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1. VISPĀRĒJS ĢIMNĀZIJAS RAKSTUROJUMS:
Valmieras Valsts ģimnāzija – celta laikā no 1902. līdz 1903. gadam (arhitekts Aleksejs
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, ES 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, piem., bijušajā kurtuvē,
saimniecības ēkā, bijušajā ledus pagrabā.
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 profesionālās 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 līdz 19 gadiem. Valmieras Valsts ģimnāzijā 10.-12.
klasēs mācās 271 izglītojamais, no tiem 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 izglītojamajiem, skolotājiem 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 ES KPFI projekta ietvaros.
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1.1. ĢIMNĀZIJAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN IZGLĪTOJAMO
SKAITS
Valmieras Valsts ģimnāzija savu darbību veic, pamatojoties uz Izglītības likumu,
Vispārējās izglītības likumu, 2001. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.129
“Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtības un kritēriji”,
“Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikumu” un citiem normatīvajiem dokumentiem.
Valmieras Valsts ģimnāzijā realizē 1 licencētu izglītības programmu pamatizglītībā un 5
licencētas izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā:

Izglītības programmas nosaukums

Klases

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma
(matemātika)
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena programma

7.-9.

23011111

Izglītojamo
skaits
2015./2016.
m.g.
201

10.-12.

31011011

45

10.-12.

31013011

29

10.-12.

31013011

128

10.-12.

31012011

54

10.-12.

31014011

15

Kods

1.2. PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJA
Ģimnāzijā strādā 53 pedagogi. Ģimnāzijā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības
programmu īstenošanai. Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām:
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1; 2%

1; 2%

4; 8%
5; 9%

7; 13%
10; 19%

4; 8%
13; 24%

8; 15%

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

Pedagogu kvalifikācija un kvalitātes pakāpes:
Ar augstāko pedagoģisko izglītību
Ar citu augstāko izglītību
Maģistri
3. kvalitātes pakāpe
4. kvalitātes pakāpe
5. kvalitātes pakāpe

45
8
28
13
12
7

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. klase), vācu valodā, mājturībā un tehnoloģijās (meitenēm), ķīmijā). 4 pedagogi ir
līdzautori mācību grāmatām matemātikā, vēsturē, krievu valodā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas:
 atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, karjeras pedagogs, bibliotekārs;
 izglītojamo pašpārvalde;
 izglītības iestādes padome;
 ārstniecības personāls (medmāsa, zobu higiēnists).

1.3. ĢIMNĀZIJAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI, PROJEKTI UN SADARBĪBAS
PARTNERI
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
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 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
 TLM Aušanas studija “RIEKUMS” 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
 Vispārējā fiziskā sagatavotība un “Sporta spēles” 7.-12. klases
 Šaha un dambretes pulciņš 7.-12. klases
 Robotika 7.-12. klases
Papildizglītības skolas (saskaņā ar darba plānu), kurās piedalās arī izglītojamie no citām
Valmieras un novadu izglītības iestādēm:
 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
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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.
Projekti:
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 ģimnāzijas
otrā 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.

1.4. ĢIMNĀZIJAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS:

Pašvaldības piešķirtais budžets
Mērķdotācijas pedagogu algām un
sociālās apdrošināšanas iemaksām
Ieņēmumi no telpu īres un maksas
pakalpojumiem

2012. g.
(Ls)

2013. g.
(EUR)

2014.g.
(EUR)

2015.g.
(EUR)

279863.00

512328.32

375457.84

350144.23

453594.36

650033.89

660823.53

689549.00

6548.19

3079.78

9453.61

9926.73
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2. ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
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;
 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.
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 darbības mērķi:
 Veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos, kā
arī ģimnāzijas vīzijā 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 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;
8



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;
 veidojot nepieciešamo datu bāzi, 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 sekmīgai tālākās izglītības iegūšanai un 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.
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 sasniegumi dažādos griezumos un audzināšanas darba rezultāti.
Ģimnāzijas darba novērtēšanai izmantotie avoti:


















Ģimnāzijas attīstības plāns 2010. – 2015. gadam.
Ģimnāzijas nolikums.
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.
Darba kārtības noteikumi ģimnāzijas darbiniekiem.
Ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti.
Pedagoģiskās padomes sēžu un ģimnāzijas vadības sēžu protokoli.
Mācību priekšmetu programmu apguves grafiks.
Audzināšanas programma un tās apguves plāni.
Interešu izglītības programmas.
Metodisko komisiju dokumentācija.
E-žurnāls sistēmā „e-klase”.
Tarifikācijas saraksti.
Mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksti.
Pedagogu pašvērtējumu materiāli.
Pārbaudes darbu analīzes.
Izglītojamo izaugsmes dinamikas materiāli.
Vecāku, izglītojamo un pedagogu aptauju materiāli.
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Valsts pārbaudes darbu protokoli.
Ģimnāzijas padomes, metodisko komisiju, pedagoģiskās padomes un izglītojamo
parlamenta sanāksmju protokoli.
Izglītojamo personu lietas.
Pilsētas un novadu, un valsts olimpiāžu, atklāto olimpiāžu rezultāti.
Konkursu, sporta sacensību rezultāti.
Stundu un interešu pulciņu vērošanas materiāli.
Drošības instrukcijas.
Valmieras Valsts ģimnāzijas darba plāns.
Draudzīgā aicinājuma balvas skolu reitingu tabulas.
Klašu vecāku sanāksmju protokoli.
Vecāku atvērto durvju dienu apkopojošie materiāli
OECD PISA 2012 pētījums.
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IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA

Mācību saturs
Prioritātes
 Mācību satura pilnveidošana, attīstot sadarbības virzienus ar LU, RTU.
 Pedagogu un klašu audzinātāju darba plānošanas pilnveide un papildināšana atbilstoši
licencēto izglītības programmu uzdevumiem.
 Pieredzes apmaiņa ar citām mācību iestādēm par izglītības programmu, mācību
priekšmetu programmu īstenošanas plāna un audzinātāju darba plāna izstrādi.
Sasniegumi
 Ģimnāzijā tiek realizētas 6 licencētas izglītības programmas, kuras veidotas,
pamatojoties uz valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām.
 Tiek izmantotas ģimnāzijas piedāvātās iespējas, ko sniedz pedagogu, izglītojamo un
augstāko mācību iestāžu mācībspēku sadarbība.
 Izglītojamiem ir iespēja tuvāk iepazīties ar studiju procesu un tā prasībām, ko
augstākās mācību iestādes izvirza pretendentiem.
 Notiek regulāra un mērķtiecīga mācību priekšmetu programmu izvērtēšana,
audzināšanas un mācību priekšmetu programmu īstenošana.
 Pedagogi ir guvuši daudzpusīgu pieredzi sadarbībā ar citām valsts ģimnāzijām.
Mācīšana un mācīšanās
Prioritātes
 IT un citu inovatīvu metožu izmantošanas palielināšana mācību procesā un pedagogu
tālākizglītība, kā arī iegūto zināšanu praktiska pielietošana mācību stundās, pieredzes
popularizēšana rajona, reģiona un valsts ģimnāziju pedagogiem.
 Izglītojamo mācīšanas procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību
rezultātiem paaugstināšana, apmācības un konsultācijas kārtības pilnveide, īpaši
projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
 Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanas
efektivitātes paaugstināšana.
Sasniegumi
 Pedagogi iesaistījušies tālākizglītības kursos par mācīšanas un mācīšanās problēmām.
 Pedagogiem ir iespēja, un viņi izmanto informācijas tehnoloģijas un inovatīvas
mācību metodes stundās.
 Pedagogi dažādos līmeņos dalās pieredzē ar kolēģiem, uzsverot iegūto zināšanu
nozīmi mācīšanas un mācīšanās procesā.
 Izglītojamie prot izvirzīt mācību mērķus un izvērtēt savus sasniegumus.
 Izglītojamiem ir iespēja kvalitatīvi un sistemātiski gatavoties zinātniski pētniecisko
darbu konferencēm.
 Izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā, viņiem tiek nodrošināta
iespēja piedalīties dažādos konkursos un projektos.
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Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās notiek izglītojamo darba vērtēšanas
kārtības saskaņošana.
Izglītojamie un vecāki ir informēti par darbu vērtēšanas biežumu, metodēm un kārtību.
Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota mācīšanas un
mācīšanās procesa plānošanai un attīstīšanai.
Izglītojamo sasniegumi

Prioritātes
 Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana.
 Izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze, salīdzinot rezultātus dažādās
izglītības programmās pamatizglītībā un vidējā izglītībā.
 Datu bāzes par izglītojamo izaugsmes dinamiku izvērtēšana un pilnveidošana.
 Izglītojamo ikdienas mācību darba un valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšana
dabaszinību priekšmetos.
Sasniegumi
 Veikta izglītojamo eksāmenu darbu rezultātu analīze.
 Mācīšanas procesā vērojama izglītojamo individuālā izaugsme.
 Ģimnāzijā tiek apkopoti materiāli par valsts pārbaudes darbu analīzi.
 Ģimnāzija uzskaita un analizē katra izglītojamā zināšanu apguves līmeni visos mācību
priekšmetos.
 Ģimnāzija izmanto iegūto informāciju izglītojamo motivēšanai sasniegt augstākus
rezultātus mācību darbā.
 Pedagogi ir informēti par dabaszinību priekšmetu vietu Valmieras Valsts ģimnāzijā un
valsts izglītības sistēmā.
 Izglītojamo ikdienas mācību darba rezultāti ļauj kvalitatīvi sagatavoties valsts
pārbaudes darbiem.
 Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina par kvalitatīvu dabaszinību priekšmetu
mācīšanu ģimnāzijā.
Atbalsts izglītojamiem
Prioritātes
 Vienotas vecāku, ģimnāzijas un sabiedrības sadarbības sistēmas pilnveidošana un
atbalsts izglītojamiem dzīves prasmju izkopšanā.
 Atbalsta sniegšana izglītojamam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības
virzības procesā.
 Mērķtiecīga izpratnes par karjeras attīstību veidošana izglītojamos.
 Izpratnes par veselīgu dzīvesveida nepieciešamību veidošana.
Sasniegumi
 Audzinātāja stundās tiek sniegts atbalsts izglītojamiem sevis izzināšanā.
 Vecāki regulāri tiek informēti par aktualitātēm ģimnāzijā:
 Ģimnāzijā tiek organizēti pasākumi ar vecāku piedalīšanos.
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Karjeras izglītības nodarbībās tiek veidota izpratne izglītojamiem par savām prasmēm,
karjeras izvēles procesu un nākotnes darba iespējām.
Vecāku sapulcēs ir iekļauts temats par karjeras izglītību.
Tiek organizēti ārpusstundu pasākumi karjeras izglītība.
Ģimnāzijas bibliotēkā ir jaunākie materiāli karjeras izglītībā.
Izglītojamie apzinās un izprot veselības un dzīvības kā vērtības nozīmi.
Izglītojamie izprot veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē.
Izglītojamie izprot vides un sabiedrības mijiedarbības procesus.
Ģimnāzijas vide

Prioritātes
 Ģimnāzijas un klašu telpu vizuālās informācijas aktualitātes un pārskatāmības
pilnveidošana.
 Sabiedriskās līdzdalības prasmju un iespēju pilnveidošana.
 Ģimnāzijas fiziskās vides un apkārtnes labiekārtošana.
 Mūsdienīgas, funkcionālas aktu zāles izveidošana.
Sasniegumi
 Izglītojamiem, ģimnāzijas darbiniekiem, vecākiem un interesentiem ir iespēja
iepazīties ar sistematizētiem, estētiski noformētiem ģimnāzijas vēstures materiāliem,
piedalīties to veidošanā, popularizēšanā.
 Ir izveidots ģimnāzijas vēstures, kā arī karjeras izglītības stends.
 Tiek pilnveidots ģimnāzijas muzejs.
 Tiek veikta ģimnāzijas ēdināšanas telpu renovācija.
 Tiek pilnveidots ģimnāzijas radiomezgls.
 Koplietošanas un klašu telpās izvietotā informācija ir aktuāla, kvalitatīvi noformēta,
labi pārskatāma.
 Vienotas kataloga sistēmas izveide ģimnāzijas bibliotēkā.
 Renovēta sporta halle – angārs.
 Veikts kosmētiskais remonts mācību kabinetos.
 Labiekārtota ģimnāzijas apkārtne.
 Radīta veselībai labvēlīga un droša vide.
 Ģimnāzijas svinību zāle ir aprīkota ar:
o apskaņošanas iekārtu,
o apgaismošanu,
o aptumšošanas iespējām,
o stacionāru multimediju aparatūru.
 Informātikas kabinetā mācību procesā tiek izmantotas jaunākās informācijas
tehnoloģijas.
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Resursi
Prioritātes
 Ģimnāzijas telpu un infrastruktūras uzturēšana kārtībā, tās uzlabošana un mācību
kabinetu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
 Finanšu resursu piesaiste ģimnāzijas fiziskās vides uzlabošanai.
 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
 Cilvēkresursu attīstība un piesaiste.
Sasniegumi
 Radīta veselīga un droša vide.
 Mācību kabineti aprīkoti ar informāciju tehnoloģijām u.c. iekārtām.
 Renovēti dabaszinību kabineti, sporta angārs, aktu zāle, keramikas un porcelāna
apgleznošanas telpa, austuves un vizuālās mākslas kabineti.
 Ģimnāzijas bibliotēka papildināta ar grāmatām, DVD u.c.
 Iegādāti tērpi ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.
 Renovēta ģimnāzijas bibliotēka, aktu zāle.
 Renovēts ģimnāzijas iekšējais ūdensvads.
 Veikta ēkas pamatu hidroizolācija.
 Pilnveidots mācību process, izmantojot IKT.
 Mācību kabineti nodrošināti ar atbilstošām mēbelēm.
 Sakārtots ģimnāzijas ēdināšanas bloks.
 Darbu ģimnāzijā sākuši jauni pedagogi.
 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.
Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritātes
 Ģimnāzijas vadības vienota darbība ģimnāzijas sagatavošanā akreditācijas procesam
un reglamentējošo dokumentu pārskatīšanā, kā arī ģimnāzijas darbības mērķtiecīga
vadība un kontrole.
 Ģimnāzijas darba kvalitātes paaugstināšana, veicinot un attīstot pašanalīzi.
 Analītiska pieeja ģimnāzijas attīstības plāna realizācijai.
 Ģimnāzijas pašvērtējuma veikšana par iepriekšējo periodu un jauna attīstības plāna
izstrāde.
Sasniegumi
 Precizēti ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti.
 Akreditēta Valmieras Valsts ģimnāzija.
 Akreditētas ģimnāzijā realizējamās izglītības programmas.
 Aktualizēts ģimnāzijas nolikums un citi normatīvie dokumenti.
 Notiek darbinieku tālākizglītības, pieredzes apmaiņas un metodiskie pasākumi.
 Tiek īstenotas valsts ģimnāzijas funkcijas metodiskajā darbā.
 Savlaicīgi apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības tālākai attīstībai.
 Pilnveidota prasme virzīt izglītojamo mācību darbu uz vērtīborientētu mērķi.
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Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana par attīstības plāna īstenošanu
atsevišķās jomās.
Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas vajadzības jauna plāna
izstrādāšanai.
Attīstības plāns ir pieejams visām ar ģimnāziju saistītām personām.
Veikts ģimnāzijas darba pašvērtējums par iepriekšējo periodu.
Izstrādāts jauns ģimnāzijas attīstības plāns.
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Ieteikumi
1. Pilnveidot sadarbību ar bāzes
pamatskolu (Valmieras
sākumskolu 1. – 6. klase) 5. un 6.
klašu pedagogiem un klašu
audzinātājiem mācību satura un
prasību saskaņošanā.
2. Turpināt izglītojamo mācību
sasniegumu izaugsmes izpēti un
analīzi, izpētes rezultātus
izmantojot mācību procesa
pilnveidošanai.

3. Turpināt iesākto darbu
ģimnāzijas apkārtnes
pārveidošanā un pilnveidošanā
saskaņā ar pilsētas un ģimnāzijas
attīstības plānu
4. Pārņemt un racionāli iekārtot
telpas pēc Valmieras pamatskolas
5. – 6. klašu pāriešanas uz
jaunuzcelto skolas ēku.

5. Veikt kapitālo remontu aktu
zālē saskaņā ar izstrādāto
projektu.

6. Pabeigt ģimnāzijas ēkas
pamatu hidroizolāciju.
7. Veikt sporta halles
rekonstrukcijas darbus un
realizēt projektu par ģimnāzijas
siltināšanu un logu nomaiņu.

Izpilde
Katru gadu notiek abu skolu mācību priekšmetu
pedagogu savstarpējās konsultācijas par mācību
standarta un programmu jautājumiem, īpaši
matemātikā, angļu valodā, krievu valodā un
dabaszinībās.Kopā ir apspriesti valsts pārbaudes darbu
rezultāti, notikusi savstarpējā stundu vērošana un
analīze.
Katra semestra beigās mācību priekšmetu pedagogi
iesniedz statistikas atskaites par mācību sasniegumiem,
to analīzi, kuras rezultātus pārrunā un analizē
metodisko komisiju sanāksmēs, administrācijas
sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. Par
izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku infomējam
vecākus klašu vecāku sanāksmēs. Izglītojamo mācību
sasniegumu analīze pēc apguves līmeņiem dod iespēju
veiksmīgāk plānot, organizēt un analizēt darbu ar
talantīgiem izglītojamiem, kā arī apzināt izglītojamos,
kuriem ir nepieciešams atbalsts augstāku mācību
rezultātu saniegšanai.
Apkārt ģimnāzijai esošajā parkā ir izzāģēti vecie un
bīstamie koki, koku zari, izveidoti dekoratīvo skujeņu
stādījumi un noteiktā sistēmā ir izvietotas mākslas
plenēru laikā radītās skulptūras un instalācijas.
Pēc sākumskolas jaunās ēkas uzcelšanas ir pārņēmts
ģimnāzijas izmantošanā telpas ēkā ar inventāra Nr.
009, kur pārbūves rezultātā tika izveidotas telpas
atbilstoši ģimnāzijas vajadzībām – bibliotēka, 2
informātikas, tehniskās grafikas, vizuālās mākslas,
sociālo zinību kabineti un konferenču zāle.
2012./2013. mācību gadā ģimnāzijas galvenās ēkas
renovācijas laikā veikts svinību zāles kapitālais
remonts, nomainīti logi un grīda. Ir uzstādītas
modernas apgaismošanas, akustiskās un apskaņošanas
iekārtas, iegādāta pārvietojamā skatuve un 300 krēsli,
kā arī ierīkota rezerves avārijas izeja.
2012./2013. mācību gadā atrakti pa perimetru
ģimnāzijas ēkas pamati un veikta to hidroizolācija.
2010. gadā notika ģimnāzijas angāra sporta zāles
siltināšanas un logu nomaiņas projekta īstenošana Ls
47700 apmērā.
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4. ĢIMNĀZIJAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU
ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS:
JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS
1.1. Izglītības programmas:

Licence

Beigās

Sākumā

Beigās

Sākumā

Beigās

Kods

02.06.
2016.

170

172

191

192

200

198

31011 V- 08.01.
011 8386 2016.

02.06.
2016.

62

55

42

44

35

36

31013 V- 08.01.
011 8388 2016.

02.06.
2016.

41

38

30

34

28

29

31013 V- 08.01.
011 8389 2016.

02.06.
2016.

128

126

135

129

128

127

31012 V- 08.01.
011 8387 2016.

02.06.
2016.

53

50

62

58

66

62

31014 V- 08.01.
011 8390 2016.

02.06.
2016.

35

35

29

26

26

24

Nr.

Datums

Vispārējās vidējās izglītības

Pamatizglītības otrā
23011 V- 08.01.
posma (7.-9. klase)
111 8385 2016.
programma
vispārizglītojošā
virziena
programma
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programma
humanitārā un
sociālā virziena
programma
profesionāli
orientētā virziena
programma

Izglītojamo skaits
2012./13.m.g. 2013./14.m.g. 2014./15.m.g.
Sākumā

Izglītības
programmas
nosaukums

Akreditācijas
termiņš

Ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām programmām.
Programmu saturs ir mūsdienīgs, ievēro Valmieras, apkārtējo novadu un plašāka reģiona
izglītojamo pieprasījumu un vajadzības.

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību
priekšmetu un audzināšanas programmām. Mācību priekšmetu programmu apguves grafiki
tiek veidoti, sadarbojoties Metodiskajai komisijai (turpmāk MK) un saskaņojot ar direktora
vietniekiem izglītības jomā. Nepieciešamo palīdzību un atbalstu pedagogiem kvalitatīvi
nodrošina Metodiskās padomes (turpmāk MP), MK vadītāji, direktora vietnieki izglītības
jomā, kā arī pilsētas metodisko apvienību vadītāji.
Paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas,
intereses un vajadzības. Ģimnāzijā ir izveidota pārbaudes darbu grafika sistēma. Atbilstoši
reālajam mācību procesam, notiek grafika korekcijas. Visos mācību priekšmetos ir noteikti
individuālo stundu laiki, tā ir iespēja plānot individuālo darbu ar izglītojamiem gan
padziļinātai mācību vielas apguvei, gan mācību vielas skaidrojumam.
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Valmieras Valsts ģimnāzija nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Katru mācību gadu pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, kurā analizē mācību
programmas izpildi, radušās problēmas, izvirza jaunus uzdevumus programmas turpmākajai
realizācijai. Ģimnāzijas vadība analizē pedagogu pašvērtējumu un sniedz nepieciešamo
atbalstu problēmu risināšanai.
Lai nodrošinātu Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītības programmu realizācijas
pēctecību, pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programmas fakultatīvo nodarbību stundas
tiek izmantotas mācību priekšmetu – matemātikas, ķīmijas, franču valodas un citu mācību
priekšmetu – papildus apguvei, veidojot jau pamatizglītības posmā izpratni un rosinot izdarīt
optimālu izvēli, par atbilstošāko izglītības programmu ģimnāzijas posmā.
Klašu audzinātāju darba plāni veidoti atbilstoši licencētajām izglītības programmām
un izglītības iestādes izvirzītajām prioritātēm audzināšanas jomā, nodrošinot izglītojamos ar
zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas viņu pilsoniskajai izaugsmei, kā arī veidojot viņus
par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību, kas apzinās veselīga dzīvesveida
paradumus.
Lai nodrošinātu audzināšanas programmā izvirzīto uzdevumu sasniegšanu,
audzināšanas darbs tiek organizēts šādos virzienos:
 sevis izzināšana, pilnveidošana;
 karjeras izvēle;
 es ģimenē, klasē un skolā;
 sabiedriskā līdzdalība;
 veselība un vide;
 drošība.
Audzināšanas darbā pedagogi maksimāli izmanto dažādas darba formas un metodes
(pārrunas, grupu darbus, anketēšanu, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izstāžu, teātra
izrāžu un kinofilmu apmeklējumus un to vērtēšana, mācību ekskursijas, projektu veidošanu
u.c.).
Notikusi pieredzes apmaiņa par izglītības programmu, mācību priekšmetu programmu
un audzināšanas darba plānu izstrādi un realizāciju ar vairāku citu izglītības iestāžu
pārstāvjiem.
Pedagogi tematu apguvei stundās paredzēto vielu precīzi atspoguļo e-žurnālā sistēmā
„e-klase”.
Sasniegumi
1. Valmieras Valsts ģimnāzijā tiek realizētas 6 licencētas izglītības programmas, kas
izstrādātas un tiek pilnveidotas atbilstoši valsts un Valmieras 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.
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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 realizē 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.
3. Pilnveidot efektīvāku IKT izmantošanu mācību procesā.
4. Licencēt un ieviest pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena izglītības programmu.
5. Uzsākt mācību priekšmeta “Datorika” mācīšanu 7. klasēs ar pakāpenisku pāreju visā
pamatizglītības posmā.
6. Pilnveidot papildizglītības skolu darbu, veidojot jaunas sadarbības formas ar Rīgas
Stradiņa universitāti un citām Latvijas augstskolām.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas, izglītojamo vecumam, mācību
priekšmeta specifikai un saturam atbilstošas mācību metodes un paņēmienus, kuras ne tikai
palīdz apgūt zināšanas un prasmes, bet arī veido mācību motivāciju un pilnveido izglītojamo
personību. Darba organizācijas formas nodrošina stundā paredzēto uzdevumu izpildi. Stundu
vērošanā konstatēts, ka pedagogi prasmīgi izmanto informācijas tehnoloģijas, lieto dažādus
uzskates līdzekļus, mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst izglītojamo
vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. Mācību kabinetu iekārtojums un sadarbība
ar kolēģiem aprīkojuma izmantošanā dod iespēju lietot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā
visos mācību priekšmetos. Katru gadu ģimnāzijā ir organizēta atklāto stundu vērošana un
analīze, izvērtējot izmantoto mācību materiālu, darba organizācijas formu un mācīšanas
metožu atbilstību stundas uzdevumiem. Pedagogi regulāri papildina zināšanas un prasmes
tālākizglītības semināros un kursos, apgūstot jaunās mācīšanas metodes, pilnveidojot prasmes
datorprogrammu un interneta resursu izmantošanā.
E-klases žurnāli tiek aizpildīti savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šo jomu
kontrolē attiecīgie direktora vietnieki izglītības jomā. Regulāri, informatīvajās sanāksmēs tiek
pārrunāta uzskaites dokumentu aizpildīšana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.
E-klases iespējas tiek izmantotas visā tās iespēju spektrā. Tas ir pietiekami labs
instruments komunikācijas veikšanai gan ar izglītojamiem, gan viņu vecākiem. Protams
izmantojam arī citas saziņas formas (e-pasts, telefons, vēstule, verbāla saruna).
Stundu vērošanas materiāli liecina, ka pedagogi mācību saturu saista ar reālo dzīvi,
izmantojot konkrētus, saprotamus sadzīves piemērus, iesaistot izglītojamos daudzveidīgā
praktiskā darbībā. Dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos izglītojamie apgūst pētnieciskās
darbības iemaņas, risinot problēmuzdevumus, veicot pētījumus. Šo uzdevumu veikšanai
stundās tiek organizēti grupu darbi un darbi pāros, tādējādi attīstot arī komunikatīvās prasmes.
Atsevišķas stundas tiek organizētas brīvā dabā, Valmieras muzejā, izstāžu zālēs, uzņēmumos,
ģimnāzijas un pilsētas bibliotēkā, Latvijas augstskolu laboratorijās.
Pamatā visu klašu telpu iekārtojums ļauj izmantot informācijas komunikāciju
tehnoloģijas.
Stundu vērošanas materiāli liecina, ka pedagogi saprotami izskaidro stundas mērķi un
uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, seko līdzi izglītojamo
darbam stundā, objektīvi novērtē viņu zināšanas. Lielākā daļa pedagogu mācību darbā
izmanto modernās tehnoloģijas, papildliteratūru, dažādas mācīšanas metodes, rosinot
izglītojamos vērtēt savas un klases biedru zināšanas.
Pedagogi mācīšanas procesā veiksmīgi iesaista izglītojamos, ļauj viņiem izteikt savu
viedokli, analizēt un izdarīt secinājumus. Izglītojamo viedoklis tiek uzklausīts un respektēts.
Pedagogi konsultē izglītojamos grupu darba vai individuālā darba laikā. Gandrīz visās
vērotajās stundās pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamiem, ņem vērā viņu
izteikto viedokli, pedagogu un izglītojamo sarunu stils ir korekts.
Ģimnāzijas vadība īpašu uzmanību pievērš izglītības programmu realizācijas
pēctecībai, piedāvājot dažādus mācību stundu plānus gan pamatizglītībā, gan vidējās izglītības
apguvē.
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Valmieras Valsts ģimnāzijas fakultatīvo nodarbību piedāvājums ļauj padziļināti apgūt
atsevišķus priekšmetus pamatizglītībā, nodrošinot pēctecību vidējās izglītības apguvē.
Visi pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus,
uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, saprot un
zina, kā mācību metožu un mācību līdzekļu izvēle ietekmē standarta prasību realizāciju.
Pedagogi precīzi plāno savu darbu un apzinās mācību priekšmeta satura nozīmi izglītības
iestādes izglītības programmu realizācijā. Pedagogi seko izglītojamo mācību procesam un
rezultātiem, nepieciešamības gadījumā izdarot korekcijas mācību priekšmeta apguves plānā.
Lielākā daļa pedagogu un izglītojamo uzskata, ka tēmu apguvei paredzētais laiks ir optimāls.
Izglītības iestādē izstrādāta audzināšanas programma 7. – 9. un 10. – 12. klasēm, kurā
ietverti audzināšanas darba mērķi, uzdevumi un virzieni, klases stundu temati atbilstošajam
vecuma posmam, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi.
Pedagogi mācību darbā daudzveidīgi izmanto dažādas aktivitātes, organizē
pasākumus, pielieto pašu izstrādātos mācību līdzekļus – izdales materiālus, informācijas
avotus e-vidē, paškontroles uzdevumus, pārbaudes darbus, digitālos mācību līdzekļus un
resursus, lai nodrošinātu saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm.
Piedaloties Eiropas sociāla fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 7 pedagogi jeb 13% apliecinājuši atbilstību 5.
kvalitātes pakāpei, 12 jeb 23% – 4. kvalitātes pakāpei, 13 jeb 25% – 3. kvalitātes pakāpei. Arī
pēc Eiropas sociāla fonda līdzfinansētā projekta noslēguma iestādes pedagogi aktīvi pilnveido
savas prasmes un iegūto pieredzi nostiprina ar attiecīgu darbības kvalitātes pakāpi.
Izglītības iestāde lepojas ar pedagogiem – valstī atzītu un plaši izmantotu mācību
līdzekļu autoriem Ligitu Pickaini un Sandru Krauzi – matemātikā; Svetlanu Lāci – krievu
valodā; Jāni Reinvaldu – vēsturē; Dainu Sirmo – latviešu literatūrā.
Sasniegumi
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 VISC un ESF projektā “Mācību satura izstrāde un skolotāju
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”.
4. Ģimnāzijas līdzdalība VISC un ESF projektā ”Dabaszinātnes un matemātika” un
„Inovatīvās pieredzes skolu tīklā”.
5. Mācību priekšmetu pedagogi ļoti labi pārzina mācāmo vielu, prot to mērķtiecīgi
izskaidrot un ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, lieto modernās
tehnoloģijas.
6. Mācību saturs saistīts ar reālo dzīvi.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Paplašināt moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ikvienā mācību
priekšmetā.
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2. Pilnveidot pedagogu sadarbību, veikt savstarpējo mācīšanos un mācību stundu
novērošanu.
3. Mācību procesā pievērst lielāku uzmanību izglītojamo pašvērtējumam.
4. Turpināt uzlabot pārbaudes darbu kvalitāti.
Vērtējums: LABI

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanos stundās un veido motivāciju
mācīties patstāvīgi, palīdz viņiem apzināties un realizēt savas spējas. Visās klašu grupās
izglītojamie dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas mācību priekšmetu u.c. stundās apgūst
pētnieciskās darbības iemaņas. Ģimnāzijas 10., 11. klasē katrs izglītojamais atbilstoši
pieņemtajam skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības reglamentam izstrādā zinātniski
pētniecisko darbu, par kuru saņem vērtējumu. Pamatskolas 7., 8. klasē atbilstoši izstrādātajam
projekta darba reglamentam izglītojamie strādā pie dažādiem projektiem, par kuriem arī
saņem vērtējumu. Izglītojamiem projekta nedēļas noslēgumā ir iespēja savu projekta darbu
vai zinātniski pētniecisko darbu prezentēt klases vai ģimnāzijas biedru grupai un pedagogiem.
Ar saviem darbiem izglītojamiem ir iespēja piedalīties izstādēs, konkursos, skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencēs.
Mācību procesā tiek izmantoti visi ģimnāzijā esošie resursi – bibliotēka, datorklases,
mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta zāle, sporta laukums, sporta halle, mācību kabineti
ar moderniem mācību tehniskiem līdzekļiem, ķīmijas laboratorija, dabas izziņas takas objekti,
ģimnāzijas īpašumā esošie mākslas darbi. Ģimnāzijā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas,
datorklašu, interneta resursu un dažādu tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā.
Izglītojamie tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot, gatavojot prezentācijas, referātus dažādos
mācību priekšmetos, projektu nedēļā, veidojot scenārijus klases un ģimnāzijas pasākumiem.
Ģimnāzijā regulāri tiek apkopota informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem
ikdienā un valsts pārbaudes darbos, katrs pedagogs veido apmācāmās klases izglītojamo
izaugsmes dinamiku, izmantojot e – žurnāla iespējas sistēmā „e – klase”. Vērotās stundas
liecina par to, ka lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās stundu darbā, prot strādāt individuāli
un dažādās grupās, izglītojamiem ir iespēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli, secināt un
pieņemt lēmumus, mācīties izvērtēt savus mācību sasniegumus.
Ģimnāzijā tiek veikta mācību stundu kavējumu uzskaite. Klašu audzinātāji regulāri
uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība, kādā informē un
reģistrē izglītojamo neierašanos Valmieras Valsts ģimnāzijā. Par izglītojamo mācību
sasniegumiem un kavējumiem regulāri tiek informēti vecāki.
Dažādu kooperatīvo mācīšanās u.c. mācību metožu pielietošana mācību stundās
veicina izglītojamo savstarpējo sadarbību, pilnveido prasmes kopīgi risināt problēmas.
Mācību stundu un ārpusklases pasākumu vērojumi liecina, ka izglītojamie prot strādāt pāros
un grupās. Ārpusstundu darbā izglītojamie tiek iesaistīti dažādu ar mācību procesu saistītu
konkursu, projektu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu u.c. pasākumu norisē, kā arī
organizēšanā. Izglītojamiem ir iespējas prezentēt savu darbu klasei vai izglītojamo grupai.
Pedagogi rosina izglītojamos vērtēt savu un citu darbu, mudina mācīties citam no cita.
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Sasniegumi
1. Mācību procesā pedagogu un izglītojamo sadarbības rezultātā notiek intensīvs
mācīšanas un mācīšanās process, tas nodrošina stabilus un augstus mācību darba
rezultātus.
2. Profesionāli veidots pedagoga un izglītojamā dialogs, izglītojamo savstarpējais dialogs
mācību stundā.
3. Veiksmīgi organizēta zinātniski pētnieciskās darbības vadība ģimnāzijā.
4. Ģimnāzijā ir labvēlīga un radoša mācīšanās vide.
5. Izglītojamie izmanto ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes piedāvātās iespējas.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmes un pedagogu zināšanas par šī procesa
efektīvāku veicināšanu.
2. Veicināt izglītojamo mācību motivāciju un līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu.
Vērtējums: LABI
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Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību. Ģimnāzijā ir izstrādāta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība,
kas paredz vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanā, un pedagogi tās ievēro.
Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamie un vecāki ir informēti
par vērtēšanas kārtību. Lielākā daļa anketēto izglītojamo, uzskata, ka viņiem ir saprotami
pārbaudes darba vērtēšanas nosacījumi (82%) un pedagogi izskaidro vērtēšanas sistēmu
mācību priekšmetā, vairāk nekā puse izglītojamo atzīst, ka pedagogi skaidri un saprotami
pamato darba vērtējumu (71%), ka viņiem ir iespēja stundās veikt pašnovērtējumu (62%).
Pārbaudes darbu – ieskaišu un kontroldarbu norises laiku ieraksta katra mēneša
pārbaudes grafikā, kas tiek saskaņots ar direktoru un izlikts pie informācijas dēļa un mājas
lapā. Pēc ģimnāzijas izstrādātā reglamenta vienā dienā 7.,8.kl. paredzēts veikt vienu
pārbaudes darbu, bet 9. – 12.kl. ne vairāk kā divus pārbaudes darbus.
Pārbaudes darbu vērtēšanas kārtību, iespēju atkārtoti pārrakstīt darbus nosaka
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pedagogi regulāri veic ierakstus e-žurnālā
sistēmā „e-klase”. Pārbaudes darbu rezultāti tiek regulāri analizēti, izmantojot tehniskās
iespējas. Ar izglītojamā sasniegumu vērtējumiem regulāri tiek iepazīstināti viņu vecāki,
izsniedzot sekmju izrakstus (1 reizi mēnesī). Izglītojamo sekmes tiek pārrunātas arī
individuālajās pārrunās (ja tas nepieciešams), vecāku informācijas dienās divas reizes gadā
u.c. tikšanās reizēs.
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto mācīšanas un mācīšanās
procesa plānošanai un pilnveidošanai, izvirzot turpmākos uzdevumus darbā ar izglītojamiem,
mācīšanas metožu pārskatīšanai un pedagoga metodiskā darba pilnveidošanai.
Sasniegumi
1. Ģimnāzijā pastāvošā sekmju uzskaites un analīzes kārtība veicina katra izglītojamā
mācīšanas procesa kvalitatīvo attīstību.
2. Ģimnāzijā ir noteikta sistēma kavējumu uzskaites un analīzes veikšanai.
3. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas
un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai ģimnāzijā.
4. Valmieras Valsts ģimnāzijā ir izstrādāti un darbojas noteikumi izglītojamo zināšanu
vērtēšanai.
5. Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta
specifikai, veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Turpināt izmantot e-žurnāla sistēmā „e-klase” sniegtās iespējas izglītojamo mācību
sasniegumu analīzei un vecāku informēšanai.
2. Turpināt darbu pie vienotu prasību ievērošanas pārbaudes darbu veidošanā un
vērtēšanā.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Kritērijs – 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Ģimnāzijā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei.
Sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši. Mācību process ir organizēts tā, lai katrā klasē
īstenotu plānotās mācību priekšmetu standartu prasības un iegūtu kvalitatīvu un
konkurentspējīgu vispārējo pamata un vidējo izglītību. Ģimnāzijas vadība un pedagogi
koordinē un analizē izglītojamo sasniegumus.
Mācību sasniegumi no 2006./2007.m.g. tiek reģistrēti un uzkrāti e-žurnālā sistēmā „eklase”, 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

2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.

567
544
472
481
474

Nepietiekams
līmenis
(1 – 3)
5,10
3,30
1,27
2,28
1,47

Izglītojamo skaits (%)
Pietiekams
Optimāls
līmenis
līmenis
(4 – 5)
(6 – 8)
67,60
27,30
68,57
28,13
69,49
29,24
61,75
35,55
60,55
37,55

Augsts
līmenis
(9 –10)
0
0
0
0,42
0,43

Par sasniegumu tiek uzskatīts optimālā līmeņa vērtējumu skaita palielināšanās par
10% un nepietiekamo vērtējumu samazināšanās visās izglītības programmās. Pēc
papildpasākumiem jūnijā uz nākamo klasi tiek pārcelti visi izglītojamie. Pedagogi atbildīgi
seko mācību sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā individuāli un diferencēti, lai
samazinātu nepietiekamos vērtējumus un paaugstinātu zināšanu sniegšanas kvalitāti.
Ģimnāzijā gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības posmā augsti mācību rezultāti
uzrādīti tādos priekšmetos kā literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika, informātika.
Zināmas grūtības vērojamas izglītojamiem fizikā, ķīmijā, matemātikā, ģeogrāfijā, jo šajos
mācību priekšmetos vērojams procentuāli visaugstākais pietiekamais līmenis (2014./15.m.g.).
Īpaša uzmanība jāpievērš angļu valodas mācībai 10. – 12. klasēs, jo 27% izglītojamo iegūst
tikai pietiekamu līmeni. Šīm problēmām uzmanību pievērš gan pedagogu metodisko komisiju
sanāksmēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot mācību darba sasniegumus.
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7. – 9. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./2015. mācību gadā
1 – 3 balles
9 – 10
Kopējais
4 – 5 balles 6 – 8 balles
Mācību
Nepietieka
balles
6 – 10
izglītojamo
Pietiekams Optimāls
priekšmets
ms līmenis
Augsts
balles %
skaits
līmenis % līmenis %
%
līmenis %
Angļu valoda
198
1,50
27,90
58,40
12,20
70,60
Bioloģija
198
0
21,80
71,60
6,60
78,20
Fizika
138
0,70
45,30
47,40
6,60
54,00
Ģeogrāfija
198
0
42,60
50,80
6,60
57,40
Informātika
60
0
15,00
68,30
16,70
85,00
Krievu valoda
143
0
31,50
53,10
15,40
68,50
Ķīmija
138
0,70
44,50
46,70
8,00
54,70
Latviešu valoda
198
0,50
28,40
61,90
9,10
71,10
Latvijas vēsture
198
0
13,20
73,10
13,70
86,80
Literatūra
198
0,50
16,20
60,90
22,30
83,20
Matemātika
198
1,50
38,10
48,20
12,20
60,40
Mājturība un
198
0
7,10
59,90
33,00
92,90
tehnoloģijas
Mūzika
198
0
10,20
50,80
39,10
89,80
Pasaules vēsture
198
0,50
18,30
71,60
9,60
81,20
Sociālās zinības
198
0
13,20
42,60
44,20
86,80
Sports
196
0
0,50
51,30
48,20
99,50
Vācu valoda
54
0
18,50
61,10
20,40
81,50
Vizuālā māksla
198
0
10,70
56,30
33,00
89,30
10. – 12. klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2014./2015. mācību gadā
1 – 3 balles
9 – 10
Kopējais
4 – 5 balles 6 – 8 balles
Mācību
Nepietieka
balles
6 – 10
izglītojamo
Pietiekams Optimāls
priekšmets
ms līmenis
Augsts
balles %
skaits
līmenis % līmenis %
%
līmenis %
Angļu valoda
276
0
26,90
63,60
9,50
73,10
Astronomija
26
0
0
96,20
3,80
100
Bioloģija
194
0
12,90
76,80
10,30
87,10
Dabaszinības
82
0
7,40
85,20
7,40
92,60
Ekonomika
131
0
13,00
74,80
12,20
87,00
Filozofija
19
0
0
68,40
31,60
100
Fizika
194
0
38,10
56,20
5,70
61,90
Franču valoda
42
0
11,90
71,40
16,70
88,10
Ģeogrāfija
173
0
20,30
74,40
5,20
79,70
Informātika
173
0
8,70
61,00
30,20
91,30
Krievu valoda
183
0
13,70
73,80
12,60
86,30
Kulturoloģija
23
0
0
69,60
30,40
100
Ķīmija
194
0
26,80
63,90
9,30
73,20
Latviešu valoda
276
0
15,30
72,00
12,70
84,70
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1 – 3 balles
9 – 10
Kopējais
4 – 5 balles 6 – 8 balles
Nepietieka
balles
izglītojamo
Pietiekams Optimāls
ms līmenis
Augsts
skaits
līmenis % līmenis %
%
līmenis %

Mācību
priekšmets
Latvijas un pasaules
vēsture
Literatūra
Matemātika
Mūzika
Novada vēsture
Politika un tiesības
Programmēšanas
pamati
Psiholoģija
Sports
Tehniskā grafika
Vācu valoda
Veselības mācība
Vizuālā māksla

276

0

6,90

75,60

17,50

93,10

276
276
276
41
41

0
0
0
0
0

6,90
41,10
5,40
0
0

61,10
52,00
40,40
55,00
67,50

32,00
6,90
54,20
45,00
32,50

93,10
58,90
94,60
100
100

105

0

8,60

54,30

37,10

91,40

80
255
158
111
103
53

0
0
0
0
0
0

25,00
0
5,10
21,60
0
9,60

52,50
40,20
54,40
53,20
28,20
69,20

22,50
59,80
40,50
25,20
71,80
21,20

75,00
100
94,90
78,40
100
90,40

2014./2015. mācību gada rezultāti

Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 7. - 9. klasēs 2014./15.m.g.
5,93
5,97
6,02
6,24
6,43

Fizika

Matemātika
Bioloģija

Vidējais
vērtejums
7,0

6,56
6,56
6,57
6,66
6,97
7,04
7,11
7,15
7,58
7,75
7,84
7,87
8,4

Angļu valoda
Informātika
Literatūra
Vizuālā māksla
Mūzika
Sports
0

6 – 10
balles %

1

2

3

4

27

5

6

7

8

9

Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 10. - 12. klasēs
2014./15.m.g.
Vidējais
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Angļu valoda
Ģeogrāfija
Dabaszinības
Latviešu valoda
Ekonomika
Bioloģija
Franču valoda
Krievu valoda
Psiholoģija
Vācu valoda
Latvijas un pasaules vēsture
Astronomija
Vizuālā māksla
Informātika
Instrumentu spēle
Literatūra
Retorika
Programmēšanas pamati
Politika un tiesības
Filozofija
Tehniskā grafika
Lab.darbi ķīmijā
Kulturoloģija
Teātra pamati
Mūzika
Novada vēsture
Sports
Veselības mācība

6,01
6,12
6,49
6,53
6,57

vērtejums
7,3

6,91
6,94
6,94
7,01
7,05
7,07
7,1
7,12
7,42
7,5
7,53
7,58
7,67
7,68
7,7
7,71
7,88
7,89
8,03
8,16
8,22
8,22
8,37
8,45
8,67
9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšana ar īpašu atzinību mācību gada beigās.
Sudraba liecība. Uz sudraba liecības saņemšanu var pretendēt visi Valmieras Valsts
ģimnāzijas 7.-12. kl. izglītojamie, kas gadā saņēmuši pietiekamus vērtējumus, pretendenta
vidējai atzīmei gada vērtējumos jābūt vismaz 8,0, un nedrīkst būt neattaisnoti stundu
kavējumi.
Zelta liecība. Uz sudraba liecības saņemšanu var pretendēt visi Valmieras Valsts
ģimnāzijas 7.-12. kl. izglītojamie, kas gadā saņēmuši pietiekamus vērtējumus, pretendenta
vidējai atzīmei gada vērtējumos jābūt vismaz 8,5, un nedrīkst būt neattaisnoti stundu
kavējumi.
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Goda nosaukums – teicamnieks (mācību priekšmeta (-u) nosaukums). Uz goda
nosaukuma saņemšanu var pretendēt Valmieras Valsts ģimnāzijas 9., 12. kl. izglītojamie. 12.
klašu izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti laika posmā – 10., 11.,12. klase – vai kāda
mācību priekšmeta apguves periodā. 9. klašu izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti
laika posmā – 7., 8., 9. klase vai kāda mācību priekšmeta apguves periodā. Pretendenta gada
vērtējumam konkrētā mācību priekšmetā visos mācību gados jābūt ne zemākiem par 9
(teicami). Izglītojamam ir tiesības saņemt minēto goda nosaukumu vairākos mācību
priekšmetos.
Goda nosaukums – izcilnieks (mācību priekšmeta (-u) nosaukums). Uz goda nosaukuma
saņemšanu var pretendēt Valmieras Valsts ģimnāzijas 9., 12. kl. izglītojamie. 12. klašu
izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti laika posmā – 10., 11.,12. klase – vai kāda
mācību priekšmeta apguves periodā. 9. klašu izglītojamo mācību sasniegumi tiek izvērtēti
laika posmā – 7., 8., 9. klase vai kāda mācību priekšmeta apguves periodā. Pretendenta gada
vērtējumam konkrētā mācību priekšmetā visos mācību gados jābūt nemainīgam 10(izcili).
Izglītojamam ir tiesības saņemt minēto goda nosaukumu vairākos mācību priekšmetos.

Sasniegumi
1. Ģimnāzija uzskaita un analizē katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus mācību
priekšmetos, iegūtos rezultātus izmanto zināšanu kvalitātes paaugstināšanai.
2. Izglītojamie, kuri ieguvuši ļoti augstus mācību rezultātus, saņem Zelta un Sudraba
liecības.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Paaugstināt mācību sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos, motivējot izglītojamos
vairāk apmeklēt konsultācijas.
2. Pilnveidot pētnieciskā darba formu izmantošanu ikdienas darbā.
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Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Valmieras Valsts ģimnāzija uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts
pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos, kā arī veic salīdzinošo analīzi ar pilsētas un
valsts izglītības iestādēm, tai skaitā ar Valsts ģimnāzijām (avots – VISC statistika un
rezultāti).

Apguves līmeņi (%) 9. klases valsts pārbaudes darbos
2014./2015.m.g.
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

72
62
50

46
36
28
13

17

12

10

10

1

0
Latviešu
valoda

25 25
18

0

Matemātika
Nepietiekams

0

0

Angļu valoda

Latvijas
vēsture

Optimāls

Pietiekams

Krievu valoda

Augsts

Apguves koeficienti 9. klases valsts pārbaudes darbos
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,71
0,61 0,62

Matemātika

0,74

0,68 0,71

Latviešu valoda
12./13.

0,77

0,72

0,78

Angļu valoda
13./14.

0,77

0,73 0,75

Krievu valoda

0,67 0,64 0,68

Latvijas vēsture

14./15.

2014./2015. mācību gadā 87% 9. klašu beidzēji nokārtoja augstā un optimālā līmenī
eksāmenu latviešu valodā, 82% – matemātikā, 82% – angļu valodā, 75% – krievu valodā,
72% – Latvijas vēsturē. Priecē tas, ka mācību vielas apguves koeficienti, salīdzinot ar
2013./2014. mācību gada rezultātiem, visos valsts pārbaudes darbos ir augstāki.
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Angļu valoda
Bioloģija
Fizika
Krievu valoda
Ķīmija
Latviešu valoda
Matemātika
Vēsture

2014./15.m.g.
VVĢ
Valstī
68,27
54,10
70,85
62,50
59,18
50,30
81,28
71,80
73,78
65,60
63,94
48,70
52,01
43,60
76,41
47,50

2013./14.m.g.
VVĢ
Valstī
69,97
56,16
76,94
59,31
80,22
51,21
68,16
70,90
67,97
59,48
66,50
52,71
60,38
43,34
66,69
42,60

2012./13.m.g.
VVĢ
Valstī
69,80
54,70
73,47
65,60
65,67
53,80
81,00
64,20
55,00
63,70
75,26
55,70
49,77
37,30
81, 20
37,20

Vidējie % centralizētajos eksāmenos 2012./13.m.g.
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

VVĢ

Valstī

Vidējie % centralizētajos eksāmenos 2013./14.m.g.
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

VVĢ
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Valstī

Vidējie % centralizētajos eksāmenos 2014./15.m.g.
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

VVĢ

Valstī

Sasniegumi
1. Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamie uzrāda stabilus un labus rezultātus valsts
pārbaudes darbos, konkursos un olimpiādēs.
2. Ģimnāzija veic izglītojamo sasniegumu salīdzinošo analīzi, īpašu vērību veltot Valsts
ģimnāziju mācību darba rezultātiem.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Motivēt izglītojamos labāk apzināties personīgā ieguldījuma nozīmību mācību procesā
un pozitīva rezultāta sasniegšanā.
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JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Kritērijs – 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls:
– psihologs, kas sniedz nepieciešamo palīdzību izglītojamo emocionālo, psiholoģisko un
sociālo vajadzību nodrošināšanai. Pedagogi, klašu audzinātāji, izglītojamie un vecāki var
konsultēties un lūgt nepieciešamo palīdzību izglītības iestādes psihologam. Īpaša uzmanība
tiek pievērsta jaunuzņemto 7. un 10. klašu izglītojamo adaptācijai un saskarsmes jautājumiem.
Izglītojamo adaptācijas rezultāti tiek apkopoti un analizēti pedagoģiskās padomes sēdē.
– sociālais pedagogs sadarbojas ar klašu audzinātājiem un sociālajiem dienestiem. Sociālajam
pedagogam ir informācija par izglītojamiem no sociālā riska ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās
viens vai abi vecāki izbraukuši darbā uz ārzemēm. Sociālais pedagogs palīdz noskaidrot, kam
nepieciešamas brīvpusdienas vai materiālā palīdzība mācību līdzekļu iegādē. Ir izstrādāta
sistēma, kā rīkoties, ja izglītojamais pārkāpj uzvedības noteikumus.

– atbilstoši normatīvajām prasībām iekārtots medicīnas kabinets, kam noteikts darba laiks.
Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo
veselību un individuālajām vajadzībām. Medmāsa sniedz izglītojamiem un personālam
nepieciešamo medicīnisko aprūpi, nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu
nepieciešamības gadījumā un ziņo izglītojamo vecākiem par traumām un pēkšņām
saslimšanām, kā arī sniedz konsultācijas izglītojamiem ar dažādām sūdzībām par veselības
stāvokli. Nodrošina medicīniskos pakalpojumus izglītības iestādes sporta un masu
pasākumos. Katram izglītojamam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas par izglītojamo
veselības stāvokli un saslimšanām. Izglītības iestādes medmāsa katru gadu veic visu
izglītojamo profilaktiskās apskates. Ievērojot nepieciešamo konfidencialitāti, izglītojamo
vecāki saņem informāciju par bērnu veselības stāvokli. Nepieciešamības gadījumā medmāsa
sniedz informāciju klases audzinātājiem par slimībām, kas var ietekmēt izglītojamo
sasniegumus un saistītas ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestādes medmāsa sadarbojas ar
klašu audzinātājiem – piedalās audzināšanas stundās un izglīto izglītojamos higiēnas
jautājumos, kā arī apmāca, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību un rīkoties pēkšņas
saslimšanas gadījumos. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citi medicīnas darbinieki,
kas piedalās audzinātāju stundās un izglīto jaunatni par interesējošiem jautājumiem. Medmāsa
regulāri kontrolē sanitāro stāvokli mācību telpās un gaiteņos. Izglītojamie ģimnāzijā regulāri
saņem zobu higiēnista pakalpojumus.
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Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu, rūpējas par “Skolas augļa” un
“Skolas piena” pasūtīšanu un nodrošināšanu 7. – 9. klasēm.
Izglītības iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Iekšējās kārtības un
drošības noteikumi, noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un
vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, noteikumi par rīcību bīstamās un
ārkārtas situācijās, uzvedību ārpusskolas pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās un
pārgājienos, kā arī rīcību vardarbības gadījumos. Instruktāžu par izglītojamo drošību realizē
klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, veicot atbilstošus ierakstus instruktāžas
lapās. Metodiskā centrā klases audzinātājiem ir pieejami drošības instrukciju komplekti un
kārtība, kādā ar tām iepazīstināt izglītojamos. Klašu audzinātāji plāno un vada audzināšanas
stundas par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Atsevišķos gadījumos tiek
piesaistīti arī speciālisti no dažādām organizācijām, kā, piemēram, Valmieras pilsētas
pašvaldības policija.
Par drošības jautājumiem daudzveidīgi materiāli atrodami arī metodiskajā centrā.
Izglītības iestādē ir dežurants, kurš rūpējas, lai nepiederošas personas neiekļūtu
izglītības iestādē. Starpbrīžos gaiteņos par drošību un kārtību atbild dežurējošie pedagogi.
Izglītības iestādē ir evakuācijas plāni, kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas
gadījumā. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija un norādes, kā
sazināties ar dažādiem palīdzības dienestiem.
Darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos tiek izglītoti arī pedagogi,
organizējot dažādus seminārus un kursus.
Izglītības iestādes atbalsta personāls problēmu risināšanā darbojas saskaņoti.
Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti papildus resursi (Sociālais dienests, Bāriņtiesa,
Pašvaldības policija).
Sasniegumi
1. Izstrādātas instrukcijas darba drošības un darba vides risku novērtējumiem.
2. Sertificēts medicīnas kabinets.
3. 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.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 4.2. Atbalsts personības veidošanā
Audzināšanas darbs tiek plānots, realizēts un izvērtēts saskaņā ar Valmieras Valsts
ģimnāzijas audzināšanas programmu. Klašu audzinātāji izmanto „Klases stundu programmas
paraugu”. Audzināšanas darba plānos paredzēti dažādi temati izglītojamā pozitīvo attieksmju,
personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai: pārrunas un audzināšanas pasākumi par
pilsoņu tiesībām un pienākumiem, uzvedību un saskarsmes kultūru, veselīgu dzīves veidu u.c.
jautājumiem.
Izglītojamiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem
tradicionālajiem pasākumiem ģimnāzijā:
1.septembris – Zinību diena,
Skolotāju diena,
Fukšu balle un Aristotelis – 7. un 10. klašu izglītojamo uzņemšana,
Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un valsts gadadienai,
Ziemassvētku sarīkojumi,
Konkurss MIS un MISTERS VVĢ,
Absolventu basketbola turnīrs,
Tradicionāli katru gadu izglītojamie atbalsta dažādus labdarības pasākumus, katra
klase regulāri apmeklē veco ļaužu pansionātu „Valmiera”.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas izglītojamo parlaments, kurā ietilpst izglītojamie no 10. –
12. kl. Parlamentu vada prezidents, kas ievēlēts vienlīdzīgās, aizklātās vēlēšanās. Parlamentu
izveido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu Valmieras
Valsts ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanu un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
Izglītojamo parlaments apkopo dažādus priekšlikumus un iesniedz tos ģimnāzijas
administrācijai. Parlaments sadarbojas ar citu skolu, Valsts ģimnāziju pašpārvaldēm un
dažādām jauniešu organizācijām. Parlamenta darbības mērķus un galvenos uzdevumus nosaka
Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamo parlamenta reglaments.
Izglītojamie aktīvi piedalās klases un ģimnāzijas ārpusstundu pasākumu sagatavošanā
un vadīšanā. Darbojoties pašpārvaldē, izglītojamie attīsta plānošanas, organizēšanas un
pasākumu vadīšanas iemaņas.
Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespēja izteikt savas vēlmes par interešu izglītības
programmu nepieciešamību ģimnāzijā, un viņu viedoklis tiek ņemts vērā. Interešu izglītības
programmu nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši izglītojamo vajadzībām un ģimnāzijas
iespējām. Vecāki ir informēti par ģimnāzijas piedāvātajām interešu izglītības programmām.
Ģimnāzija sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos.
Gandrīz visi aptaujātie izglītojamie un lielākā daļa vecāku uzskata, ka ir iespēja izvēlēties
interešu izglītības pulciņus. Izglītojamie interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļaujām. Visām
interešu izglītības nodarbībām izstrādātas programmas, vadītāji analizē pulciņu darbu.
Pašdarbību kolektīviem (tautisko deju kopai „Pērkonītis”, jauniešu korim „Bonus”, meiteņu
korim “Gamma”, sporta deju studijai „Saltāre”, pūtēju orķestrim „Si bemol”, vokālajam
ansamblim, vokāli instrumentālajam ansamblim) gada laikā ir vairākas iespējas uzstāties
dažādos ģimnāzijas pasākumos, koncertos Valmierā, izbraukumos pa Latviju un ārvalstīm.
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Aušanas, novadpētniecības, zīmēšanas, gleznošanas, keramikas pulciņu dalībniekiem ir
iespēja katru gadu piedalīties radošo darbu izstādēs.
Ģimnāzija informē vecākus, ģimnāzijas darbiniekus, pilsētas sabiedrību par
pasākumiem, kuros piedalās Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamie. Informācija par
izglītojamo individuālajiem un ģimnāzijas komandu sasniegumiem vienmēr ir vietējā
laikrakstā „Liesma”, ģimnāzijas un pilsētas mājas lapā. Mācību gada noslēgumā ģimnāzijas
administrācija ar nelielām balvām pateicas pedagogiem un visiem izglītojamiem par
sasniegumiem un aktīvu piedalīšanos interešu izglītībā.
Mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba pašanalīzi, uzsverot stiprās un
uzlabojamās jomas. Galvenā uzmanība pievērsta nacionālās pašapziņas, identitātes,
patriotisma jūtu un piederības savam novadam, valstij sajūtas pilnveidošanai, sevis
pilnveidošanai un karjeras izvēlei. Izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi šo uzdevumu
īstenošanā. Liela līdzdalība pilsētas Lāpu gājienā un Cēsu Skolnieku rotas pasākumā.
Izglītības iestādē katru gadu tiek organizēts valsts svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas
dibināšanas gadadienai.
Lai informētu par kultūras dzīvi Latvijā, ģimnāzijas telpās un izstāžu zālē
“Leduspagrabs” tiek organizētas daudzveidīgas izstādes. Šī piedāvātā iespēja izglītojamiem
attīsta emocionālo intelektu, paplašina redzesloku un dod ieskatu mūsdienu mākslas pasaulē.
Ģimnāzijā ar saviem radošajiem darbiem ir viesojušies:
 Maija Tabaka – gleznas “Pārsteigums”;
 Ruta Bogustova – tekstīlijas;
 Jānis Anmanis – gleznas;
 Olafs Muižnieks – gleznas un zīmējumi;
 Jānis Sprudzāns – fotogrāfijas “Latvijas daba”
 Francijas institūta izstāde “Baltijas jūra – apdraudēta dzīvā vide”;
 Elīna un Alvis Sokolovs – fotogrāfijas “Ceļojumu iespaidi Āzijā”;
 Ģimnāzijas aušanas studijas „Riekums” darbu izstāde;
 “Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko (1813 - 1902) daiļrade.”;
 Grafikas izstāde “LĒCIENS”, kas organizēta par godu "Grafikas kameras" 20 gadu
jubilejai;
 Iveta Gudeta – glezniecība;
 Māris Subačs – izstāde “Debesu ainavas”;
 Ģimnāzijas izglītojamo darbu izstāde “Atskats”;
 Ilze Neilande – gleznu izstāde “Cirks”;
 Absolventes Anetes Eklones fotogrāfiju izstāde “Slovēnija”;
 Jānis Grodums – fotogrāfijas;
 Elita Patmalniece – darbu izstāde;
 Jauno mākslinieku grupas gleznu izstāde TAM*-ta – ram;
 Kristiāna Dimitere – gleznas un zīmējumi;
 Sergejs Zinovjevs – gleznas;
 Dina Ābele – gleznas;
 Jānis Lārmanis – fotogrāfijas;
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četri tēlnieki plenēra dalībnieki – Paņevežu mākslas skolas direktors Vitautas TallatsKelpša (Vytautas Tallat-Kelpša) no Lietuvas, Matiass Jansons (Cēsis), Solveiga
Vasiļjeva (Sigulda) un Andris Vārpa (Valmiera);
Baiba Cihovska, Sandra Dzilna un Baiba Vaivare – tērpu kolekcijas;
izstāde „Gustavs Klucis – vidzemnieks pasaules mākslas avangardā” – Izstāde no
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas (digitālās kopijas);
Ilze Lībiete un Juris Ivanovs – „Jaunizveidotie pašvaldību ģerboņi”.

Ģimnāzijā tiek organizētas arī dažādas tikšanās saistībā ar nozīmīgiem valsts pasākumiem
un jubilejām.
Patriotiskās – pilsoniskās audzināšanas aktivitātes Valmieras Valsts ģimnāzijā:
Valsts svētku nedēļas laikā tiek sagatavotas īpašas svētku stundas un pasākums, kurā
izmanto literatūras stundās izglītojamo uzrakstītās atziņas par Latviju. Katru gadu izglītojamie
piedalās patriotisma stundā Latvijas okupācijas muzejā, apmeklē Brāļu kapus Rīgā. Piedalās
lāpu gājienā uz Valmieras pilsētas Brāļu kapiem, noliek ziedus un svecītes pie Skolnieku rotas
piemiņas akmens un ģimnāzijas parkā izveidotās svinīgās sienas.
Izglītojamie raksta ZPD par novada un Latvijas vēsturi, piedalās starptautiskā konkursā
„Vēsture ap mums”.
Par tradīciju kļuvis pasākums, veltīts Barikāžu atcerei – izglītojamo tikšanās pie
ugunskura ar barikāžu aculieciniekiem.
Regulāri tiek sagatavotas publikācijas ģimnāzijas avīzē „Skolas Kabata”, Valmieras
novadu laikrakstā „Liesma” un interneta resursos.
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Valmieras Valsts ģimnāzijas piedāvātajās interešu izglītības programmās vidēji
darbojas 38- 54% izglītojamo, bet kopumā dažādās interešu izglītības nodarbībās, ko piedāvā
Valmieras pilsēta, iesaistīti 76-84% izglītojamo. Ir daudz izglītojamo, kas piedalās vairākos
interešu izglītības pulciņos un aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. Daudzi
ģimnāzijas izglītojamie apmeklē Sporta, Mākslas un Mūzikas skolas, Bērnu un Jauniešu
interešu centra „Vinda” un citu interešu izglītības iestāžu nodarbības.
Deju kolektīvi, kori un pūtēju orķestris piedalījušies visos Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos, iegūstot augstus rezultātus skatēs un konkursos, kas sekmē arī izglītojamo
pašapziņu un piederību ģimnāzijai. (tabula. Interešu izglītības pulciņu darbības sasniegumi)
Pulciņu darbība tiek analizēta vadības sanāksmē, kā arī pulciņa pedagogi veic sava darba
pašvērtējumu.
Sasniegumi
1. Ģimnāzijā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas.
2. Atbildīgi un radoši darbojas izglītojamo pašpārvalde.
3. Interešu izglītības pulciņus vada radoši un izdomas bagāti vadītāji.
4. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar citām Valsts ģimnāzijām.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Motivēt izglītojamos izmantot visas ģimnāzijas piedāvātās iespējas savas personības
attīstīšanai.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Viena no izglītības iestādes pilsoniskās audzināšanas programmas jomām ir karjeras
izvēle. Izglītojamiem un viņu vecākiem ir iespēja iepazīties ar katras izglītības programmas
mācību plānu. Divas reizes gadā direktora vietniece izglītības jomā iepazīstina gan
izglītojamos, gan viņu vecākus par iespējām turpināt mācības Valmieras Valsts ģimnāzijā
kādā no vispārējās vidējās izglītības programmām.
Karjeras izglītība ģimnāzijā tiek īstenota mācību stundās, klases stundās, ārpusstundu
pasākumos. Ģimnāzijā ir karjeras izglītības pedagogs, kas koordinē karjeras izglītības darbu,
sniedz klašu audzinātājiem metodisku atbalstu karjeras stundu veidošanā. Ir pieejamas
individuālas konsultācijas pie ģimnāzijas psihologa par karjeras izvēli, plānošanu.
Katru gadu 12.klašu izglītojamiem ir iespēja apmeklēt augstskolu rīkotās informācijas
dienas, izstādi “Skola” un augstskolu prezentācijas izglītības iestādē. Karjeras izglītības
nodarbības klašu audzināšanas stundās plāno un vada gan klašu audzinātāji, gan psihologs,
kas veic arī karjeras pedagoga pienākumus.
Ģimnāzijas bibliotēkā ir stends par turpmākās izglītības iespējām. Ģimnāzijas mājas
lapā atrodama sadaļa “Karjeras izglītība”, interneta saites uz mājas lapām par karjeras
izglītību, kā arī uz augstskolu mājas lapām. Tomēr tikai 22% aptaujāto jauniešu uzskata, ka
informācijas ir pietiekoši. Būtu jādomā par to, cik aktīvi izglītojamie izmanto piedāvātos
resursus, vai viņi ir informēti par tiem.
Bibliotēkā pieejami metodiskie materiāli - karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja
rokasgrāmata (2006), karjeras izglītība 7.-9. klasē. Skolotāja rokasgrāmata (2006). Kā
redzams klases audzinātāju atskaitēs, šie materiāli tiek izmantoti klases stundās
Ģimnāzija sadarbībā ar augstskolām (LU, RSU, RTU, ViA u.c.) regulāri organizē
papildus izglītības 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.
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56% no aptaujātajiem ģimnāzijas jauniešiem ir piedalījušies papildizglītības skolu
nodarbībās. Jaunieši atzīst, ka šīs nodarbības palīdzējušas saprast, ko vēlas sasniegt savā
dzīvē, kādā nozarē turpināt mācības, sagatavoties mācību olimpiādēm. Tā ir bijusi iespēja
iepazīt profesijas, satikt domubiedrus, veidojies plašāks skats uz apkārtējo pasauli. Kāds cits
atzīmē, ka tā ir bijusi iespēja apzināties, ko nevēlas darīt nākotnē.
Jāatzīmē, ka papildizglītības skolu ietvaros ne tikai lektori viesojas ģimnāzijā, bet notiek
arī izbraukuma nodarbības. Izglītojamie apmeklējuši Saeimu, ministrijas, muzejus, izstādes,
slimnīcas.
Ģimnāzijā ir viesojušies daudzu augstskolu (LU, RTU, ViA, RSU, RPIVA, Banku
augstskola) pārstāvji, arī mūsu ģimnāzijas absolventi, ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar
studiju programmām, stipendiju iespējām, nākotnes perspektīvām saistībā ar izvēlēto
specialitāti. Jaunieši pozitīvi novērtē šīs tikšanās, jo tas palīdzējis augstskolas izvēlē, iegūta
noderīga informācija, ieteikumi, motivācija turpināt mācības. Uz jautājumu, kādu palīdzību
ģimnāzija vēl varētu sniegt karjeras plānošanā, visbiežāk tika izteikta vēlme tikties ar
studentiem, profesiju pārstāvjiem, dzirdēt viņu dzīves stāstu.
Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem notiek arī klases stundās. Izglītojamo vecāki ir
piekrituši klases stundās pastāstīt par savu darbu, kā arī ir aicinājuši ciemos uz darbavietu
(SEB, SWED bankas,VALPRO, ZAAO, VSŠ u.c) Par šīm tikšanās reizēm varam lasīt klases
audzinātāju atskaitēs.
Jau daudzus gadus ģimnāzijā izveidojusies sirsnīga tradīcija – rīkot Draudzīgā aicinājuma
Pateicības dienu. Šajā dienā uz ģimnāziju ciemos tiek aicināti dažādu profesiju pārstāvji –
ģimnāzijas sadarbības partneri. Pirms ģimnāzijas labvēļiem veltītā koncerta klašu grupām ir
iespējas tikties ar šiem cilvēkiem, noklausīties viņu stāstu, uzdot jautājumus.
Apmēram reizi gadā jauniešiem tiek organizēta tikšanās ar NVA pārstāvjiem, lekciju
temati par jauniešu nodarbinātību, NVA sniegtajiem pakalpojumiem.
Katru gadu ģimnāzija ir aktīvi iesaistījusies VIAA, karjeras izglītības departamenta
organizētajā “Karjeras nedēļā” Šīs nedēļas ietvaros izglītojamie apmeklējuši VSŠ, VUGD,
Wolmar, VALPRO, bērnudārzus, tikušies ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Karjeras nedēļā
izglītojamie arī veikuši aptauju par populārākajām vecāku profesijām, kā arī par izglītojamo
pašu biežāk izvēlētajām nākotnes profesijām.
Katru gadu klašu audzinātāji iesniedz izglītojamo tālākizglītības izvēli, kura tiek analizēta
pedagoģiskās padomes sēdē par absolventu tālākizglītību.

9.klašu absolventu tālākizglītība
Absolventu skaits
Mācās vispārējās vidējās izglītības skolu 10. klasēs
Apgūst vispārējo vidējo izglītību un profesiju
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2013. gads
(57)
40 (70%)
17 (30%)

2014. gads
(55)
45 (82%)
10 (18%)

2015. gads
(65)
55 (85%)
10 (15%)

12. klašu absolventu tālākizglītība
Četras piektdaļas (80%) 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
Mācās augstskolās
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Vidzemes Augstskola
Pārējās augstskolas

2013. gads
(94)
78 (83%)
9 (12%)
15 (19%)
12 (15%)
6 (8%)
36 (46%)

2014. gads
(97)
76 (79%)
17 (22%)
12 (16%)
6 (8%)
11 (15%)
30 (40%)

2015. gads
(103)
91 (88%)
22 (24%)
20 (22%)
10 (11%)
8 (9%)
29 (32%)

Vairāki absolventi turpina studijas ārvalstīs – Vācijā, Dānijā, Lielbritānijā, Nīderlandē,
Zviedrijā, Šveicē.
Sasniegumi
1. Ģimnāzijā ir pieejama nepieciešamā informācija par karjeras izvēles jautājumiem.
2. Regulāras tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, profesiju pārstāvjiem
3. Papildizglītības skolu nodarbību dažādais piedāvājums
4. Konsultāciju un informācijas pieejamība
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Klašu audzinātājiem pilnveidot karjeras izvēles jautājumu programmas realizēšanas
metodiku.
2. Pilnveidot karjeras izglītības realizēšanas plānu visā ģimnāzijā.
3. Vairāk informēt izglītojamos par ģimnāzijā pieejamajiem resursiem.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītības iestādē katra mācību gada sākumā tiek izvērtēti iepriekšējā gada mācību
darba rezultāti, izglītojamo veiksmes mācību darbā un nepieciešamie uzlabojumi; veikta
izglītojamo diagnostika galvenajos pamatpriekšmetos, lai noskaidrotu un precizētu tālākās
darbības mērķus un uzdevumus atbilstoši izglītojamo spējām un zināšanu noturībai.
Pedagogi veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību dažādos konkursos, mācību
priekšmetu olimpiādēs, pasākumos, sacensībās, prezentācijās un citās aktivitātēs. Ģimnāzijas
administrācijas pārstāvis koordinē talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs,
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
Izglītojamie piedalās pilsētas, novada un valsts olimpiādēs, novadu un valsts
zinātniski pētniecisko darbu skatēs, gūstot atzīstamus panākumus. Pedagogi un vecāki labprāt
sadarbojas, lai sekmētu talantīgo izglītojamo izaugsmi. Ģimnāzija atbalsta pedagogus, kuri
strādā ar šiem izglītojamajiem. Ģimnāzija nodrošina ar transportu, materiālajiem līdzekļiem,
lai izglītojamie, kuri gatavojas olimpiādēm, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem,
varētu apmeklēt atsevišķas augstskolu fakultātes, bibliotēkas, arhīvus, laboratorijas u.c.
iestādes. Pedagogi ar talantīgiem izglītojamiem strādā grupu nodarbībās un individuālajās
konsultācijās, Gandrīz visi izglītojamie apgalvo, ka ģimnāzijā apmeklē mācību priekšmetu
individuālās konsultācijas. Ģimnāzijā ir izveidots individuālo konsultāciju grafiks.
Katra mācību gada beigās ģimnāzijā notiek ģimenes svētki, kuros tiek godināti rajona,
novada, valsts olimpiāžu, konkursu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureāti
un viņu pedagogi. Pedagogi īpašu uzmanību pievērš 9.klašu un 12.klašu izglītojamo papildus
apmācībai, lai viņi būtu konkurētspējīgi tālākajā izglītības ieguvē. Pedagogi palīdz un
konsultē izglītojamos, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši
ģimnāziju. Izglītojamiem ir iespēja uzlabot savus mācību sasniegumus atbilstoši ģimnāzijā
izstrādātajai vērtēšanas kārtībai. Pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības.
Vecāki saņem informāciju, ja izglītojamam ir mācību grūtības. Vecāki tiek aicināti uz
pārrunām ar priekšmetu pedagogiem, klases audzinātāju, nepieciešamības gadījumā ar
atbalsta personālu un ģimnāzijas vadību. Atsevišķiem izglītojamiem tiek izstrādāts
izglītojamā rīcības plāns mācību sasniegumu uzlabošanai un kontrolēta tā izpilde.
Izglītojamo sasniegumi Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs
2012./13. m.g.
2013./14. m.g.
2014./15. m.g.
1.vieta
15
22
21
2.vieta
21
28
27
3.vieta
27
33
30
Atzinība
33
25
16
Izglītojamo sasniegumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

2012./13. m.g.
1
1
-

2013./14. m.g.
1
2
3
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2014./15. m.g.
2
1
-

Izglītojamo sasniegumi valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

2012./13. m.g.

2013./14. m.g.

2014./15. m.g.

3
2
2
2

1
1
2
2

2
1
4
-

2011./12.m.g. 1 izglītojamais piedalījās pasaules ģeogrāfijas olimpiādē.
2012./13.m.g. 1 izglītojamais piedalījās pasaules ģeogrāfijas olimpiādē, un 1 izglītojamais
pasaules filozofijas olimpiādē ieguva atzinību.
2014./2015.m.g. 1 izglītojamais piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē
(EUSO) un ieguva bronzas medaļu
Mērķtiecīgi tiek organizēts un vadīts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. Iestādes pedagogi
ir izstrādājuši metodiskos materiālus zinātniski pētniecisko darbu rakstībā, un izglītojamie
tiek mērķtiecīgi iepazīstināti.

Izglītojamo sasniegumi valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

1.pakāpe
2. pakāpe
3. pakāpe

2012./13.
m.g.
1
2
1

2013./14. 2014./15.
m.g.
m.g.
1
1
1
0
0
0

Izglītības iestādes 12.klašu absolventi katru mācību gadu saņem Latvijas Republikas Ministru
prezidenta pateicības rakstus par ļoti labiem un teicamiem mācību rezultātiem un ieguldījumu
personības radošā attīstībā: 2013.gadā – 24, 2014. gadā – 22, 2015.gadā – 24 izglītojamie.
Sasniegumi
1. Ģimnāzija mērķtiecīgi atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.
2. Ģimnāzijas vadība atbalsta un veicina pedagogu darbu ar talantīgajiem
izglītojamajiem, ģimnāzijā ir izveidota noteikta kārtība, kādā tiek organizēts un
koordinēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot atbalsta personāla līdzdalību darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības
mācībās.

Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Izglītības iestādē mācās daži izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Šie izglītojamie ir
veiksmīgi integrējušies izglītības iestādes vidē. Izglītības iestādes atbalsta personāls un klašu
audzinātāji seko līdz viņu sasniegumu dinamikai tāpat kā pārējiem izglītojamiem. Atbilstoši
izglītības iestādē realizētājām izglītības programmām ģimnāzijā netiek veidotas klašu grupas
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītības iestādē nav mācījušies izglītojamie, kuriem
nepieciešamas īpaši aprīkotas mācību vietas un atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos.
Sasniegumi
Laba pedagogu un atbalsta personāla sadarbība izglītojamo mācību satura realizācijā
Turpmākās attīstības vajadzības
Ģimnāzijas rekonstrukcijas projektā iekļaut cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nepieciešamo
infrastruktūras pilnveidošanu.

Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina
izglītības iestādes, izglītojamo un vecāku sadarbību. Vecāki regulāri tiek informēti par
aktualitātēm izglītības iestādē, saņemot no klases audzinātāja informatīvu materiālu par
aktuālajiem izglītības iestādes un klases pasākumiem, kā arī informācija tiek nodota klašu
vecāku sapulcēs, Vecāku dienā un Valmieras Valsts ģimnāzijas mājaslapā, kā arī citos masu
informācijas līdzekļos. Informācijas aprite notiek E-klasē.

Klašu vecāku sapulces tiek rīkotas vienu reizi gadā, nepieciešamības gadījumā vairāk,
aktuālos jautājumus un problēmas, kā arī priekšlikumus fiksējot klases sapulces protokola
lapā. Katru gadu pavasarī tiek organizētas informatīvas sanāksmes 6. un 9. klašu
izglītojamiem un viņu vecākiem par izglītības iestādē piedāvātajām izglītības programmām un
uzņemšanas noteikumiem. Šī informācija ir pieejama arī izglītības iestādes mājas lapā. Reizi
mēnesī vecāki saņem sekmju un informācijas lapas, kas satur informāciju par izglītojamā
sasniegumiem un izglītības iestādes apmeklējumu.
Tiek organizētas Vecāku dienas, kurās vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar
mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta personālu un izglītības iestādes administrāciju.
Izglītojamo vecāki saņem informatīvus bukletus, kuros ir informācija par izglītības iestādi, tās
administrāciju, mācību priekšmetu pedagogiem. Katru mācību gadu 9. un 12. klašu
izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Valsts pārbaudes darbu kārtību un noteikumiem.
Nepieciešamības gadījumā pēc klases audzinātāja, vecāku, priekšmetu pedagogu vai
administrācijas ierosinājuma notiek individuālas tikšanās ar izglītojamo vecākiem. Izglītības
iestādes atbalsta personāls – direktora vietnieks, psihologs, sociālais darbinieks – ir izstrādājis
efektīvu sistēmu, kā veicināt izglītības iestādes, izglītojamo un vecāku sadarbību
problēmsituāciju risināšanā. Vecāku kopsapulcēs un individuālajās tikšanās klašu audzinātāji
un izglītības iestādes administrācija uzklausa vecāku priekšlikumus izglītības iestādes darba
uzlabošanai.
Ir izveidota izglītības ģimnāzijas padome, kuras vadītājs ir ievēlēts vecāku pārstāvis.
Vecāki pēc skaitliskā sastāva ir lielākā daļa no padomes. Izglītības iestādes vadība,
pedagoģiskā padome un ģimnāzijas padome sadarbībā ar ģimnāzijas izglītojamo padomi
izvērtē vecāku priekšlikumus un lemj par to ieviešanu. Sadarbībā ar vecākiem izglītojamie
piedalās Ēnu dienā, kā arī Karjeras dienā, kad klase apmeklē kādu uzņēmumu vai iestādi.
Liela daļa vecāku līdzdarbojas, organizējot un atbalstot dažādus pasākumus, piemēram,
mācību ekskursiju un izlaiduma organizēšanu, jauniešu piedalīšanos ZZ čempionātā, Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
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Sasniegumi
1. Notiek sadarbība starp ģimnāziju un vecākiem, lai veicinātu talantīgo izglītojamo
izaugsmi un lai atbalstītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācību darbā.
2. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība un laiks, kad vecāki var tikties ar ģimnāzijas vadību,
audzinātājiem, psihologu, sociālo pedagogu, priekšmetu pedagogiem.
3. Vecāki darbojas Ģimnāzijas padomē un palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar
ģimnāzijas dzīves uzlabošanu.
4. Vecāki saņem informāciju par bērna mācību sasniegumiem vai problēmām.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu izglītojamo vecāku līdzdalību ģimnāzijas
dzīvē.
2. Izstrādāt, saskaņot, ieviest un periodiski pilnveidot jaunus Izglītojamo uzņemšanas
noteikumus 7.-12. klašu izglītojamiem.
3. Pilnveidot sadarbību ģimnāzijas vērtību formēšanas jautājumu risināšanā.

Vērtējums: ĻOTI LABI
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JOMA – 5. ĢIMNĀZIJAS VIDE
Kritērijs – 5.1. Mikroklimats
Ģimnāzija attīsta izglītojamos, vecākos un ģimnāzijas darbiniekos piederības apziņu
un lepnumu par ģimnāziju. Tradīcijas, ģimnāzijas simbolika, ģimnāzijas himna, karogs,
ģimnāzijas ģerbonis, kā arī publikācijas presē par izglītojamo un pedagogu veikumu,
sadarbība ar vecākiem, sabiedrību, pilsētas pašvaldību veicina ģimnāzijas tēla veidošanu.
Ģimnāzijai no 1939. gada ir savs karogs. Karoga atjaunošanā, kurs 1940. gadā bija pazudis
bez vēsts, pēc oriģinālā karoga meta aktīvi iesaistījās 1988./89. māc.g. 12. kl. izglītojamie
Zenons Narbuts un Valters Māziņš. Ģimnāzijas himnas autores Mārīte Kraukle (vārdi) un
Zanita Kundziņa (melodija) arī ir bijušās ģimnāzijas audzēknes. Himna parasti tiek dziedāta
1. septembrī, Žetonu vakarā, izlaidumā, absolventu salidojumā u.c. tradicionālajos
pasākumos. Ģimnāzijai ir arī sava mājas lapa www.vvg.edu.lv, kura regulāri tiek pilnveidota
un papildināta ar jaunu informāciju. Dažādi ģimnāzijas pasākumi, tradīcijas veido labas
attiecības starp ģimnāzijas darbiniekiem, izglītojamiem un vecākiem.
Izglītojamiem ir radīti apstākļi, lai viņi varētu justies droši, vienlīdzīgi, neatkarīgi no
dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Ģimnāzijas vadība un darbinieki pievērš
uzmanību pārkāpumiem un dažāda veida nelikumībām, nepieciešamības gadījumos atbilstoši
rīkojas. Problēmu situācijas, kuras rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās vai izglītojamā un
pedagoga attiecībās, tiek risinātas profesionāli un taisnīgi.
Ģimnāzijas vadības un personāla attiecības ir labvēlīgas. Lielākā daļa pedagogu (83%)
apgalvo, ka nepieciešamības gadījumā saņem atbalstu un palīdzību no kolēģiem, ģimnāzijas
administrācijas, 83% pedagogu saka, ka ģimnāzijas vadība novērtē un atzīst pedagogu spējas,
un uzsver, ka ģimnāzijas vadība taisnīgi izturas pret visiem darbiniekiem. Vadība kopā ar
arodbiedrību ģimnāzijas darbinieku kolektīva saliedēšanai organizē pedagogiem un
personālam kopīgas ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucienus un citām skolām, jubileju
svinības, Ziemassvētku un mācību gada sākuma, noslēguma pasākumus, teātra un izstāžu
apmeklējumus, kas dod iespēju labāk iepazīt sevi un kolēģus neformālās situācijās. Gandrīz
katru gadu darba gaitas ģimnāzijā uzsāk jaunie speciālisti, kuriem iejusties kolektīvā palīdz
ģimnāzijas administrācija, attiecīgā mācību priekšmeta kolēģi. Jaunie kolēģi tiek uzklausīti
ģimnāzijas administrācijas speciālā sēdē, kurā tiek pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar darbu un
sadzīvi, sniegta palīdzība, ja tas nepieciešams.
Ārpus ģimnāzijas mācību iestādes apmeklētājiem ir izvietotas norādes par objektiem
ģimnāzijas teritorijā. Apmeklētājus ģimnāzijā sagaida dežūrējošais komandants, kurš palīdz
atrast vajadzīgo telpu un personu. Pie ieejas ģimnāzijā ir izveidota informatīva planšete ar
mācību kabinetu un ģimnāzijas telpu izvietojuma shēmu.
Izglītojamie un viņu pedagogi veiksmīgi piedalās dažādās pilsētas, starpnovadu, valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, pasākumos, veidojot
pozitīvu un atpazīstamu izglītības iestādes tēlu. Daudz šāda veida pasākumu notiek tieši uz
ģimnāzijas bāzes, jo deviņi pedagogi ir novada metodisko apvienību vadītāji, kā arī ģimnāzijā
aktīvi darbojas reģiona metodiskais centrs. Izglītības iestāde ar katru gadu veiksmīgāk attīsta
un pilnveido savas tradīcijas. Kopības izjūta un piederība savai izglītības iestādei tiek
aktualizēta metodisko centru, informatīvi metodiskā centra, interešu izglītības kolektīvu,
ģimnāzijas izglītojamo parlamenta organizētajos pasākumos: Zinību diena, Valsts svētku
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pasākumi, Lāpu gājiens, Ziemassvētku pasākumi, Žetonu vakars (12.klašu izglītojamo teātra
iestudējumi), u.c. Valstiskās un pilsoniskās apziņas veicināšanā būtiski ir Latvijas Republikas
gadadienai veltīti pasākumi, kā arī ģimnāzijas jubilejas pasākumi (svētku pasākums
bijušajiem un esošajiem ģimnāzijas pedagogiem, vecāku un sabiedrības pārstāvjiem,
absolventu salidojums).
Izglītības iestādē sadarbībā ar ģimnāzijas padomi un ģimnāzijas izglītojamo padomi ir
izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka izglītojamo tiesības un
pienākumus, kā arī Darba kārtības noteikumi, kas reglamentē darbinieku tiesības un
pienākumus. Ērtākai un efektīvai saziņai ar pedagogiem izglītības iestādē ir izveidota vienota
e-pasta sistēma, tas kalpo ne tikai kā saziņas līdzeklis, bet arī iepazīstināšanai ar iekšējiem,
rīkojumiem, noteikumiem u.c. dokumentiem.
Par labvēlīgu vidi liecina arī tas, ka ģimnāzijā strādā 13 pedagogi un 4 darbinieki, kuri
ir šīs ģimnāzijas absolventi. Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar Pašvaldības policiju
jebkuru jautājumu risināšanā. Izglītības iestādes psihologs katru mācību gadu pēta 7. un
10. klašu izglītojamo adaptāciju, sadarbojas ar klašu audzinātājiem un vecākiem, sniedz
nepieciešamo atbalstu, kā arī palīdz atrisināt konfliktsituācijas, ja tādas rodas. Valmieras
Valsts ģimnāzijā tiek veikta izglītojamo kavējumu uzskaite un rūpīga to analīze. Direktora
vietnieks izglītības jomā kopā ar klases audzinātāju, ja nepieciešams ar psihologu un
izglītojamā vecāku, veic motivējošas sarunas, lai novērstu izglītojamā mācību stundu
kavējumus. Vecāki un izglītojamie zina Iekšējās kārtības noteikumus un izglītojamo atbildību
par noteikumu neievērošanu, ir iepazīstināti, uzsākot mācības ģimnāzijā. Izglītības iestādes
administrācija atbalsta un veicina ikviena pedagoga tālākizglītību, ikvienam pedagogam ir
iespēja individuāli tikties ar administrācijas pārstāvjiem un tikt uzklausītam.
Sasniegumi
1. Izkoptas ģimnāzijas tradīcijas.
2. Stabils pedagogu kolektīvs.
3. Pedagogu tālākizglītības atbalstīšana.
4. Izglītojamo mācību stundu kavējumu rūpīga analīze, maksimāli samazinot
neattaisnotus stundu kavējumus.
5. Izveidots Valmieras Valsts ģimnāzijas ģerbonis, kas apstiprināts Heraldikas komisijā.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot izglītojamo sabiedriskās līdzdalības prasmes un iespējas.
2. Veicināt plašāku un daudzveidīgāku pedagogu sociālo dialogu ar vecākiem.
3. Jāizstrādā skaidri ģimnāzijas simbolu lietošanas noteikumi un kārtība.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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Kritērijs – 5.2. Fiziskā vide
Valmieras Valsts ģimnāzija atrodas Leona Paegles ielā 40, Valmierā. Mācību telpas
izvietotas 5 ēkās, kuras ir pašvaldības īpašums. Ģimnāzijas ēkas pamatakmens tika ielikts
1901. gada 9. maijā, kas lielā mērā nosaka fiziskās vides stāvokli. Izglītības iestādes kopējā
platība ir 6084 m2, tai skaitā mācību telpu platība – 2370 m2, sporta un atpūtas telpu platība –
906 m2, saimnieciskās darbības telpu platība – 2630 m2, bibliotēkas telpu platība – 178 m2.
Izglītības iestādes platība atbilst izglītojamo, pedagogu un administrācijas vajadzībām, lai
kvalitatīvi būtu iespējams īstenot izglītības programmās paredzēto. Lai ikdienā izglītojamie un
pedagogi varētu uzturēties sakoptā vidē, atbilstoši finansiālajām iespējām katru gadu tiek
veikti remontdarbi izglītības iestādes vides uzlabošanai.
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
Atzinums
Izsniegšanas datums
īstenošanas vietas adrese
L.Paegles iela 40, Valmiera
Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 2015.gada 30.aprīlis
un glābšanas dienesta
L.Paegles iela 40, Valmiera
Atzinums no Veselības inspekcijas
2015.gada
08.janvāris
Ģimnāzijas teritorija, kuras lielums 6,7 ha, ir sadalīta funkcionālās zonās: sporta zona,
zaļā zona, ietve, pievedceļš, nožogojums. Šajā teritorijā izvietota Dabas izziņas taka,
skulptūru dārzs, Vasaras klases, 2 pludmales volejbola laukumi.
Ģimnāzijai piederošā teritorija ir ierobežota. Teritorijā drīkst iebraukt tikai ar
speciālām atļaujām. Transporta līdzekļiem ir iekārtoti stāvlaukumi un velosipēdu novietnes.
Izvietotas nepieciešamās ceļu satiksmi organizējošās zīmes.
Preventīvos un drošības nolūkos iestādes teritorijā un iekštelpās tiek veikta
videonovērošana.
Lielākajā daļā no ģimnāzijas telpām ir veikts mūsdienīgs remonts, veikta ģimnāzijas
renovācija, iekārtojot ventilācijas sistēmu. Telpu iekārtojums ir moderns un estētisks.
Ģimnāzijas gaiteņos ir izvietotas ērtas un funkcionālas mēbeles, kuras izglītojamie izmanto
starpbrīžos un brīvstundās. Pedagogiem ir iekārtota funkcionāla skolotāju istaba un
metodiskais centrs. Ir izveidotas arī atsevišķas mācību līdzekļu telpas šādu mācību priekšmetu
pedagogiem – angļu val., vācu val., ķīmijai, bioloģijai, fizikai, vēsturei, ģeogrāfijai,
informātikas, vizuālās mākslas un tehniskās grafikas. Sanāksmju, lekciju, tikšanos
organizēšanai ir iekārtota moderna konferenču zāle ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.
Atpūtas vakari, neformālas saiešanas, viesu uzņemšana parasti notiek speciāli iekārtotā
atpūtas telpā un ģimnāzijas kamīnzālē.
Telpu un ēku ekspluatācija atbilst normatīvo dokumentu prasībām. Kontroles un
uzraudzības dienestu veiktajās pārbaudēs nav norādīti būtiski trūkumi un uzlabojumi.
Ģimnāzijas telpas ir tīras un kārtīgas, to estētiskais noformējums gadu no gada uzlabojas, tās
ir drošas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns atbilstoši VSI prasībām. Telpu
uzkopšanu pēc šī plāna veic apkopējas, bet dienā ģimnāzijā ir arī dežūrējošā apkopēja.
Ģimnāzijas viesi, izglītojamo vecāki, izglītojamie, absolventi u.c. apmeklētāji atzīst, ka
ģimnāzijas fiziskā vide ir ļoti laba.
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Ģimnāzijas teritorija tiek regulāri uzkopta. Apkārt ģimnāzijai esošajā parkā ir izzāģēti
vecie un bīstamie koki, koku zari, izveidoti dekoratīvo skujeņu stādījumi un noteiktā sistēmā
izvietotas mākslas plenēru laikā radītās skulptūras un instalācijas. Regulāri tiek atjaunots ceļu
segums.
Izglītojamie, pedagogi un vecāki piedalījās Latvijas Valsts mežu projektā „Skābekļa
mežs”, iestādot gandrīz 400 kokus, krūmus u.c
Izglītojamie piedalās ģimnāzijas teritorijas sakopšanā (Saskaņots vecāku kopsapulcē
un ģimnāzijas padomē)
Ģimnāzijas izstāžu zālē „Leduspagrabs”, otrā stāva vestibilā un konferenču zālē tiek
izvietotas mākslas darbu izstādes.
Lai estētiski sakārtotu teritoriju, Valmieras Valsts ģimnāzijas 95 gadu jubilejā tika
organizēta bruģa ieklāšanas akcija „Laika ceļš”.
Sasniegumi
1. Pilnveidoti un uzlaboti mācību priekšmetu kabineti.
2. Plaša, ar mācību grāmatām un daiļliteratūru bagāta bibliotēka.
3. Metodiskie centri kā atbalsts pedagogiem un izglītojamajiem.
4. Sponsoru un sadarbības partneru līdzekļu piesaiste.
5. Tīras, kārtīgas, estētiski noformētas ģimnāzijas telpas.
6. Sporta stundu norise nodrošināta sporta zālē, angārā un stadionā.
7. Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts ģimnāzijas telpu remonts.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot informatīvo stendu ziņu pārskatāmību.
2. Turpināt papildināt mācību kabinetus ar jaunajām tehnoloģijām un mācību līdzekļiem
atbilstoši jaunajiem standartiem.
3. Turpināt telpu kosmētisko remontu.
4. Turpināt ģimnāzijas apkārtnes labiekārtošanu.
5. ESF UN KF 8.1.2. ietvaros veikt ģimnāzijas modernizāciju:
5.1. mācību vides ergonomiska iekārtošana;
5.2. inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai mācību
procesā;
5.3. dabaszinātņu kabinetu izveide pamatizglītības izglītības programmas “Pamatizglītības
otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma” realizācijai;
5.4. ģimnāzijas sporta infrastruktūras pilnveide;
5.5. metodisko funkciju veikšanas pilnveidošana, t.sk. matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena un IKT jomā.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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JOMA – 6. RESURSI
Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Ģimnāzijā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu
vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums atbilst mācību procesa vajadzībām, sanitāri
higiēniskajām un mūsdienu prasībām. Darbojoties Nacionālās programmas projektā „Mācību
satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību
priekšmetos vidējā izglītībā”, tika rekonstruēts ķīmijas kabinets, kurā no jauna ievilkts ūdens,
ierīkota kanalizācija un ventilācija, nomainīts velkmes skapis un kabineta mēbeles. Blakus
mācību kabinetam iekārtota ķīmijas laboratorija un ķīmijas pedagogu metodiskais kabinets.
Tāpat veikts remonts fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetos, ir viss nepieciešamais
aprīkojums, inventārs un mēbeles.
Kabineti ir papildināti ar mūsdienīgu materiāli tehnisko aprīkojumu (datori, projektori,
dokumentu kameras u.c. iekārtas). Ir noteikta kārtība mācību kabinetu, bibliotēkas, lasītavas,
datorklašu, interneta, sporta zāles, izmantošanai. Materiāli tehnisko resursu izmantojums
mācību un ārpusstundu laikā ir efektīvs.
Šobrīd bibliotēka izvietota 178 m², kur 150 m² ir lasītāju apkalpošanai un 25 m² – grāmatu
krātuvei. Lasītāju apkalpošanai – lasītava, abonements un metodiskais centrs pedagogiem.
Lasītavā – 35 lasītāju vietas un 8 darba vietas pie datoriem. Izglītojamo vajadzībām šobrīd
8 datori ar interneta pieslēgumu.
Izglītības iestāde ir pašvaldības īpašums. Nomātu telpu nav.
Ģimnāzija izglītojamiem, pedagogiem un personālam nodrošina plašu tehnisko
nodrošinājumu:
 2 datorklases (katrā 16 stacionārie datori un pedagoga dators) ar Windows7 un
Microsoft Office 2010.
 9 mācību priekšmetu kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, 3 kabinetos tiek
izmantota portatīvā interaktīvās tāfeles sistēma.
 Visi mācību priekšmetu kabineti, kā arī konferenču un svinību zāles aprīkoti ar
datoriem un projektoriem.
 10 mācību priekšmetu kabinetos ir datu kameras.
 Visās ģimnāzijas ēkās ir nodrošināts optiskais internets, kā arī brīvpiekļuves wireless
ar ierobežotu un kontrolētu datu plūsmu, aizsargāts wireless pedagogiem ar pilnu
jaudu.
 Sporta angārs aprīkots ar 52” plazmas televizoru, kurš tiek izmantots kā televīzija,
spēļu (basketbola, volejbola) tablo, tam var pieslēgt datoru un internetu.
 1 mobils projektors uz pārvietojama statīva ar datoru. 3x4 m abpusēji projicējams
ekrāns uz pārvietojama statīva lieliem pasākumiem.
 Svinību zāle aprīkota ar modernu stacionāru skaņas aparatūru un LED apgaismojumu.
 Visās telpās ierīkoti skaļruņi trauksmes izziņošanai, kas paralēli arī darbojas kā
ģimnāzijas zvans un radio.
 Ģimnāzijā pieejams 3D printeris, kuru aktīvi izmanto Robotikas pulciņa nodarbībās.
 Ģimnāzijā pieejami 2 balsošanas pulšu komplekti (katrā 34 pultis).
 Ģimnāzijas bibliotēka nodrošināta ar 9 brīvpiekļuves datoriem.
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Katru gadu budžetā tiek paredzēti līdzekļu informācijas tehnoloģiju parka
atjaunošanai, papildināšanai un uzturēšanai. Tiek ņemti vērā arī pedagogu ierosinājumi
inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai.
Tehniskās iekārtas ir labā darba kārtībā, ir zināma to atrašanās vieta un regulāri tiek
veikta tehnisko līdzekļu apsekošana un apkope, nepieciešamības gadījumā piesaistīti eksperti
tehnisko iekārtu remontam. Pedagogi un izglītojamie aktīvi izmanto izglītības iestādē esošos
tehniskos līdzekļus. Ārpusstundu nodarbībām izglītības iestādē ir pieejama svinību zāle, plaša
sporta zāle un konferenču zāle. Izglītības iestādes mājaslapā ir publicēts apstiprinātais šo telpu
noslogojuma grafiks.
VVĢ bibliotēka ir pievienota VIB kopkatalogam un darbojas BIS Skolu ALISE.
Šobrīd krājuma rekataloģizācija ir gandrīz pabeigta. VVĢ bibliotēkas krājums ir pieejams arī
elektroniskā formā, ir iespējama informācijas meklēšana katalogā attālināti, izmantojot ne
tikai datoru,bet arī planšetdatorus un mobilos telefonus ar pieeju WiFi (Mobile version
WebPAC). Respektīvi, varam izmantot visas tās priekšrocības, ko sniedz elektroniskā
kataloga esamība, t.sk. SBA.
Gads
Rādītāja nosaukums
Kopējais grāmatu skaits
t.sk. mācību grāmatas
-1.gadā iegādātas jaunas grāmatas
t.sk. mācību grāmatas
-1.gadā no uzskaites noņemtās
grāmatas
t.sk. mācību grāmatas
Mācību grāmatu iegādei -1.gadā
izlietotais finansējums
Bibliotēkas darbības nodrošināšanai
pieejamo datoru skaits
t.sk. ar interneta pieslēgumu
nodrošināti datori

2012
49882
21977
1134
1009

2013
44541
19129
2291
1905

2014
44116
18224
1559
1257

2015
43429
18380
1108
641

2422
0
Ls
4 592,58

9929
4906
Ls
10 903,99

2162
2162
€
9 968,00

1615
485
€
5 452,54

12

11

10

10

12

11

10

10

2016. gada sākumā VVĢ bibliotēkas krājums ir 43429 vienības, no kurām 18380 ir
mācību grāmatu krājums, bet 25049 ir uzziņu literatūra, nozaru, metodiskā un daiļliteratūra,
kā arī CD un DVD krājums.
2016. gadam abonēti 15 žurnāli un 4 laikraksti. Pieejams žurnālu un atsevišķu
laikrakstu arhīvs. Abonēto laikrakstu un žurnālu skaits vairākos pēdējos gados būtiski nav
mainījies.
Atskaites periodā veikta krājuma kvalitatīva un kvantitatīva pārbaude. No krājuma
izslēgti daudzi saturiski novecojuši un fiziski nolietoti dokumentu eksemplāri. Daļēji veikta
arī krājuma atbilstības pārbaude bibliotēkas profilam. 2013. gadā veikta kārtējā bibliotēkas
krājuma inventarizācija atbilstoši MK noteikumiem.
Bibliotēka ir aprīkota ar nepieciešamajām tehnoloģijām un pilnībā nodrošina
izglītojamos ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Bibliotēkas mācību grāmatu krājums
tiek komplektēts atbilstoši mācību priekšmetu programmām. Mācību un metodiskās
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literatūras fonds pastāvīgi tiek papildināts. Pedagogiem pieejams plašs metodiskās literatūras
klāsts. Mācību priekšmetiem specifiskā metodiskā literatūra, pieredzes materiāli tiek uzkrāti
arī metodisko centru telpās.
Ir izstrādāts izglītības iestādes vadītāja apstiprināts katras izglītības programmas
realizācijai izmantojamās mācību literatūras saraksts. Bibliotēkā pieejams arī samērā plašs
uzziņas literatūras un daiļliteratūras klāsts. Mācību grāmatu iegāde tiek apspriesta un plānota
metodiskajos centros, saskaņota ar direktora vietnieku metodiskajā darbā. Bibliotēkā
pedagogiem pieejami arī interaktīvie mācību materiāli, kā arī video un audio materiāli.
Bibliotekāre iepazīstina un konsultē izglītojamos un pedagogus par bibliotēkā pieejamajiem
materiāliem. 95 % izglītojamo apstiprina, ka viņus apmierina bibliotēkā pieejamais mācību
materiālu klāsts.
Sasniegumi
1. Ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu realizēšanai.
2. Ģimnāzijā ir noteikta kārtība esošo informācijas 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. Ģimnāzijā regulāri notiek iekārtu apkope un remonts.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Turpināt pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli
tehnisko bāzi.
2. Nodrošināt mācību priekšmetu kabinetus ar atbilstošām mēbelēm un aprīkojumu.
3. Uzlabot sporta zāles iekārtojumu atbilstoši mūsdienu prasībām, pārplānot un
rekonstruēt bibliotēku, lasītavu un informātikas kabinetus.
4. Ģimnāzijas fiziskās vides sakārtošanai tiek piesaistīt papildfinansējumu no valsts
investīciju, sponsoru, ES fondu, VKKF u.c. līdzekļiem.
Vērtējums: ĻOTI LABI

53

Kritērijs – 6.2. Personālresursi
Ģimnāzijā ir visi (100%) nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu
realizēšanai. Izglītības iestādē darbojas viss atbalsta personāls: medmāsa, psihologs, sociālais
pedagogs, karjeras pedagogs, tehniskie darbinieki, bibliotekāre un laboranti. Pozitīvi
vērtējama pedagoģiskā kolektīva nemainība, ilggadīgs darbs izglītības iestādē.
Valmieras Valsts ģimnāzijā kopumā strādā 72 darbinieki, no tiem 53 pedagoģiskie
darbinieki - 11 vīrieši un 42 sievietes.
Ģimnāzijas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. Par pedagogu
augsto profesionālo meistarību liecina izglītojamo labie sasniegumi valsts pārbaudes darbos,
olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos u.c. aktivitātēs.
Ikdienas darbā pedagogi dalās pedagoģiskajā pieredzē, vadot atklātās stundas,
tiekoties ar kolēģiem no citām skolām. 2 pedagogi piedalās eksāmenu vērtēšanas
standartizācijas sanāksmju vadīšanā. VISC tālākizglītības kursu satura veidošanā un
aprobēšanā darbojas 4 pedagogi. VISC ārštata metodiķi ir 10 pedagogi. 12 pedagogi piedalās
mācību priekšmetu profesionālajās asociācijās. Studentu pedagoģiskās prakses vada 8
pedagogi, kā mentori 5 pedagogi.
Lielākā daļa pilsētas skolu pedagogu metodisko apvienību vadītāji ir Valmieras Valsts
ģimnāzijas pedagogi:
 Informātikas un datorzinību MA,
 Ģeogrāfijas un dabaszinību (5.-6.klase) MA,
 Vācu valodas MA,
 Fizikas MA,
 Ķīmijas MA,
 Matemātikas MA,
 Bioloģijas un dabaszinību (10.-12.kl.) MA,
 Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) MA.
Pārskata periodā DSD vācu valodas padziļinātai apmācīšanai ģimnāzijā strādāja
viesskolotājs no Vācijas.
Izglītības iestādes pedagoģisko kolektīvu raksturo nepārtraukta profesionāla pilnveide,
kas vērsta uz inovatīvām pieejām mācību procesa organizēšanā. Pedagogu vidū vērojama
efektīva savstarpējās sadarbības un metodiskā atbalsta sistēma. Izglītības iestādē ir apkopota
un sistematizēta informācija par katra pedagoģiskā darbinieka tālākizglītību. Izglītības
iestādes vadība atbalsta, mērķtiecīgi plāno un nodrošina pedagogu profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu. Atbilstīgi šim plānam, pedagogi piedalās tālākizglītības programmās, regulāri
paaugstinot savu profesionālo meistarību.
Izglītības iestādes un apkārtējā reģiona pedagogi augstu novērtē plašās iespējas
paaugstināt profesionālo kvalifikāciju izglītības iestādē uz vietas. Piesaistot kvalificētus
lektorus, kā arī realizējot un veidojot izglītības iestādes izstrādātas daudzveidīgas pedagogu
profesionālās pilnveides programmas no 2011. – 2015. gadam, ģimnāzijā realizētas pedagogu
tālākizglītības programmas atsevišķu mācību priekšmetu satura un metodikas jautājumos:
“Radoša un inovatīva mācību procesa īstenošana vizuālajā mākslā pamatizglītībā.”;
“Mājturības un tehnoloģiju un tehniskās grafikas skolotāju profesionālā pilnveide
izmantojot datordizaina (Computer- aided design) Delta CAD programmu.”,
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“Diferencēta matemātikas mācīšana un pedagogu tālākizglītības iespējas skolas vidē”
”Astronomijas jautājumi ar interaktīvām tehnoloģijām fizikas stundās pamatskolā un
vidusskolā”
“Mūsdienīga skolotāja IT darba rīki”
“Apple iPad planšetes pielietojuma iespējas skolā”
Visi izglītības iestādē strādājošo pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Pedagogi piedalās semināros, meistarklasēs un inovatīvās pieredzes skolā – ekselences
skolā.
Pedagogu profesionālā pinveide tiek realizēta atbilstoši plānam.
Laikā no 2011. – 2015. gadam 40 reizes izglītības iestādes pedagogi apbalvoti ar IZM
Atzinības rakstiem par ieguldīto darbu izglītojamo kvalitatīvā sagatavošanā olimpiādēm.
Izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie iesaistījušies arī daudzveidīgos, inovatīvos
projektos.
Sasniegumi
1. Ir kvalificēti pedagoģiskie kadri, nepieciešamie personāla resursi izglītības
programmu un ģimnāzijas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
2. Racionāla personāla pārvaldība.
3. Ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un
sadalījums.
4. Metodisko darbu vada un koordinē ģimnāzijas Metodiskā padome. Tas tiek
realizēts 8 metodiskās komisijās.
5. 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.
6. Ģimnāzijas vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu.
Turpmākās attīstības vajadzības
5. Sabalansēt tālākizglītības pasākumu nepieciešamību un ģimnāzijas reālās iespējas,
lai novērstu mācību stundu zudumus.
6. Perspektīvā plānot jaunu pedagogu piesaisti pensijā aizejošo pedagogu nomaiņai.
7. Pilnveidot metodisko darbu atbilstoši Valsts ģimnāziju funkcijām.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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JOMA – 7.

ĢIMNĀZIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Kritērijs – 7.1. Ģimnāzijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Izglītības iestāde izstrādā vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu – attīstības
plānu trīs gadiem. Attīstības plāns ietver iestādes vīziju un stratēģiskos mērķus, kas detalizēti
plānoti uzdevumos katrā mācību gadā. Attīstības plānā tiek atspoguļoti arī iesaistīto pušu
analīzes rezultāti un būtiskās risināmās problēmas. Attīstības stratēģijas izstrādē piedalās visas
iesaistītās sociālās grupas. Visi attīstības plānošanas dokumenti ir publiski pieejami iestādes
mājaslapā.
Katru pirmdienu notiek pedagoģiskā personāla sanāksmes, kurās tiek apspriesti dažādi
aktuāli jautājumi. Sanāksmes tiek protokolētas.
Ģimnāzijas vadība organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos ģimnāzijas darbības
virzienos. Pašvērtēšana ir strukturēta un plānota, tiek izmantotas dažādas metodes,
pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Katru gadu tiek veikta izglītojamo, pedagogu un
vecāku anketēšana vai aptauja. Pedagogi veic sava darba analīzi, izmantojot e-klases iespējas.
Katra mācību gada beigās veic pašvērtējumu. Metodisko komisiju vadītāji atbilstoši pedagogu
darba pašvērtējumam sagatavo ziņojumu ģimnāzijas metodiķei, lai iegūtos materiālus varētu
izmantot pedagoģiskās padomes sēdēs, kurās tiek izvērtēts paveiktais un izvirzīti turpmākās
attīstības uzdevumi. Ģimnāzijas pedagogi, iesaistoties pašvērtēšanas procesā, apzina sava un
ģimnāzijas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Darbinieki savu darbu izvērtē
sanāksmēs mācību gada beigās un jaunā mācību gada sākumā, izsaka priekšlikumus inventāra
un materiālu iegādei, kā arī budžeta plāna projekta veidošanai. Iegūtos rezultātus ģimnāzijas
vadība izmanto ģimnāzijas darba tālākai plānošanai un uzlabošanai. Gandrīz visiem
pedagogiem (89%) ir pozitīvs viedoklis par ģimnāziju, un viņi zina ģimnāzijas un sava darba
prioritātes, kas izvirzītas pašvērtējuma rezultātā. Lielākā daļa pedagogu (84%) atzīst, ka
ģimnāzijas vadība rosina izvirzīt augstus, reāli sasniedzamus mērķus.
Tiek veikta izglītojamo un vecāku anketēšana vai aptauja, kas dod iespēju izzināt viņu
viedokli, vēlmes, attieksmi. Izglītojamie labprāt izsaka savu viedokli, jo zina, ka tas tiek
ņemts vērā darba plānošanā.
Izglītības iestādes attīstības plānošanas pamatā ir:
 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.
 Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam
 Valmieras Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2016.-2019.gadam.
Sasniegumi
1. Ģimnāzijas darbinieku, ģimnāzijas padomes un ģimnāzijas izglītojamo padomes
līdzdalība ģimnāzijas darba pašvērtēšanā.
2. Kolektīva līdzdalība attīstības plāna izstrādē.
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Turpmākās attīstības vajadzības
1. Attīstības plāna starpposmu savlaicīgāka un efektīvāka izvērtēšana.
Vērtējums: ĻOTI LABI
Kritērijs – 7.2. Ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība
Ģimnāzijā ir visa obligātā ģimnāzijas darbu reglamentējošā dokumentācija, kas minēta
ģimnāzijas nolikumā. Ģimnāzijas dokumentācija atbilst normatīvajos dokumentos
noteiktajām prasībām, tā izstrādāta ievērojot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības,
regulāri tiek veiktas nepieciešamās korekcijas.
Ir sastādīts lietu nomenklatūras saraksts, kurš apstiprināts Valmieras zonālajā arhīvā.
Katrs ģimnāzijas darbinieks strādā atbilstoši precīzam un skaidri saprotamam amatu
aprakstam un pienākumu sadalei.
Ģimnāzija darbojas atbilstoši 2010.gada 18.martā Valmieras pilsētas pašvaldībā
apstiprinātam ģimnāzijas nolikumam. Regulāri tajā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas,
ģimnāzijas kolektīvs tās pārzina. Ir izveidotas visas nepieciešamās līdzpārvaldes struktūras,
tās darbojas pēc atbilstošiem reglamentiem, darbības procesā ir savstarpēji saistītas, viena otru
papildina.
Ģimnāzijas darbu vada un koordinē no Valmieras sākumskolas direktora amata
pārceltais direktors Artūrs Skrastiņš, kurš uzsāka darbu ģimnāzijā 2015. gada augustā, un divi
vietnieki (Jānis Reinvalds, Diāna Zilberte ar pilnu slodzi), 2 vietnieki (Uģis Švalbe, Jolanta
Šekstello ar nepilnu slodzi) un 2 metodiķes (Baiba Bikše, Mudīte Maculēviča ar nepilnu
slodzi). Vadībai ir atbilstoša izglītība, regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus
skolvadībā un mācāmajā priekšmetā. Ģimnāzijā ir izveidojusies laba vadības darba komanda,
jo šādā sastāvā tā strādā jau vairākus gadus. Visi vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic
uzticētos pienākumus, ir laba sadarbība gan vadības komandā, gan ar pārējo personālu.
Gandrīz visi pedagogi (89%) atzīst, ka nebaidās griezties pie vadības pēc padoma un atbalsta.
Vadība rosina pedagogus iesaistīties dažādās inovācijās, projektos, atbalsta gan morāli, gan
materiāli. Labi darbojas morālās stimulēšanas kārtība. Viss ģimnāzijas kolektīvs zina par
ģimnāzijas sasniegumiem un labi padarītajiem darbiem, par ko tiek sniegta informācija
iknedēļas pedagogu informatīvajās sanāksmēs, pieņemtie lēmumi un fakti par to izpildi arī ir
pieejami skolotāju istabā pie informācijas dēļa.
Ģimnāzijas vadībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Izglītojamo padomi un
Ģimnāzijas padomi. Ģimnāzijas prezidents piedalās ģimnāzijas vadības sanāksmēs, kad tiek
pārrunāti veicamie uzdevumi un analizēts paveiktais, runāts par problēmām un to risināšanas
iespējām. Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Raisa Davidova pārzina situāciju ģimnāzijā,
problēmas, iesaistās to risināšanā, mudina vecākus aktīvāk iesaistīties ģimnāzijas
organizētajos pasākumos, kultūras dzīves norisēs.
Ģimnāzijas vadībai ir izveidojusies arī laba sadarbība ar Valmieras pilsētas
pašvaldību. Pašvaldība iespēju robežās sniedz atbalstu ar līdzfinansējumu dažādu projektu,
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pasākumu, braucienu organizēšanā. Izveidojusies laba sadarbība arī ar pilsētas uzņēmumiem,
sabiedriskajām organizācijām un citām izglītības iestādēm.

Sasniegumi
1. Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti.
2. Efektīva visu līmeņu ģimnāzijas darba organizācija un vadība.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot pedagogu informētības kārtību.
Vērtējums: ĻOTI LABI
Kritērijs – 7.3. Ģimnāzijas sadarbība ar citām institūcijām
Ģimnāzijas direktors ir ievēlēts par Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu,
vada Sociālo un veselības lietu komiteju, strādā Izglītības un kultūras komitejā. Valmieras
Valsts ģimnāzija ir Valmieras pilsētas vadošā izglītības iestāde, kas atbilstoši kompetencei
nodrošina plašu sadarbību ne tikai ar dažādām mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām,
bet arī interešu izglītības iestādēm, jauniešu organizācijām un vietējiem uzņēmējiem. Līdzīgi
citām šī veida un tipa iestādēm. Valmieras Valsts ģimnāzija iesaistās dažādos Latvijas Valsts
ģimnāziju sadarbības projektos, veicinot pieredzes apmaiņu. Tiek nodrošināta dalība dažādos
konkursos, sacensībās un konferencēs. Iestādes attīstībai nozīmīga ir sadarbība ar novada
izglītības politikas veidotājiem un izglītības pārvaldi, kas kopumā veicina saskaņotu iestādes
attīstību. Regulāri informāciju par ģimnāzijas darbu ievietojam Valmieras pašvaldības mājas
lapā un arī laikrakstos “Liesma” un “Neatkarīgā Avīze”. Ģimnāzijas tēls tiek spodrināts
līdzdarbojoties dažādu pilsētas, novadu, Latvijas un starptautiska mērogu konferenču un
pasākumu organizēšanā.
Sasniegumi
1. Ģimnāzijas kolektīva rūpes par ģimnāzijas tēlu un prestižu sabiedrībā.
Turpmākās attīstības vajadzības
2. Regulāri papildināt un uzlabot ģimnāzijas mājas lapu, ieviešot jaunas sadaļas.
3. Maksimāli dziļi iesaistīt sadarbības partnerus ģimnāzijas vīzijas piepildīšanai.
Vērtējums: ĻOTI LABI
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KOPSAVILKUMS
Joma
1. MĀCĪBU SATURS
1.1 Iestādes īstenotās izglītības programmas
2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1.Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. IESTĀDES VIDE
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide
6. IESTĀDES RESURSI
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. IESTĀDES DARBA ORGANZIĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
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Vērtējums

Labi
Labi
Ļoti labi

un Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi

Ļoti labi
Ļoti labi
Ļoti labi

5. CITI SASNIEGUMI

60

61

62

63

64

65

66

67

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
2015./2016. – 2018./2019. MĀCĪBU GADIEM

Mācību saturs

Mācību satura pilnveidošana, attīstot sadarbības virzienus ar LU,
RTU, RSU, ViA.
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

IT 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.

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.
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Atbalsts
izglītojamiem

Vienotas, regulāras vecāku, ģimnāzijas un sabiedrības sadarbības
sistēmas pilnveidošana un atbalsts izglītojamajiem 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.
ESF UN KF 8.1.2. apguves uzsākšana.
Cilvēkresursu attīstība un piesaiste.

Ģimnāzijas darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

Ģimnāzijas vadības vienota darbība ģimnāzijas sagatavošanā
akreditācijas procesam un reglamentējošo dokumentu pārskatīšana,
kā arī 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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Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra

(datums)
1. Iestādes vispārīgs raksturojums.
2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.
4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.
5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).
Iestādes
vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.
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