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1. Vispārējs Rīgas Lietuviešu vidusskolas raksturojums 

Rīgas Lietuviešu vidusskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītī bas programmas.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi izglītības iestāžu darbību 

reglamentējošie normatīvie akti, Skolas nolikums. 

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1991. gada 1. septembrī Rīgas 85. vidusskolā tika atvērta pirmā lietuviešu klase, kurā mācījās 9 bērni.  

2000. gadā Skolai tika piešķirtas telpas bijušajā dzelzceļnieku bērnudārzā Prūšu ielā 42a (tagad Bultu iela 5). 2001. gada 1.septembrī Skola pārcēlās no 

Rīgas 85. vidusskolas uz telpām Prūšu ielā 42a (tagad Bultu 5).  Kopš 2000. gada 1.septembra Skolai ir piešķirts vidusskolas statuss. 

 

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas un skolēnu skaits 

Skolā tiek īstenotas četras vispārējās izglītības programmas. Skolas akreditācijas lapa Nr. 3138 izsniegta 05.08.2015. un ir derīga līdz 19.05.2021. 
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1.tabula. Pārskats par vispārējās izglītības programmām 

Programmas nosaukums 

 

Kods Licence Izglītojamo skaits Derīguma 

termiņš 
  Datums Nr. 2018. 2019. 2020. 

Vispārējās pamatizglītības programma 21011111 26.07.2018. V-10092 325 376 253   

19.05.2021. 

Vispārējās pamatizglītības programma 21011111 28.07.2020. V_3346   135   

19.05.2021. 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena    

programma 

31011011 26.07.2018. V-10093 48 59 41 19.05.2021. 

 

Vispārējās vidējās izglītības programma (valodu un 

dabaszinātņu virziens/ uzņēmējdarbības un sociālo zinātņu 

virziens) 

31016011 

 

15.07.2020. V_3206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

19.05.2021. 

Izglītojamo skaits kopā    373 435 461  

 

2019./2020. mācību gadā Skolā izglītības apguvi uzsāk 435 izglītojamais no dažādiem Latvijas reģioniem, Rīgas rajona priekšpilsētām, Pierīgas 

rajoniem. Kopējais izglītojamo skaits salīdzinot ar 2019./2020. mācību gadu ir pieaudzis par 6% (26 izglītojamiem). Pamatizglītības posmā par 3% (11 

izglītojamajiem), vispārējās vidējās izglītības programmā par 25% (15 izglītojamajiem) (skat.1. tabulu). Pamatizglītības posmā uzņemšanu Skolā ir nācies 

atteikt sakarā ar klašu telpu ierobežoto platību. 

1.2. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

2019./2020. mācību gadā skolā strādā 49pedagogi. No tiem 34 pedagogi nodrošina pamatizglītības un vispārējās izglītības mācību programmu 

īstenošanu, 16 pedagogi nodrošina interešu izglītības programmu īstenošanu. Visiem pedagogiem izglītība ir atbilstoša 2018. gada 11.septembra Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 569. Pedagogi ik gadu pastāvīgi paaugstina savu kompetenci  pedagoģijā, psiholoģijā, mācību priekšmeta mācīšanas metodikā, 

informācijas tehnoloģiju prasmēs, kā arī audzināšanas jautājumos u.c. jomās.  

 

Skolas metodisko darbu vada Metodiskā padome, kuras sastāvā ietilpst direktores vietnieki izglītības jomā, metodisko komisiju jomu vadītāji, 

pedagogs karjeras konsultants, kā arī interešu izglītības struktūrvienības vadītājs.  

Atbalstu ikdienas mācību darbā skolēniem, skolotājiem un vecākiem nodrošina atbalsta personāls, kura sastāvā ir:  

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=492&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=492&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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➢ psihologs; 

➢ sociālais pedagogs. 

➢ logopēds, speciālais pedagogs. 

Skolā ir bibliotēka, kurā strādā  bibliotekāre. 

Par Skolas iekšējās un ārējās vides sakārtotību un tīrību rūpējas 26 tehniskā personāla darbinieki, tai skaitā medmāsa, kura rūpējas par izglītojamo 

veselību. 

1.3. Skolas sociālās vides raksturojums 

  Skola ir vienīgā lietuviešu izglītības iestāde Latvijā. Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Lielākā daļa skolēnu ir motivēti uz mācībām un tālākizglītību.. 

Ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, regulāri strādā atbalsta komanda, kura koordinē darbību ar visām iesaistītajām pusēm. Skolai ir 

laba sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo dienestu, Rīgas bāriņtiesu un 

pašvaldības policiju, kas nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas un atbalstu Skolai, skolēniem un viņu ģimenēm. 

1.4. Skolas budžeta nodrošinājums 

 1. Valsts mērķdotācijas pedagogu algām un mācību grāmatām. 

 2. Pašvaldības līdzekļi.  

 3. Līdzekļi, kas iegūti piedaloties dažādos projektos. 

 4. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem.  

 5. Sponsoru līdzekļi un dāvinājumi (Šaltinis fonds). 

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi 

1. Skolēniem ir iespēja apgūt 4 svešvalodas (lietuviešu, angļu, vācu, krievu).  

2. Skolas tradīcijās balstīts interešu izglītības un pulciņu piedāvājums  

3. Skolas absolventiem ir priekšrocības, stājoties studēt Lietuvas augstskolās. 

4. Skolēniem ir iespēja atpūsties bezmaksas vasaras nometnēs Lietuvā un Latvijā. 

5. Pirmskolas vecuma bērniem darbojas estētikas skola „Gudrutis”. 

6. Skola ir starptautisko projektu dalībniece. 
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2. Skolas misija, vīzija, skolas darbības pamatmērķi 

Skolas misija: 

 Konkurētspējīgi, izglītoties nākotnei, stiprinot ikvienas personības tautiskās piederības izjūtu, veidojot interesi par lietuviešu valodu, Lietuvas 

vēsturi un kultūru. 

 

Skolas vīzija: 

Mūsdienīga, estētiski sakopta, droša un inovācijām atvērta skola, kurā strādā saprotoši, viens otru cienoši, radoši un uz sadarbību vērsti skolotāji ar 

mērķtiecīgiem, zinātkāriem, atbildīgiem, pozitīviem skolēniem, kuru vecāki ir atvērti sadarbībai, ir līdzatbildīgi un uzticas  skolai. 

 

Skolas vērtības:  

Cieņa, drošība, radošums, izaugsme. 

 

Skolas pamatmērķis: 

Skolas mērķis ir veidot radošu, profesionālu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

 

Skolas darbības pamatvirziens: 

ir audzinošā un izglītojošā darbība. 

2019./2020. mācību gadā 

➢ Izglītības iestādes vīzijas, misijas un vērtību formulēšana. 

Tika formulētas izglītības iestādes vīzija, misija, vērtības. 

 

2020./2021. mācību gadā 

➢ Izglītības iestādes vīzijas, misijas, vērtību iedzīvināšana ikdienas dzīvē. 

➢ Sekmēt caurviju prasmes digitālās pašrealizācijas kontekstā. 

 

2021./2022. mācību gadā 
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➢ Veicināt sociāli emocionālo audzināšanu un saskarsmi. Izglītības iestādes un valsts vērtību (radošums, drošība, sadarbība) ieviešana un 

saglabāšana audzināšanas darbā. 

 
3. Skolas attīstības plāns 

2.tabula. ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  2019.- 2021. gadam 

Pamatjoma 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022. 

Mācību saturs Vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmu 

pārskatīšana un pilnveidošana atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

 

  

Mācīšana un mācīšanās  Vienota skolas mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtības nodrošināšana . 

Skolēnu pašvadītas mācīšanās 

prasmju pilnveide. 

 

Skolēnu sasniegumi   Skolēna mācību sasniegumu 

dinamikas analīze. 

Atbalsts skolēniem Mērķtiecīgs darbs ar talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

  

Skolas vide   Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla 

veidošana. 

 

Resursi   Skolas materiālās bāzes atjaunošana 

un papildināšana. 
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Pamatjoma 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022. 

Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

 

Pedagogu, skolēnu, vecāku 

sadarbības veicināšana mācību un 

audzināšanas procesā.  

 

 

 

3.1. Mācību saturs 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu pārskatīšana un pilnveidošana atbilstoši 

pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, īstenojot mūsdienīgu mācību saturu, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ ir izstrādāta jauna vispārējās vidējās izglītības programma; 

➢ mācību priekšmetu metodisko jomu komisijās (darba grupās) ir izstrādāti tematiskie plāni atbilstoši jaunajam mācību 

saturam; 

➢ regulāri un savlaicīgi pārskatīti un aktualizēti mācību programmas/tematiskie plāni; 

➢ pedagogu kursu, semināru apmeklējums; 

➢ stundu saraksts sakārtots blokstundās. 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un 

uzraudzība 

1. Izstrādāt jaunu vispārējās vidējās izglītības programmu. 

 

2019.-2020. Direktore, direktores 

vietnieki, metodisko 

jomu komisiju (turpmāk- 

MJK) mācību priekšmetu 

skolotāji 

Cilvēkresursi, 

mācību priekšmetu 

paraugprogrammas 

 

Direktore 

 

2. Pilnveidot pedagogu izpratni par priekšmetu jaunajiem 

standartiem  un to ieviešanas gaitu. 

2019.- 2021. MJK vadītāji Cilvēkresursi Direktores vietnieki 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un 

uzraudzība 

3. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu 

īstenošana, izglītības mūsdienīgai lietpratībai  atbilstoši pārmaiņām 

valsts izglītības sistēmā. 

2020.-2022. MJK vadītāji, 

Priekšmetu skolotāji 

 

Cilvēkresursi, 

VISC mācību 

priekšmetu 

paraugprogrammas 

Direktores vietnieki 

4. Veikt mācību priekšmetu (arī klašu stundu) programmu/ 

tematisko plānu saskaņošanu, īstenojot kompetencēs balstītu 

mācību saturu.  

2019.- 2022. MJK vadītāji cilvēkresursi Direktores vietnieki 

5. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību 

programmu un tematisko plānu saskaņošanā, veidojot 

starpdisciplināras mācību stundas. 

2021.- 2022.  MJK vadītāji Cilvēkresursi, 

mācību priekšmetu 

paraugprogramma, 

Skola 2030 digitālā 

materiālu krātuve 

MJK vadītāji 

6. Pedagogiem apmeklēt kursus, seminārus atbilstoši kompetencēs 

balstītam mācību saturam, pilnveidojot  digitālās prasmes.  

2019.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji 

Kursu, semināru 

piedāvājums,  

budžets 

Direktore, 

direktores vietnieki 

6. Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus  Lietuvas,  Latvijas un 

Igaunijas skolās. 

2019.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji, 

Interešu izglītības 

struktūrvienības vadītājs 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktors 

 

7. Veidot stundu sarakstu blokstundās. 2020. - 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

8. Iekļaut informātikas kursa apguvē projektu un zinātniski 

pētniecisko darbu noformēšanas prasmju izveidi. 

2021.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

Priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

9. Sākt sadarbību ar uzņēmējiem un dažādām valsts institūcijām 

zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

2021.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji. 

Cilvēkresursi, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un 

uzraudzība 

pedagogs karjeras 

konsultants 

10. Aktualizēt pamatizglītības programmu papildināšanu. 2021.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi  

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Vienota skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības nodrošināšana. Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju 

pilnveide. 

Mērķis Sadarbībā izstrādāt vienotu mācību vērtēšanas kārtību skolā. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ skola ir pārgājusi uz E-klase sistēmu; 
➢ ieviesta vienota sistēma pārbaudes darbu vērtēšanā; 

➢ formatīvā vērtēšana tiek veikta regulāri;  
➢ mācību saturs un pārbaudes darbi tiek diferencēti un individualizēti; 

➢ izveidota sistēma darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām; 

➢ pedagogi ikdienas darbā akcentē mācību stundas sasniedzamo rezultātu; 

➢ skolēni sekmīgi piedalās olimpiādēs, konkursos; 

➢ skolēni piedalās Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētkos; 

➢ mācību ekskursijas organizētas atbilstoši mācību priekšmetu programmām. 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Pāriet uz E-klases sistēmu. 2019.- 2020. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi, 

E-klases sistēma, 

budžets 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Ieviest vienotu punktu/ procentu  sistēmu pārbaudes darbu vērtēšanā. 2019.- 2020. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

MJK vadītāji 

3. Ieviest formatīvo vērtēšanu kā neatņemamu mācību procesa 

sastāvdaļu. Organizēt kolēģu dalīšanos pieredzē par formatīvās 

vērtēšanas pielietošanu mācību stundās. 

2019.- 2020. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

4. Diferencēt mācību saturu un pārbaudes darbus  atbilstoši skolēnu 

prasmēm un spējām. 

2021.- 2022. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MKJ vadītāji 

5. Attīstīt jēgpilnu lasītprasmi un tekstpratību skolēniem. 2021.- 2022. Priekšmetu skolotāji Cilvēkresursi, 

mācību materiāli, 

dalība projektos 

 

6. Motīvet skolēnus piedalīties olimpiādēs, konkursos. 2019.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

7. Mācīt skolēniem prasmi organizēt pašvadītu mācību   procesu.  2020.-2022. Priekšmetu skolotāji, 

Skolēnu pašpārvalde 

Cilvēkresursi, 

digitāli materiāli 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

8. Ieviest efektīvu un mērķtiecīgu fakultatīvo nodarbību plānošanu, 

sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem. 

2020.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji,  

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

9. Akcentēt skolēniem prasmju un zināšanu sasniedzamo rezultātu 

ikdienas mācību procesā. 

2020. - 2021. MJK vadītāji,  

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā. 

MJK vadītāji 

10. Organizēt mācību ekskursijas un izglītojošus pasākumus, 

izmantojot “Latvijas skolas soma” finansējumu, atbilstošus mācību 

priekšmetu sasniedzamajiem mērķiem, zināšanām un prasmēm. 

2019.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā,  

priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

11. Vienotas izpratnes veidošana pedagogiem par mācīšanas un 

mācīšanās procesiem (efektīva stunda, mācību stundas modeļi). 

2021.- 2022. MJK vadītāji, Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji 

 

12. Organizēt skolotāju savstarpējo stundu vērošanu, analīzi un 

pieredzes apmaiņu. 

2020.- 2022. Priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

3.3. Skolēnu sasniegumi 

 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze. 

Mērķis Veikt visaptverošu skolēnu mācību sasniegumu analīzi. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ pārbaudes darbu grafiks ir regulāri aktualizēts un pieejams skolēniem skolas E-klase sistēmā; 

➢ veikta valsts pārbaudes darbu analīze, salīdzinot ar skolēnu ikdienas mācību sasniegumiem; 

➢ pētīta skolēnu mācību rezultātu dinamika; 

➢ izveidota skolēnu pašvērtēšanas sistēma. 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Plānot un savlaicīgi aktualizēt pārbaudes darbus (PD), izveidot 

pārbaudes darba grafiku tiešsaistē. 

2020.- 2021. Priekšmetu skolotāji Cilvēkresursi, E-

klases sistēma 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

2. Veikt precīzus un regulārus ierakstus E-klasē par skolēnu mācību 

sasniegumiem un kavējumiem. 

2019.- 2020. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi, E-

klases sistēma  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Veikt valsts pārbaudes darbu analīzi 3.,6.,9.,12.klasēs un pētīt 

skolēnu mācību dinamiku. 

2019.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi, E-

klases sistēma 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Apkopot skolēna mācību sasniegumus semestra beigās, analizēt 

mācību rezultātu dinamiku un plānot turpmāko darbību atbilstoši 

sasniegtajam. 

2019.- 2022. Priekšmetu skolotāji Cilvēkresursi,  

E-klases sistēma 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

5. Vienotas skolēnu pašvērtēšanas sistēmas izveide. 2021.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

6. Motivēt skolēnus izvirzīt konkrētus mērķus savas turpmākās 

izglītības ieguvei. 

2021.- 2022. Pedagogs karjeras 

konsultants,  

klašu audzinātāji 

Cilvēkresursi 

 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

 

3.4. Atbalsts skolēniem 

 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Mērķtiecīgs darbs ar talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Mērķis 1.Sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

2. Izstrādāt sistēmu darbā ar talantīgajiem skolēniem. Apzināt talantīgos skolēnus un izstrādāt sistēmu šo skolēnu 

atbalstam. 

3. Palīdzēt skolēniem izzināt savas intereses, karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties 

savām spējām, interesēm un iespējām atbilstošu izglītības ceļu un nākamo profesiju. 

4. Veidot drošu un atbalstošu skolas vidi. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ apzināti skolēni ar mācīšanās traucējumiem un pilnveidota sistēma šo skolēnu atbalstam; 

➢ skola iesaistās projektā ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 (PuMPuRS); 
➢ apzināti talantīgie skolēni, kuriem nepieciešams atbalsts attiecīgajā sfērā un tiek piemeklēti atbilstoši speciālisti , 

priekšmetu skolotāji un citi; 

➢ talantīgie skolēni iegūst informāciju par atbalsta iespējām, tiekoties ar mācību priekšmetu skolotājiem; 

➢ attiecīgo priekšmetu skolotāji mērķtiecīgi strādā ar talantīgajiem skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība un atbalsts 

mērķu sasniegšanā; 

➢ ir godalgotas vietas, atzinības konkursos, olimpiādēs, projektos; 

➢ skolēni ir iepazinušies ar dažādu profesiju specifiku, uzņēmumu darba vidi un darbinieku pienākumiem;  

➢ skolēni attīstījuši prasmes sevis izpētē, izzinājuši savus spējas; 
➢ skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki zina skolas vērtības. 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Apzināt skolēnus ar mācīšanās traucējumiem un pilnveidot sistēmu šo 

skolēnu atbalstam. 

2019.- 2022. Atbalsta personāls,  

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Skolas psihologs 

2. Veicināt izglītojamo savlaicīgu un regulāru konsultāciju apmeklēšanu. 2021.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Iesaistīties projektā “PuMPuRS”, piedāvājot individuālu pieeju 

skolēniem ar dažādām mācīšanās problēmām. 

2019.- 2020. Atbalsta personāls,  

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Apzināt talantīgos skolēnus un izstrādāt sistēmu šo skolēnu atbalstam. 2021.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

5. Veikt visu interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu 

analītisku izvērtējumu; ieviest jaunas interešu izglītības programmas 

atbilstoši izglītojamo vēlmēm. 

2020.- 2021. Interešu izglītības 

skolotāji, 

Skolēnu pašpārvalde 

Cilvēkresursi Interešu izglītības 

struktūrvienības vadītājs,  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

6. Organizēt tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uz 

uzņēmumiem. 

2019.- 2022. Pedagogs karjeras 

konsultants 

Cilvēkresursi Pedagogs karjeras 

konsultants 

7. Noteikt konkrētu darba laiku individuālai izglītojamo konsultēšanai 

karjeras izglītībā.  

2020.- 2021. Pedagogs karjeras 

konsultants 

Cilvēkresursi Pedagogs karjeras 

konsultants 

8. Pilnveidot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un karjeras 

konsultantu sadarbību, plānojot pasākumu programmu. 

2021.- 2022. Pedagogs karjeras 

konsultants,  

klašu audzinātāji 

Cilvēkresursi Pedagogs karjeras 

konsultants 

9. Aktivizēt skolas Skolēnu pašpārvaldes darbu. 2020.- 2021. Skolēnu 

pašpārvaldes 

konsultants,  

Skolēnu pašpārvalde 

Cilvēkresursi Skolēnu pašpārvaldes 

konsultants 

10.Aktualizēt izglītības iestādes vērtības audzināšanas un mācību procesā. 2020.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji, 

klašu audzinātāji, 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

priekšmetu skolotāji 

11. Drošības garantēšanai skolas skolēniem un darbiniekiem ieviest 

ierašanās čipu sistēmu. Domofona ierīkošana pie skolas galvenās ieejas. 

2021.- 2022. Direktores vietnieki 

saimniecības jomā 

 Budžets Direktore 

 

 

3.5. Skolas vide 

 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana. 

Mērķis Veidot vienotu izpratni skolēnos, viņu vecākos un skolas darbiniekos par skolas izvirzītajām vērtībām, iedzīvināt tās 

skolas ikdienā. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ aktualizēt iekšējās kārtības noteikumi; 

➢ skolēni, viņu vecāki un skolas darbinieki zina skolas vērtības.  

➢ skolotāji, skolēni, vecāki un skolas darbinieki izturas ar cieņu viens pret otru; 

➢ palielinājies skolas mājas lapas apmeklētāju skaits; 

➢ uzlabojusies skolēnu savstarpējā saskarsme; 

➢ tiek dokumentēta un popularizēta skolas dzīve skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus. 2019.-2020. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji, 

Atbalsta personāls 

Cilvēkresursi Sociālais pedagogs 

2. Izveidot skolas avīzi. 2020.- 2021. Mācību priekšmetu 

skolotāji, 

Skolēnu pašpārvalde 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

3. Informēt skolēnus, viņu vecākus un sabiedrību par interesanto un 

aktuālo skolas dzīvē, atspoguļojot informāciju skolas mājas lapā, skolas 

avīzē, sociālajos tīklos. 

2019. - 2022 Skolas darbinieki Cilvēkresursi Direktore 

4. Izveidot 1.stāva koridorā skolēnu galeriju “Mēs lepojamies”. 2021.- 2022. MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

5. Palīdzēt adaptēties un izveidot sistēmu atbalsta sniegšanai 

jaunpienākušajiem kolēģiem.  

2021.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

atbalsta personāls 

Cilvēkresursi Direktore 

6. Aktualizēt un ievērot skolas prasības formu nēsāšanā. 2021.- 2022. Skolēnu pašpārvalde,  

klašu audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji 

Cilvēkresursi,  

e-klases resursi 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā,  

 

8. Sākt apkopot informāciju par skolas absolventiem un viņu 

sasniegumiem. 

2020.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

Klašu audzinātāji 

Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

9. Iegādāties apkalpojošajam personālam vienotu apģērbu. 2020.- 2021. Direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

 

Cilvēkresursi 

 

Direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

 

10. Izgatavot suvenīru sēriju (pildspalvas, zibatmiņas u.c.) izglītības 

iestādes simbolikas popularizēšanai. 

2021.- 2022. Direktore,  

direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

Budžets Direktore 

11. Veicināt skolas  paplašināšanos. 2021.- 2022. 

 

Direktore,  

direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

Budžets Direktore 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

12. Plānveidīgi turpināt skolas telpu atjaunošanu un kārtējos remontus 

pieejamo līdzekļu ietvaros.  

2019.- 2022.  

  

Direktore,   

direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

Budžets  Direktore  

13. Rekonstruēt skolas bērnu laukumu. 2021.- 2022. 

 

Direktore,  

direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

Budžets Direktore 

 

3.6. Resursi 

 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Skolas materiālās bāzes atjaunošana un papildināšana. 

Mērķis Nodrošināt mācību saturam un skolēnu skaitam atbilstošu mācību vidi un pedagoģisko personālu. 

Novērtēšanas kritēriji ➢ jaunu pedagogu piesaiste darbam izglītības iestādē; 
➢ telpu skaits, iekārtojums atbilst mācību procesa nodrošināšanai; 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Piesaistīt jaunus speciālistus mācību priekšmetu padziļinātai apguvei. 2020.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi 

 

Direktore 

2. Uzlabot apgaismojumu matemātikas, latviešu valodas kabinetos, aktu zālē 

un foajē.  

2019.- 2021. Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā  

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā darbā  

. 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

3. Plānveidīgi turpināt iekārtot izglītības iestādes kabinetus, atjaunot un 

papildināt materiāltehnisko bāzi, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai un 

mācību programmu vajadzībām. 

2019.- 2022. 

 

Direktore,  

direktores vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā  

Budžets Direktore 

 

3.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

Prioritāte Pedagogu, skolēnu, vecāku sadarbības veicināšana mācību un audzināšanas procesā. 

Mērķis Iesaistīt skolas personālu, skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi skolas attīstības plānošanā, vērtēšanā, lēmumu 

pieņemšanā.  

Novērtēšanas kritēriji ➢ ir veikta skolas SVID analīze; 

➢ darbinieku līdzatbildības paaugstināšana; 

➢ sistemātiska, plānota un produktīva iekšējā kontrole; 

➢ ir aktualizēts metodiskās padomes un metodisko jomu komisiju darbs; 

➢ ir izstrādāts skolas attīstības plāns turpmākajiem 3 gadiem; 

➢ katrs skolas darbinieks regulāri veic sava darba izvērtēšanu un piedalās skolas darbības vērtēšanā;  

➢ veikta skolas mājas lapas pilnveide. 

 

Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

1. Veikt skolas SVID analīzi. 2021.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā, skolas 

padome, skolēnu  

pašparvalde. 

Cilvēkresursi Direktore 

2. Izstrādāt skolas attīstības plānu 2023.-2026. 2021.- 2022. Direktore,  Cilvēkresursi Direktore 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

direktores vietnieki, 

MJK vadītāji, 

priekšmetu skolotaji, 

skolēnu pašpārvalde 

 

3 Regulāri koriģēt vidusskolas iekšējos dokumentus atbilstoši izmaiņām 

ārējos normatīvajos aktos. 

2019.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi 

 

Direktore 

4. Veikt pedagogu, skolēnu, vecāku un skolas darbinieku aptaujas, 

intervijas par skolas mācību programmu un materiāltehniskās bāzes 

pilnveidi. 

2019.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki, 

MJK vadītāji 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktore 

 

6. Piedalīties  valsts mēroga un ES projektos, mērķtiecīgi piesaistot 

līdzekļus, gūstot jaunu pieredzi, izglītojot personālu. Veidot sadarbību 

metodiskajā darbā ar Lietuvas un Igaunijas izglītības iestādēm 

2019.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji 

Cilvēkresursi, 

budžets 

 

Direktore 

 

 

7. Aktualizēt metodiskās padomes, metodisko jomu komisiju darbu.  2020.- 2022. Direktores vietnieki 

izglītības jomā, 

MJK vadītāji 

Cilvēkresursi 

 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

 

8. Veikt skolas mājas lapas pilnveidi. 2020.- 2021. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktore 

 

10. Pilnveidot regulāru sadarbību starp skolas padomi, skolas 

administrāciju un Skolēnu pašpārvaldi skolas darba plānošanā un 

analīzē. 

2019.- 2022. Direktore, 

direktores vietnieki  

izglītības jomā, 

skolēnu pašpārvalde,  

Skolas padome 

Cilvēkresursi, 

budžets 

 

Direktore 

 

 

11. Veicināt visu darbinieku informētību un ieinteresētību skolas 

darbības attīstībā.  

2020.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki. 

Cilvēkresursi Direktore 
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Uzdevumi Laiks Darba grupa Resursi Kontrole un uzraudzība 

12. Veikt jomas “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana” analītisku, pierādījumos balstītu izvērtējumu. 

2020.- 2022. Direktore,  

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Cilvēkresursi Direktore 

 

 

 

 
Skolas direktore             J.Nagle 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
Izglītības pārvaldes priekšnieka p.i. 
   

L.Lancmane 


