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VISPĀRĪGĀ DAĻA 
Valmieras Valsts ģimnāzijā  2019./2020.m.g. mācījās 393 izglītojamie, realizējot 1 licencētu 
izglītības programmu pamatizglītībā un 4 licencētas izglītības programmas vispārējā vidējā 
izglītībā.  

2020./2021.m.g. skolā mācās 422 izglītojamie, realizējot 2 licencētas izglītības programmas 
pamatizglītībā un 5 licencētas izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā. 

Izglītības programmas nosaukums 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g 

Klases Izglītojamo 
skaits 

Klases Izglītojamo 
skaits 

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) 
programma (23011111) 

- - 7. 68 

Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase) 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
izglītības programma (23013111) 

7.-9. 209 8.-9. 152 

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 
(31011011) 

10.-12. 51 11.-12. 37 

Vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena programma (31013011) 

10.-12. 89 11.-12. 55 

Vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena programma (dabaszinības) 
(31013011) 

11.-12. 31 12. 16 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā 
un sociālā virziena programma 
(31012011) 

10. 13 11. 15 

Vispārējās vidējās izglītības 
programma (31016011) 

- - 10. 79 

 

2019./2020.m.g. ģimnāzijā strādāja 46 pedagogi (t.sk. ar augstāko pedagoģisko izglītību 44), 
2020./2021.m.g. 47 pedagogi (t.sk. ar augstāko pedagoģisko izglītību 46).  

Ģimnāzijā ir pieejami atbalsta personāla resursi - izglītības psihologs, sociālais pedagogs un 
pedagogs – karjeras konsultants.  
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MISIJA 

Demokrātiska un radoša vieta personības izaugsmei, izcilas izglītības apguves iespējām, 
savu pedagogu, darbinieku, kā arī  skolēnu motivācijai un sabiedrības interesēm. 

VĪZIJA 

Vēsturiskās tradīcijās balstīta, mūsdienīga, inovatīva mācību iestāde, kuras skolēni un 
absolventi veicina tās atpazīstamību.  

VĒRTĪBAS 

Godīgums, darba tikums, cieņa, draudzība, mīlestība, uzticamība, piederības sajūta skolai. 
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MĀCĪBU DARBA GALVENIE UZDEVUMI UN TO ĪSTENOŠANAS 

REZULTĀTI 

 

  

•Analizējot CE rezultātus, salīdzinot tos ar vidējo 
sniegumu valstī, Valmieras Valsts ģimnāzijas 
izglītojamo sniegums ir augstāks par vidējo un 
stabili ierindojas Valsts ģimnāziju reitinga 
pirmajā desmitniekā.

Centralizēto eksāmenu 
(CE) rezultātu analīze, 

turpmākās rīcības plāna 
izstrāde un īstenošana 

•Ir notikusi mērķtiecīga sadarbība ar RTU IZV, 
RTU, LU, RSU un citām VĢ, veidojot pedagogu 
mācīšanās grupas, savstarpējo pieredzes 
apmaiņu un atbilstošo mācību programmu 
pilnveidošanu.

Jauno izglītības 
programmu ieviešanas 

monitorings

•Notiek skolotāju mācīšanās grupu darbība, 
pilnveidojot mācību stundu plānošanas, 
vadīšanas un analīzes prasmes, izvirzot 
konkrētus, sasniedzamus un izmērāmus mērķus 
un uzdevumus, nodrošinot šim procesam 
nepieciešamos resursus.

Kompetencēs balstītā 
mācību satura, apguves 

pieeju aprobācija un 
ieviešana skolas 

pedagoģiskajā procesā 

•Skolā darbojas jauno mediķu, fiziķu, ķīmiķu, 
juristu papildizglītības skolas. Izglītojamiem 
pieejamas individuālās karjeras konsultācijas, kā 
arī karjeras izglītība tiek integrēta dažādu 
mācību priekšmetu stundās. Skolēnu zinātniskie 
darbi ir guvuši panākumus reģionālā un 
valstiskā mērogā.

Izglītojamo talantu un 
interešu tālāka 

izkopšana motivētai 
turpmākās karjeras 

izvēlei
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VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS 2020. GADA 12.KLAŠU 

ABSOLVENTU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

Vidējo izglītību 2019./2020.m.g. Valmieras Valsts ģimnāzijā ieguva 59 skolēni. 

12. a klasē ( Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
izglītības programma) mācījās 26 skolēni, klases audzinātāja Indra Vēvere. 

12. b klasē ( Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
izglītības programma) mācījās 21 skolēns, klases audzinātāja Dace Pabērza. 

12. c klasē ( Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma) 
mācījās 12 skolēni, klases audzinātāja Silvija Indāne.  
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2020.GADA ASOLVENTU IZVĒLĒTĀS STUDIJU NOZARES 

 

 

 
Par valsts finansējumu mācās tālāk 34 absolventi.  

 

Dizains, 2

Datorzinātnes, 6

Pedagoģija, 1

Filoloģija, valodas, 1

Dabaszinātnes, 3

Tiesību zinātnes, 3

Bizness un finanses, 3

Inženierzinātnes, 5Būvniecība, 5

Mežu zinātne, 1

Ekonomika, 1

Psiholoģija, 2

Medicīna, 7

Mārketings, reklāma, 3

Komunikāciju zinātnes, 
2

Tūrisms, 2

Kulinārijas 
menedžments, 1
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Laika posmā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam Valmieras 
Valsts ģimnāzijā tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus +
programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora apstiprinātais 
projekts “Mācies pats, lai mācītu” (Learn yourself to teach 
others) (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060190), kura ietvaros 
pedagogi apguve mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) 
mācību metodi, kas koncentrējas ne tikai uz valodu prasmēm un 
mācību priekšmetu pasniegšanu, bet arī veicina citu lietderīgu prasmju 
pilnveidošanu, kā piemēram, sadarbību, radošumu, pilsoniskumu, 
kritisku domāšanu. Tā ir iespēja skolotāju sadarbībai un mācību 
procesa dažādošanai, palielinot izglītojamo ieinteresētību un 
motivāciju.

Valmieras Valsts ģimnāzija piedalās Skola 2030 pilotprojektā.

Valmieras Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies UNESCO Asociēto skolu 
tīkla projektā virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai 
attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi”.

“Latvijas skolas soma” projekta ietvaros izglītojamie iepazīstas ar 
dažādām kultūras dzīves aktualitātēm, apmeklē jaunākās izrādes, 
koncertus, izstādes u.c.

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību skolā tiek realizēts ESF 
projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, sniedzot konsultatīvo un ekonomisko atbalstu 
izglītojamajiem.

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību skolā tiek realizēts ESF 
projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”, nodrošinot individuālās  karjeras konsultācijas un integrējot 
karjeras atbalstu mācību saturā.

Projektā  “Veselību veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Valmierā” lekcijās  “Esi saprātīgs un nosvērts” piedalījās 9. un 11.kl. 
izglītojamie, mācoties par atkarības jautājumiem.

ĪSTENOTIE PROJEKTI  
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NOSLĒGTIE SADARBĪBAS LĪGUMI IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANĀ 

 

1. Trīspusējās sadarbības līgums par ES struktūrfondu projekta Nr.8.3.1.1/16/I//002 
”Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācija. No 2017.gada 
30.marta līdz 2020.gadam 

2. Grozījumi Trīspusējās sadarbības līgumā par ES struktūrfondu projekta 
Nr.8.3.1.1/16/I//002 ”Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācija. 
Stājas spēkā 2018.gada 5.oktobrī un ir spēkā līdz 2021.gada 16.oktobrim. 

3. Sadarbības līgums par projekta Nr.1.1.1.1/16/A/252 “Informācijas sistēmu 
modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču 
pārvaldībai” īstenošanu. Noslēgts 2018.g.20.aprīlī. Tā ietvaros Valmieras Valsts 
ģimnāzija piedalās pētījumā “Kompetenču pārvaldība skolas mērķu sasniegšanai” un tiks 
realizēts līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei 

4. Sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par sadarbību  zinātnes un 
pētniecības darbā, inovatīvu elementu ieviešanā mācību procesā, tehniskās jaunrades 
veicināšanā, sekmējot pušu sadarbību. Noslēgts 2015.gada 10.martā.  

5. 2016.gada 19.oktobra sadarbības līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un 
Valmieras Valsts ģimnāziju par neformālās izglītības projektu ”Jauno mediķu akadēmija” 
īstenošanā Valmieras Valsts ģimnāzijā. Darbības laiks līdz 2017.gada 31.maijam 

6. 2016.gada 19.oktobra sadarbības līgums starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
”Vidzemes slimnīca” un Valmieras Valsts ģimnāziju, lai veicinātu izglītojamo interesi par 
medicīnas un veselības aprūpes profesijām, veselīgu dzīves veidu un atbalstītu 
Ģimnāziju no praktiskās puses sadarbības ietvaros paredzētā, Rīgas Stradiņa 
universitātes neformālās izglītības projekta “Jauno mediķu akadēmija” īstenošanā. 

7. Sadarbības līgums Nr.1-16.2/8 noslēgts 2015.gada 8.septembrī starp Valsts izglītības 
satura centru, Valmieras Valsts ģimnāziju un Valmieras pilsētas pašvaldību par 
sadarbību Ekselences skolu sadarbības tīkla veidošanā radot : 

7.1. sistēmu dabaszinātņu un matemātikas reformu pamatnostādņu ieviešanai katrā 
skolā, katrā klasē; 

7.2. izplatot reformas pamatidejas savā skolā, strādājot ar citu mācību priekšmetu 
skolotājiem; daloties inovatīvajā pieredzē ar citu skolu skolotājiem, palīdzot 
skolotājiem plānošanā   un stundu īstenošanā, atbalsta materiālu un tehnoloģiju 
izmantošanā; aprobējot dažādus uz skolotāju sadarbību vērstus metodiskā darba 
modeļus; veicinot izglītojamo interesi par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, 
zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus. Līgums spēkā līdz 2020.gada 8.septembrim 
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AUDZINĀŠANAS DARBA GALVENIE UZDEVUMI UN TO ĪSTENOŠANAS 

REZULTĀTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•63% no pamatskolēniem un 90% no vidusskolēniem 
piedalījās dažādās interešu izglītības programmās un 
sasniedza labus rezultātus robotikā, vokāli 
instrumentālo ansambļu konkursos, tika veicināta 
izglītojamo izpratne par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību ikdienā, veicinot nākotnē ievērot 
veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu. 

Sniegt atbalstu 
izglītojamajiem 

individuālo 
kompetenču 
attīstībai un 
izaugsmei

•Valmieras Valsts ģimnāzija ir viena no Cēsu pulka 
Skolnieku rotas karoga un tradīciju glabātājām, tāpēc 
patriotiskajai audzināšanai tiek pievērsta īpaša 
uzmanība, pētot vēsturiskos avotus, atzīmējot valsts 
svētkus, organizējot stāstu vakarus, piedaloties 
raidījumā “Vēstures skolotājs”, izpētot Brīvības cīņu 
norisi. Izglītojamie ar panākumiem piedalījās 
starptautiskajā vēstures konkursā “Vēsture ap mums”, 
Tautas frontes konkursā “Brīvība, mana un tava”, 
Demokrātijas nedēļas eseju konkursā, Eiropas 
eksāmenā. Izvērtējot darbību šajā prioritātē, skolas 
aktivitātes tika novērtētas kā izcilas un 2020.-2021.gadā 
skola ieguva tiesības būt par Cēsu pulka Skolnieku rotas 
karoga glabātāju.

Veicināt un 
attīstīt nacionālo 

identitāti un 
patriotisma 

apziņu

•Izglītojamie aktīvi iesaistījās VVĢ simtgades svinību 
gatavošanā - veidoja aprakstus fotogrāfijām, pierakstīja 
skolas absolventu atmiņu stāstus, veidoja izstādi “100 
stāsti par skolu”.  Notika ikmēneša absolventu stundas, 
kurās izglītojamiem bija iespēja uzzināt absolventu 
atmiņas par skolu un karjeras veidošanos, tādējādi 
veidojot saikni starp vēsturi, karjeras izglītību un 
patriotisko audzināšanu. 

Gatavoties 
Valmieras Valsts 
ģimnāzijas 100 
gadu jubilejai

•Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem pūtēju orķestrī 
“Sibemol”, jauktajā korī “Bonus”, vokālajā ansamblī 
“Gamma”, VIA „Guinness” gatavojās 136 Valmieras Valsts 
ģimnāzijas izglītojamie. 

Gatavoties 
Dziesmu un deju 

svētkiem
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KRITĒRIJU PAŠVĒRTĒŠANAS DAĻA 

MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte”  Valmieras Valsts ģimnāzijā tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 
LABI.  

To apliecina izglītojamo ikdienas rezultātu analīze. Tabulās atspoguļoti gada vērtējumi 

apguves līmeņos  

 

Izglītojamo rezultāti pamatizglītībā ( izvietoti pēc zemākā vērtējuma kādā no priekšmetiem) 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu rezultāti vidējā izglītībā ( izvietoti pēc zemākā vērtējuma kādā no priekšmetiem) 

 

 

 

 

 

 

Sistemātiska un mērķtiecīga skolas darba rezultātā ir samazinājies izglītojamo skaits 
ar nepietiekamiem vērtējumiem liecībās, palielinājies izglītojamo skaitu ar pietiekamiem 
mācību sasniegumiem.   

Attālinātās mācīšanās rezultātā ir samazinājies izglītojamo skaits ar augstu (gada 
vērtējumos tikai 9 un 10 balles) un optimālu (gada vērtējumos nav zemāka vērtējuma par 6) 
mācību sasniegumu līmeni. Tas skaidrojams ar to, ka izglītojamajiem ļoti daudz bija jāapgūst 
pašiem, tomēr tas sekmēja pašvadītas mācīšanās prasmes. 

Lai stimulētu izglītojamo ikdienas darbu un morāli atbalstītu izglītojamos ar augstiem 
mācību rezultātiem, skolā ir ieviesta apbalvojumu sistēma – Zelta (vidējais vērtējums 8,5 un 
augstāk) un Sudraba liecības (vidējais vērtējums 8,0 un augstāk). Izglītojamo skaits, kas 
izpilda šīs prasības triju gadu laikā ir stabils. 

 

Mācību gads 
Zelta liecības Sudraba liecības  

Skaits  % no izglītojamo skaita Skaits  % no izglītojamo skaita 

2017./2018. 58 14,3 53 13,1 

2018./2019. 88 23,1 41 10,8 

2019./2020.  78 19,8 46 11,7 

 

Analizējot centralizēto eksāmenu rezultātus, ir secināts, ka pedagogu kolektīvs sadarbībā ar 
izglītojamiem (pat attālinātā mācīšanās režīmā) ir saglabājis CE rezultātus iepriekšējo gadu 
līmenī. 

Mācību 
gads 

Izglītojamo skaits 
(mācību gada 

beigās) 

Izglītojamo skaits (%) 

Nepietiekams 
līmenis 
(1 – 3) 

Pietiekams 
līmenis 
(4– 5) 

Optimāls 
līmenis 
(6 – 8) 

Augsts 
līmenis 
(9 – 10) 

2017./2018. 188 2,15 54,83 43,02 0 

2018./2019. 200 5 43,5 50,5 1 

2019./2020.  209 0,96 52,15 46,89 0 

Mācību 
gads 

Izglītojamo skaits 
(mācību gada 

beigās) 

Izglītojamo skaits (%) 

Nepietiekams 
līmenis 
(1 – 3) 

Pietiekams 
līmenis 
(4– 5) 

Optimāls 
līmenis 
(6 – 8) 

Augsts 
līmenis 
(9 – 10) 

2017./2018. 216 0 64,81 34,73 0,46 

2018./2019. 180 0 55,56 43,33 1,11 

2019./2020.  184 1,09 57,61 41,3 0 
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Kā attēlots grafikā, tad, salīdzinot visu CE(matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, fizika, 
ķīmija, bioloģija, vēsture) rezultātus 30 Valsts ģimnāziju starpā, Valmieras Valsts ģimnāzijas 
izglītojamo rezultāti kopumā uzrāda izaugsmi. Otrajā grafikā salīdzināti 3 obligāto CE 
(matemātika, latviešu valoda, svešvaloda) rezultāti starp Valsts ģimnāzijām. 

 

 

 

 

 

Iepriecina izaugsme radošajā(rakstīšanas) daļā angļu valodas un latviešu valodas 
centralizētajos eksāmenos. 

 

2017./2018.
m.g. 

2018./2019.
m.g. 

2019./2020.
m.g. 

16.v. 

10.v. 

9.v. 

7.v. 

13.v. 
2018./2019.
m.g. 

2019./2020.
m.g. 

16.v. 

2017./2018.
m.g. 
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Sistemātiska un ilgstoša darba rezultātā matemātikas CE ir sasniegts līmenis, ka 27,6% 
izglītojamo uzrāda rezultātu 70% un vairāk. 
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Angļu valodas CE rakstīšanas daļā iegūto % 
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Latviešu valodas CE rakstīšanas daļā iegūto % 

salīdzinājums

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes

Izglītojamo līdzatbildības par mācīšanas un 
mācīšanās darba rezultātiem, 

paaugstināšana

Pilnveidot izglītojamo pašvērtējuma 
veikšanas prasmi, kas balstīta uz 

objektīviem mācīšanās sasniegumu 
analīzes datiem.

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses Valmieras Valsts ģimnāzijā, noslēdzot 
2019./2020.m.g.

Ir uzsākta caurviju prasmju  un 
kompetenču apgūšana dažādās klašu 

grupās.

Veidojas izpratne par to, kas ir un kā notiek 
dažādu mācību priekšmetu un kursu 

savstarpējā sinerģija.
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Kritērijs “Mācīšanas kvalitāte” VVĢ tiek īstenots atbilstoši vērtējumam  LABI.  

Lai īstenotu Valmieras Valsts ģimnāzijas izvirzīto prioritāti 2019./ 2020. m.g. - Organizēt 
mācību procesu, kurā izglītojamiem ir iespēja formulēt sasniedzamo rezultātu (SR) un 
uzņemties atbildību par tā sasniegšanu – 16 pedagogi 2 gadus ir darbojušies projektā 
SKOLA2030, aprobējot jauno mācību saturu, un 3 pedagogi ir uzaicināti projektā 
SKOLA2030 kā savas jomas eksperti. Analizējot filmētās mācību stundas eksaktajos mācību 
priekšmetos, pedagogi apguvuši prasmi izvirzīt SR un spējuši motivēt izglītojamos pašiem 
izvirzīt SR. Pedagogu un administrācijas darba kvalitāte tiek analizēta LU SIIC projektā, 
pieredzes stāsti prezentēti projekta SKOLA 2030 konferencēs, meistarklasēs. 

Skolai ir precīzi izstrādāta vērtēšanas sistēma, kas tika arī pielāgota attālinātās mācīšanās 
periodam. 

 Izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir pieejamas pedagogu konsultācijas, skolas 
atbalsta personāls un projekts PUMPURS. Skolotāju savstarpējās apspriedēs tiek analizēta 
gan klases izaugsme, gan katra indivīda attīstība.  

Valmieras Valsts ģimnāzijā darbojas Reģionālais metodiskais centrs, kas savas darbības 
ietvaros sniedz metodisko atbalstu un organizē apmācības novada pedagogiem. 
2019./2020.m.g. skolotāju tālākizglītībai organizēti 11 kursi, kurus apmeklēja 315 pedagogi. 
Seši Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi vada Valmieras pilsētas metodisko jomu darbu. 

 

 

 

 

 

Kritērija ” Mācīšanas kvalitāte”  VVĢ turpmākās attīstības prioritātes

Veikt visas skolas pedagogu apmācības par 
jaunumiem mācīšanas metodikā, veidojot 

skaitliski nelielas mācīsanās grupas, 
ietverot savstarpēju stundu vērošanu un 

analīzi.

Aktīvāk izmantot izglītojamo un vecāku 
aptaujas mācīšanās procesa novērtēšanai, 

vienlaikus pilnveidojot pedagogu 
pašnovērtējuma formu.

Turpināt sadarbību ar LU SIIC mācīšanas 
procesa uzlabošanai un rezultātu analīzes 

kompetences pilnveidošanai.

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” VVĢ stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g

Izveidotas pedagogu mācīšanās grupas, 
pārkāpjot mācību priekšmetu jomu 

robežas, veidojot atgriezeniskās saites 
formas, lai veicinātu izglītojamo izaugsmi 

un pašvadītas mācīsanās prasmes.

Vecāku domes  veiktā analīze (tiešsaistes 
platformā ZOOM) par skolas darbu 

2019./2020.m.g. liecina, ka no skolas ir 
saņemta maksimāla palīdzība, organizējot 

arī attālinātu darbu.


