa saiknes ar reālo dzīvi palielināšana. 

Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana. 
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Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana un obligātā centralizētā matemātikas eksāmena 

12. klasēm padziļināta analīze. 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzes izvērtēšana un pilnveidošana. 

Izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze, salīdzinot rezultātus dažādās izglītības 

programmās pamatizglītībā un vidējā izglītībā. 

Izglītojamo ikdienas mācību darba un valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšana dabaszinību priekšmetos. 

 

Atbalsts izglītojamiem Vienotas, regulāras vecāku, ģimnāzijas un sabiedrības sadarbības sistēmas pilnveidošana un atbalsts 

izglītojamiem dzīvesprasmju  izkopšanā. 

Atbalsta sniegšana izglītojamajam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības virzības procesā. 

Mērķtiecīgas, tautsaimniecībai aktuālas karjeras izvēles izpratnes sekmēšana izglītojamajos. 

Izpratnes par veselīga dzīvesveida nepieciešamību veidošana. 

 

Ģimnāzijas vide Ģimnāzijas un klašu telpu vizuālās informācijas aktualitātes un pārskatāmības pilnveidošana. 

Vienotas ģimnāzijas noformējuma koncepcijas izstrāde. 

Ģimnāzijas fiziskās vides un apkārtnes labiekārtošana. 

 

Resursi Ģimnāzijas telpu un infrastruktūras uzturēšana kārtībā, tās uzlabošana un mācību kabinetu materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošana. 

Eiropas struktūrfondu finansējuma specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējo izglītības iestāžu 

mācību vidi” ietvaros paredzēto līdzekļu apguves uzsākšana. 

Cilvēkresursu attīstība un piesaiste. 
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Ģimnāzijas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Ģimnāzijas vadības vienota darbība ģimnāzijas sagatavošanā akreditācijas procesam un reglamentējošo 
dokumentu pārskatīšana, un ģimnāzijas darbības mērķtiecīga vadība un kontrole. 

Veikt ģimnāzijas un izglītības programmu akreditāciju. 

Ģimnāzijas darba kvalitātes paaugstināšana, veicinot un attīstot pašanalīzi. Normatīvo dokumentu bāzes 

pilnveidošana. 

Ģimnāzijas attīstības plāna īstenošanas pakāpeniska izvērtēšana un nepieciešamo korekciju veikšana. 

Ģimnāzijas pašvērtējuma veikšana par periodu no 2015. gada līdz 2018. gadam un jauna attīstības plāna 

izstrāde. 
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PRIORITĀTES UN TO NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

 

Pamatjoma Mācību saturs 

 

 
Prioritāte Mācību satura pilnveidošana. 

Mērķis Nodrošināt izglītības programmu pēctecību. 

 

 

turpmākajiem turpmākajiem trīs mācību gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmm 

 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas ir koriģētas un ieviestas. 
2. Pedagogi pārzina mācību priekšmeta standartus, un ir izstrādāta mācību priekšmetu programmu apguves 

secība. 
3. Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās ir izvērtēti rīcībā esošie un saplānoti nepieciešamie mācību 

līdzekļi, t.sk., informāciju un komunikāciju tehnoloģijas un digitālie mācību līdzekļi. 
4. Pedagogi ir pilnveidojuši zināšanas un kompetences, kas nepieciešamas mācību vides pilnveidē un jaunas 

mācību pieejas izveidošanā. 
5. Ģimnāzijas vadība ir sniegusi atbalstu.   
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Licencēt un ieviest pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.   

 

Direktora vietnieki izglītības 

jomā  
2016-2019 Direktors 

Apstiprināt mācību priekšmeta “Datorika” standartus 7.-9. klasēm un uzsākt 

to īstenošanu. 
Direktora vietnieki izglītības 

jomā 
2016-2019 Direktors 

Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu mācību satura un metodikas 

apguvē (tālākizglītība, tematisko plānu kvalitātes uzlabošana, pieredzes 

apmaiņa ar citu skolu pedagogiem, stundu vērošana un analīze, metodisko 

komisiju sanāksmes u.c.). 

 

Direktora vietnieki izglītības 

jomā, metodisko komisiju 

vadītāji, izglītības metodiķis 

2016-2019 Direktors 

Apzināt un novērtēt rīcībā esošos un plānot nepieciešamos mācību līdzekļus 

un tehniskos resursus. Organizēt nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu 

iegādi un to racionālu izmantošanu. 

Izglītības metodiķis, 

direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

2016-2019 Direktors 

Pilnveidot Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta un vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmetu programmu īstenošanu un padziļināt 

izglītojamo zināšanas matemātikā, ķīmijā, fizikā, ekonomikā, politikā un 

tiesībās, filozofijā, angļu, vācu un franču valodā. 

Direktora vietnieki izglītības 

jomā, metodisko komisiju 

vadītāji 

 

2016-2019 Direktors 

Mācību satura pilnveidošana, attīstot sadarbības virzienus ar Latvijas 

Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, 

Vidzemes Augstskolu. 

 

Direktora vietnieki izglītības 

jomā, metodisko komisiju 

vadītāji, izglītības metodiķis 

 

2016-2019 Direktors 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Izglītojamo mācīšanās spēju attīstīšana un pilnveidošana, motivējot ilgtspējīgam mācību procesam, kas 

nodrošina lēmumu pieņemšanu visos sabiedrības līmeņos. 

Mērķis Uzlabot izglītojamo mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un mācību motivāciju un veicināt izglītojamo 

mācību sasniegumu kvalitāti, balstoties uz aktīvu izglītojamo zināšanu, prasmju, iemaņu lietojumu 

praktiskajā un pētnieciskajā darbībā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Pedagogi ir izvēlējušies daudzveidīgas, standartiem atbilstošas mācību metodes un darba 

formas, sekmējot izglītojamo mācīšanās spēju attīstīšanu un pilnveidošanu. 

2. Pedagogi ir mērķtiecīgi izmantojuši pieredzi un profesionālās kompetences pilnveides 

kursos/semināros iegūtās zināšanas. 

3. Praktiskajā un pētnieciskajā darbībā ir akcentēta saikne ar reālo dzīvi. 

4. Izglītojamie ir motivēti ilgtspējīgam mācību procesam, izmantojot daudzveidīgās mācīšanās 

metodes. 

5. Izglītojamie un pedagogi ir iesaistījušies dažādos projektos. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītojamo jaunu uzņemšanas noteikumu (7.-12. klasēm) 

izstrāde, saskaņošana un ieviešana. 
Pedagoģiskā padome 2016-2019 Direktors 

Izvērtēt un paaugstināt mācību stundās praktiskās un 

pētnieciskās darbības daudzveidīgo metožu izmantošanu saiknē 

ar reālo dzīvi un to efektivitāti. 

Metodisko komisiju vadītāji, 

mācību priekšmetu 

pedagogi, klašu audzinātāji 

2016-2019 
Metodisko komisiju 

vadītāji 

Izglītojamo mācīšanas procesa aktivizēšana un personīgās 

atbildības par mācību rezultātiem paaugstināšana, un apmācības 

un konsultāciju kārtības pilnveide projektu un zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādē. 

Mācību priekšmetu pedagogi 2016-2019 Direktors 

IKT un citu inovatīvu metožu izmantošanas palielināšana mācību 
procesā, un pedagogu tālākizglītība un iegūto zināšanu praktiska 
pielietošana mācību stundās, pieredzes popularizēšana pilsētas, 
novadu un Valsts ģimnāziju pedagogiem. 

Mācību priekšmetu pedagogi 

 
2016-2019 Direktors 

Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas 

izmantošanas efektivitātes paaugstināšana. 

 

Direktora vietnieki izglītības 

jomā, metodisko komisiju 

vadītāji, izglītības metodiķis 

 

2016-2019 Direktors 
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Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi 

Prioritāte Izglītojamo mācību saniegumu analīzes sistēmas pilnveidošana, lai paaugstinātu mācību motivāciju. 

Mērķis Sekmēt katra izglītojamā mācību sasniegumu atbilstību viņa spējām. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Regulāri vērtēti izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi. 

2. Visi 7.-12. klases izglītojamie ir izstrādājuši vismaz vienu projektu darbu un zinātniski 

pētniecisko darbu. 

3. Ir paaugstinājušies mācību sasniegumu vērtējumi ikdienas un valsts pārbaudes darbos. 

4. Izglītojamo standartprasmes ir uzskaitītas un analizētas katrā mācību priekšmetā.  

5. Izglītojamo izaugsmes dinamikas datu bāze regulāri ir papildināta un analizēta. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzes izvērtēšana 

un pilnveidošana, lai sekmētu izglītojamo mācīšanās motivāciju  

Mācību priekšmetu 

pedagogi, metodisko 

komisiju vadītāji 

2016-2019 Direktors 

Sniegt metodisko palīdzību izglītojamiem valsts pārbaudes darbu 

izvēlē un gatavošanās periodā. 
Mācību priekšmetu 

pedagogi 
2016-2019 

Direktora 

vietnieki 

izglītības jomā 

Izglītojamo sasniegumu ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes 

darbos analīze, salīdzinot rezultātus dažādās izglītības programmās 

pamatizglītībā un vidējā izglītībā. 

 

Direktora vietnieks izglītības 

jomā, metodisko komisiju 

vadītāji, mācību priekšmetu 

pedagogi 

2016-2019 Direktors 

Pilnveidot talantīgo izglītojamo datu bāzi ar mērķi sekmēt viņu 

izaugsmi. 
Mācību priekšmetu 

pedagogi 
2016-2019 

Direktora 

vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Atbalsts izglītojamiem 

Prioritāte Vispusīgs atbalsts izglītojamiem emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā. 

Mērķis Vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izglītojamais ir izpratis un akceptējis iekšējās kārtības noteikumos ietvertās saskarsmes kultūras 
normas, savas tiesības un pienākumus mācību procesā.  

2. Izglītojamajam ir iespējas attīstīt savus talantus, līdzdarbojoties projektos, organizējot pasākumus un 
uzņemoties atbildību par tiem. 

3. Interešu izglītības programmas ir izstrādātas tā, lai sniegtu ieguldījumu izglītojamā vispusīgas 
personības attīstībā.  

4. Pedagogi ir izvērtējuši individuālā darba iespējas ar izglītojamiem. 
5. Izglītojamajam ir prasme sadarboties ar ģimnāzijas biedriem un ģimnāzijas personālu mācību un 

ārpusklases darbā. 
6. Atbalsta personāls ir sniedzis nepieciešamo atbalstu izglītojamo vajadzību nodrošināšanai. 
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  Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Vienotas un regulāras vecāku, ģimnāzijas un sabiedrības sadarbības 

sistēmas pilnveidošana un atbalsts izglītojamiem dzīvesprasmju izkopšanā. 

Direktora vietnieki, 

klašu audzinātāji 
2016-2019 Direktors 

Atbalsta sniegšana izglītojamajam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas 

pašattīstības virzības procesā. 

 

Klašu audzinātāji, 

ģimnāzijas psihologs, 

sociālais pedagogs, 

karjeras pedagogs 

2016-2019 Direktors 

Akcentēt pašnovērtēšanas, paškontroles un pašdisciplīnas prasmju 

veidošanu un atbildības veicināšanu. Pedagoģiskā padome 2016-2019 Direktors 

Sadarboties klases audzinātājiem ar mācību priekšmetu pedagogiem un 

atbalsta personālu, lai koordinētu un pārraudzītu gan talantīgo izglītojamo 

izaugsmi, gan to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri 

attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši nav apmeklējuši ģimnāziju. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
2016-2019 Direktors 

Informēt izglītojamos, pedagoģisko personālu un vecākus par izglītojamo 

sasniegumiem un veiksmēm. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā, klašu 

audzinātāji 

2016-2019 Direktors 

Plānot ārpusklases pasākumus un interešu izglītības pulciņu nodarbības tā, 

lai apmierinātu izglītojamo vēlmi sevi radoši pilnveidot. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 
2016-2019 Direktors 

Mērķtiecīgas, tautsaimniecībai aktuālas karjeras izvēles izpratnes 

sekmēšana izglītojamajos. 

Karjeras pedagogs, 

klašu audzinātāji 
2016-2019 Direktors 

Izpratnes par veselīga dzīvesveida nepieciešamību veidošana. 
Pedagoģiskā padome 2016-2019 Direktors 
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Pamatjoma Ģimnāzijas vide 

Prioritāte Sadarbības vides nodrošināšana pozitīvu vērtību, uzvedības un dzīves stila veicināšanai. 

 

 
Mērķis Sekmēt ģimnāzijā toleranci, cieņas un pašdisciplīnas nostiprināšanos pozitīvas sadarbības vides 

kopšanā un pilnveidošanā.  

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir atbalstītas laika gaitā izveidojušās ģimnāzijas tradīcijas un cienīta tās vēsture un kultūrvide. 

2. Izglītojamie un pedagogi ir plānojuši un organizējuši pasākumus ģimnāzijas tēla veidošanai un 

popularizēšanai.  

3. Ģimnāzijas vadība un pedagogi regulāri ir sadarbojušies ar vecākiem un informējuši viņus par 

mācību procesa rezultātiem un izglītojamo izaugsmes dinamiku. 

4. Ģimnāzijas vadība un pedagogi regulāri ir novērtējuši izglītojamo labo rīcību un sasniegumus. 

5. Pedagogu un atbalsta personāla vērtējums un izglītojamo pašvērtējums ir veicinājis izglītojamo 

saskarsmes kultūru un mācību darba disciplīnu. 

6. Izveidota jauna ģimnāzijas mājas lapa. 

7. Labiekārtota ģimnāzijas un apkārtnes fiziskā vide. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt absolventu un vecāku iesaistīšanu ģimnāzijas tradīciju 

popularizēšanai, tās tēla spodrināšanai un atpazīstamības 

nodrošināšanai sabiedrībā. 

 

Direktora vietnieki, 

pedagogi 
2016-2019 Direktors 

Atbalstīt izglītojamo pašpārvaldes darbību.  Pedagoģiskā padome 

 

2016-2019 Direktors 

Radoši pilnveidot ģimnāzijas mājas lapu. Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

Veicināt izglītojamo adaptāciju organizējot pasākumus.   Pedagoģiskā padome 2016-2019 Direktors 

Ģimnāzijas un klašu telpu vizuālās informācijas aktualitātes un 
pārskatāmības pilnveidošana. 

 

Direktora vietnieki, 

pedagoģiskā padome 
2016-2019 Direktors 

Ģimnāzijas fiziskās vides un apkārtnes labiekārtošana. 

 

Direktora vietnieks 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

2016-2019 Direktors 

Vienotas ģimnāzijas noformējuma koncepcijas izstrāde un īstenošana. 

 

Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

Organizēt Latvijas Valsts ģimnāziju konferenci, atzīmējot to 

pastāvēšanas 20 gadus. 
Ditrektora vietnieki 2016 Direktors 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Ģimnāzijas vides sakārtošana. 

Mērķis Pilnvērtīga ģimnāzijas telpu, iekārtu un resursu izmantošana kvalitatīva mācību procesa 

organizēšanā. 

Sekmēt pedagogu piedalīšanos tālākizglītības programmās atbilstoši ģimnāzijas attīstības 

prioritātēm. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Izremontētas ģimnāzijas telpas. 

2. Iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību 

procesam. 

3. Realizētas tālākizglītības programmas. 
 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 

pārraudzība 

Ģimnāzijas telpu un infrastruktūras uzturēšana kārtībā, tās 
uzlabošana un mācību kabinetu materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana. 

 

Direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā, pedagogi 
2016-2019 Direktors 

Eiropas struktūrfondu finansējuma specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. 

“Uzlabot vispārējo izglītības iestāžu mācību vidi” apguves 

uzsākšana. 

 

Direktors 2016-2019 Pašvaldība 

Cilvēkresursu attīstība un piesaiste. Direktors 2016-2019 Direktors 
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Pamatjoma Ģimnāzijas darba organizācija,vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Ģimnāzijas izglītības un saimnieciskās darbības procesa kvalitātes vadības nodrošināšana attīstības 

prioritāšu realizēšanai. 

Mērķis Pilnveidot ģimnāzijas darba plānošanas sistēmu, kas balstīta uz visu ģimnāzijas personāla aktīvu 

iesaistīšanos un demokrātiskiem principiem. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Dažāda līmeņa vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu 

aprakstos. 

2. Vadība ir nodrošinājusi regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

3. Ģimnāzijas vadība ir plānojusi un organizējusi kontroli un vērtēšanu, ir vienojusies par 

izmantojamām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem.  

4. Ģimnāzijā ir pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, tā 

izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām. 

5. Ģimnāzijas personāls ir iesaistījies pašvērtēšanā un prot apzināt savas un ģimnāzijas darba 

stiprās un vājās puses. 

6. Ģimnāzijas vadība darbības izvērtējumu ir balstījusi uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 
Kontrole un 
pārraudzība 

Ģimnāzijas vadības vienota darbība ģimnāzijas sagatavošanā akreditācijas 
procesam un reglamentējošo dokumentu pārskatīšana.  

 

Direktora vietnieki 2016 Direktors 

Ģimnāzijas darbības mērķtiecīga vadība un kontrole. Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

Veikt ģimnāzijas un izglītības programmu akreditāciju. 

 

Direktora vietnieki 2016 Direktors 

Ģimnāzijas darba kvalitātes paaugstināšana, veicinot un attīstot pašanalīzi. 

Normatīvo dokument bāzes pilnveidošana. 

 

Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

Ģimnāzijas attīstības plāna īstenošanas pakāpeniska izvērtēšana un 

nepieciešamo korekciju veikšana. 

 

Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

Ģimnāzijas pašvērtējuma veikšana par periodu no 2015. gada līdz 2018. gadam 

un jauna attīstības plāna izstrāde. 

 

Direktora vietnieki 2016-2019 Direktors 

 

Attīstības plāns 2016. – 2019. gadam apspriests VVĢ Ģimnāzijas padomes sēdē 2016. gada 12.  janvārī. 

 

 


