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1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS. 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola ir Jūrmalas Domes dibināta vispārējās 

izglītības iestāde, kas īsteno mazākumtautību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas. Tā atrodas Jūrmalas pilsētas centrā (netālu no dzelzceļa stacijas  Jaundubulti) 

Lielupes ielā 21. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas aizsākumi meklējami vēl tajos 

laikos, kad Latvijas teritorija ietilpa cariskās Krievijas sastāvā. 1909. gadā viens no 

slavenākajiem 19./20. gs. mijas latviešu arhitektiem Eižens Laube projektēja pirmās Dubultu 

ģimnāzijas ēku, kurā pašlaik Strēlnieku prospektā 32 atrodas Dubultu bibliotēka. To kā privātu 

ģimnāziju dibināja izcilais latviešu kultūras darbinieks un mācītājs L.Bērziņš un mācītājs 

F.Šmithens. 1933. gadā skola tika pārcelta uz rekonstruētās Dubultu kūrzāles telpām pašā 

Jūrmalas centrā. Skola šai unikālajā kultūrvēsturiskajā ēkā, kuras arhitekts bija ilggadējais 

Rīgas galvenais arhitekts Johans Daniels Felsko, atradās līdz 1968. gadam, kad šis izcilais 

arhitektūras piemineklis tika barbariski iznīcināts, lai atbrīvotu vietu vienam no daudzajiem 

Ļeņina pieminekļiem. Jau 1948. gadā ar toreizējo nosaukumu 21. Rīgas vidusskola skola kļuva 

par mācību iestādi ar krievu mācību valodu. 1969. gada 1. septembrī skola nu jau ar nosaukumu 

Jūrmalas 5. vidusskola uzsāka jauno mācību gadu pašreizējā skolas ēkā Lielupes ielā 21. 1992. 

gada maijā skola tika pārdēvēta par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolu. Kopš 2006. gada 

skolas direktors ir izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā Ēriks Annuškāns. 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un 

normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas Dome. Skolai ir 

zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un 

noteikta parauga veidlapas. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir 

izglītības programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē 

Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības 

programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās 

vidējās izglītības standarts. 

Pašlaik Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā (turpmāk – skola) tiek īstenotas 

vispārējās pamatizglītības un vispārējā vidējās izglītības mazākumtautību programmas:  
 

Tabula 1-1 Skolā īstenotās izglītības programmas 

Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences  

numurs 

Izdošanas 

datums 

Darbības 

laiks 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena mazākumtautību programma 
31011021 

Nr.8897 

2009. gada 26. 

jūnijā 

beztermiņa 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 

sociālā virziena mazākumtautību programma 
31012021 

Nr.8898 

2009. gada 26. 

jūnijā 

beztermiņa 

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības 

programma 
21011121 

Nr.V-660 

2009. gada 20. 

novembris 

beztermiņa 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām 

21015421 

Nr.V-8349 

2015. gada 20. 

oktobris 

beztermiņa 
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Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences  

numurs 

Izdošanas 

datums 

Darbības 

laiks 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 

Nr.V-4171 

2011. gada 31. 

marts 

beztermiņa 

Tabula 1-2 Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām 2015./2016. māc. g. 

Programmas 

nosaukums 1
.k

l.
 

2
.k

l.
 

3
.k

l.
 

4
.k

l.
 

5
.k

l.
 

6
.k

l.
 

7
.k

l.
 

8
.k

l.
 

9
.k

l.
 

1
0
.k

l.
 

1
1
.k

l.
 

1
2
.k

l.
 

K
O

P
Ā

 

Pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma 

28 36 23 15 35 23 23 23 21 0 0 0 227 

Speciālās pamatizglī-

tības mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

somatiskām 

saslimšanām 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Speciālās pamatizglī-

tības mazākumtautību 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

0 1 1 2 2 3 0 3 2 0 0 0 14 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglī-

tojošā virziena mazā-

kumtautību 

programma 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 14 52 

Vispārējās vidējās 

izglītības humanitārā 

un sociālā virziena 

mazākumtautību 

programma* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kopā 294 

 

* Dotā programma 2015./2016. gadā netiek īstenota, jo tajā nav  izglītojamo. 

Mācību process notiek kā krievu valodā, tā arī, saskaņā ar izglītības programmās 

noteikto, daudzi mācību priekšmeti tiek mācīti bilingvāli vai latviešu valodā. 2015./2016. m. g. 

skolā mācās 294 izglītojamie. 2014./2015. m. g. mācījās 248 izglītojamie, bet 2013./2014. m. 

g. – 226 izglītojamie. 
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Tabula 1-3 Izglītojamo skaita sadalījums 2015./2016. mācību gada sākumā 

Rādītāja 

nosaukums 1
. 
k
l.

 

2
. 
k
l.

 

3
. 
k
l.

 

4
. 
k
l.

 

5
. 
k
l.

 

6
. 
k
l.

 

7
. 
k
l.

 

8
. 
k
l.

 

9
. 
k
l.

 

1
0
. 
k
l.

 

1
1
. 
k
l.

 

1
2
. 
k
l.

 

K
o
p
ā 

D
zi

m
ša

n
as

 g
ad

s 

2009. g. 

un jaunāki 
7            7 

2008. g. 15 3           18 

2007. g. 6 31 3          40 

2006. g.  3 17 1         21 

2005. g.   2 16 5        23 

2004. g.   1  28 5       34 

2003. g.     4 18 5      27 

2002. g.      4 17 4     25 

2001. g.       1 19 5    25 

2000. g.        3 16 2   21 

1999. g.         1 15 6  22 

1998. g.         1 2 9  13 

1997. g.           4 14 18 

Kopā 28 37 24 17 37 27 23 26 23 19 19 14 294 

 

 

Diagramma 1-1 Izglītojamo  skaits 2015./2016. m. g 
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Tabula 1-4 Izglītojamo tautība 

Tautība Skaits kopā 

KOPĀ 294 

t. sk. latvieši. 21 

baltkrievi 9 

čigāni 2 

ebreji 1 

krievi 247 

lietuvieši 1 

poļi 2 

ukraiņi 4 

citi 7 

16 izglītojamo dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Jūrmalas. Visbiežāk ārpus Jūrmalas 

deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā un tuvākajos novados. 

Pamatā 1. – 12. klašu kontingents paliek stabils, izstājušos izglītojamo skaits 

nenozīmīgs. Viss skolas pedagogu kolektīvs cenšas veidot skolā labvēlīgu psiholoģisku 

atmosfēru, lai saglabātu izglītojamo kontingentu. 

Lielākā daļa 9. klases absolventu izvēlas turpināt izglītību savā skolā. 

Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, tai skaitā direktors un 4 direktora vietnieki. 

 

Diagramma 1-2 Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāža. 

Skolas sociālās vides raksturojums 

Pēc skolas sociālās kartes par riska grupas izglītojamajiem un viņu ģimenēm uz 2015. 

gada 13. oktobri, kurus iesniedza klašu audzinātāji, apkopojot datus noskaidrots: 

 Izglītojamie no smaga riska ģimenēm – 5 
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 Tendence kavēt skolu neattaisnotu iemeslu dēļ – 8 
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 Izglītojamie, kuri ir no nepilnām ģimenēm – 35 

Lai uzlabotu sociālo vidi skolā izglītojamiem un viņu ģimenēm, atbalstu sniedz 

atbalsta personāls sadarbībā ar klašu audzinātājiem. Jaundubultu vidusskola sadarbojas ar 

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Izglītības attīstības nodaļas referenti bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos, bāriņtiesu, Labklājības pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību 

aizsardzības komisiju, Valsts un pašvaldības policiju, Nepilngadīgo uzraudzības nodaļu 

palīdzības sniegšanā izglītojamiem un viņu ģimenēm. 

Jūrmalas pilsētas dome piešķīrusi brīvpusdienas visiem 1.-12. klašu   izglītojamajiem. 

Uzrādot izglītības iestādes izsniegtu  izglītojamo apliecību, ir iespēja bezmaksas pārvietoties ar 

Jūrmalas pilsētas autobusiem. 

Atbalsts  izglītojamajiem 

Skolas sociālais pedagogs un psihologs sniedz individuālas konsultācijas, strādā ar 

izglītojamo grupām, klasi.  

Sociālais pedagogs sadarbībā ar klases audzinātājiem organizē individuālas pārrunas 

ar izglītojamajiem, viņu vecākiem par bērnu attieksmi, savstarpējām attiecībām, uzvedības 

problēmām skolā, skolas apmeklētību. 

Atbalsta personāls sadarbībā ar klašu audzinātājiem, vecākiem palīdz izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem iekļauties klases kolektīvā. 

Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta sociālā pedagoga un psihologa 

palīdzība. Tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Tiek sniegts atbalsts 

arī tiem izglītojamajiem, kuri mainījuši skolu, vai ierodas skolā no ārvalstīm. Skolā ir izstrādāta 

darba kārtība darbam ar izglītojamajiem, kuri pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus.  

Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā 

Sociālais pedagogs un psihologs sniedz atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās 

grūtībām un mācīšanās traucējumiem.  

Sociālais pedagogs kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem 

veic izglītojamo individuālo izpēti, lai noteiktu mācīšanās grūtības cēloņus, un kopā ar 

vecākiem lemj par atbalsta pasākumiem izglītojamajiem.  

Sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu audzinātājiem veic sociālpedagoģisko darbu ar 

izglītojamajiem, kuri kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo 

kavējumu uzskaitei, kuru koordinē sociālais pedagogs. Par neattaisnotiem kavējumiem vecāki 

tiek informēti telefoniski, vai tiekoties skolā. Sociālais pedagogs katru mēnesi Jūrmalas pilsētas 

domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referentei bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos nosūta atskaites par izglītojamajiem, kuri ir kavējuši skolu neattaisnotu iemeslu dēļ 

vairāk nekā piecas stundas mēnesī. Ja izglītojamais ilgstoši kavē un aizdomas par 

neattaisnotiem kavējumiem sociālais pedagogs un klases audzinātājs apmeklē izglītojamos 

mājās. 

Atbalsta personālam notiek informatīvas sanāksmes, lai pārrunātu par izglītojamajiem, 

kuriem nepieciešama palīdzība, par turpmāko rīcības plānu. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

   Izglītojamajiem ir iespēja apgūt 2 svešvalodas (angļu, vācu). 

 Samērā daudzveidīgs un plašs interešu izglītības un pulciņu piedāvājums. 

 Visi 10. - 12. klases izglītojamie piedalās izglītojamo zinātniski pētnieciskajā darbībā. 
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 Veselības uzlabošanai izglītojamajiem līdz šim mācību gadam bija iespēja apmeklēt 

bezmaksas peldēšanas nodarbības netālu esošā Sociālās aprūpes centra baseinā un dažādas 

sporta nodarbības renovētajā skolas sporta zālē. 

 Iespēja izmantot skolā esošo datorus datorklasē un bibliotēkā. 

 Skola piedāvā plašu fakultatīvo, grupu un individuālo nodarbību klāstu gan vispārējo 

pamatizglītību, gan vispārējo vidējo izglītību iegūstošajiem izglītojamiem dažādos mācību 

priekšmetos. 

 Izglītojamie var iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā. 

 Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas: 

o Zinību dienas svinības; 

o Skolotāju dienas atzīmēšana;  

o pirmklasnieku iesvētības; 

o 5. klašu iesvētības; 

o 10. klašu iesvētības; 

o LR proklamēšanas dienas svinēšana; 

o Ziemassvētku eglītes un sarīkojumi; 

o pirmklasnieku „Ābeces svētki”; 

o atvērto durvju dienas; 

o mācību priekšmetu nedēļas un skolas olimpiādes; 

o radošo darbu izstādes; 

o projektu darbu izstrāde un aizstāvēšana; 

o izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference; 

o izglītojamo un skolotāju muzikālais konkurss „Divas zvaigznes”;  

o Valentīna dienas pasākumi; 

o Meteņdiena; 

o rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena; 

o Mātes dienai veltīts koncerts; 

o 9. klašu Pēdējā zvana svētki; 

o 12. klašu Pēdējā zvana svētki; 

o 4., 9. un 12. klases izlaidumi; 

o izglītojamo apbalvošana par sasniegumiem mācību darbā, sportā u.c. ārpusstundu 

aktivitātēs 1. semestra un 2. semestra beigās. 

Skolas finansiālais nodrošinājums 

Skolas budžetu veido: 

 Valsts mērķdotācijas pedagogu algām un mācību grāmatām. 

 Pašvaldības līdzekļi. 

 Līdzekļi, kas iegūti, piedaloties dažādos projektos. 

 Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem. 

 Sponsoru līdzekļi un dāvinājumi. 

Līdz šim skolas finanšu resursi bija pietiekami izglītības un interešu programmu 

īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skola 

piesaista sponsoru naudu mācību tehnisko līdzekļu iegādei, interešu izglītības programmu 

finansēšanai pēc vecāku pieprasījuma, izglītojamo ekskursiju un citu kultūras pasākumu 

organizēšanai. 

Skolas budžets tiek izlietots pilnībā. Finanšu līdzekļi tiek efektīvi izmantoti atbilstoši 

skolas prioritātēm un vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem. 
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Diagramma 1-3   2014., 2015. un 2016.g.  budžeta salīdzinājums.  
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2. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE 

2010. gada akreditācijā skola tika vērtēta 19 jomās, novērtējumu „ļoti labi” saņemot 5 

jomās, „labi”-13 jomās, „viduvēji”-1 jomā („vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”). 

Akreditācijas komisijas rekomendācijas skolas darba uzlabošanai ņemti vērā, plānojot 

skolas turpmāko darbu. 

Tabula 2-1 Akreditācijas komisijas rekomendāciju izpilde. 

Rekomendācijas Izpilde 

Izstrādāt vienotu skolas 

tematisko plānu 

izstrādes kārtību. 

Izpildīts. 

Skolā tika izstrādāta vienota skolas tematisko plānu izstrādes 

kārtība. Skolotāju tematiskie plāni veidoti atbilstīgi skolas 

licencētajām programmām, mācību priekšmeta standartiem un 

mācību priekšmetu programmām. Katram mācību priekšmetam 

katrā klašu grupā ir tematiskais plāns. Plānojot laiku temata 

apguvei, skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, 

vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem   izglītojamajiem un   

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Katras mācību tēmas 

apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls vai pietiekams, lai  

izglītojamie varētu gūt savām spējām atbilstošas zināšanas. Mācību 

priekšmetu programmu tematiskie plāni pilnveidoti mācību satura 

saiknes ar reālo dzīvi īstenošanai. Skolas vadība koordinē, pārrauga 

un sniedz palīdzību mācību priekšmetu programmu izvēlē, 

tematisko plānu izstrādē un informē par jaunākajām izmaiņām 

mācību saturā. 

Metodiskajās komisijās 

izvērtēt skolā mācību 

procesā izmantojamās 

darba metodes un 

formas, lai veicinātu 

izglītojamo iesaistīšanu 

analītiskā procesā, 

pašvērtējuma un 

savstarpējo vērtēšanas 

iemaņu attīstībā. 

Izpildīts. 

Metodiskajās komisijās izvērtēja skolā mācību procesā 

izmantojamās darba metodes un formas, lai veicinātu izglītojamo 

iesaistīšanu analītiskā procesā, pašvērtējuma un savstarpējo 

vērtēšanas iemaņu attīstībā. 

Vairumā gadījumu skolotāji meistarīgi pielieto dažādas metodes  

izglītojamo aktivizēšanai, analīzes, sintēzes prasmju attīstīšanai, 

akcentējot grupu un pāru darbu, informatīvi attīstošās, pētnieciski 

izzinošās, problēmu izvirzīšanas un spēļu metodes. Stundās  

izglītojamie iesaistās sava un citu darba vērtēšanā.   

Izglītojamajiem tiek dota iespēja izvērtēt savus mācību 

sasniegumus, izteikt prognozes turpmākajam darbam. Priekšmetu 

skolotāji un klašu audzinātāji rosina  izglītojamos izvērtēt savus 

sasniegumus, prognozēt rezultātus. 

Skolotāji metodiskajās komisijās informāciju analizē un analīzes 

rezultātus izmanto mācību procesa uzlabošanai. Kvalitatīva 

uzskaite un analīze ir palīdzējusi operatīvi reaģēt problēmu 

gadījumos.  Izglītojamo pašvērtēšanas darbs jāpilnveido. 

Izveidot esošo 

tehnoloģiju plānveidīgu 

un racionālu 

izmantošanas sistēmu 

mācību procesā, vairāk 

Izpildīts. 

Skolā nodrošināta mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā. Skolā pašlaik pieejamas darbam 6 interaktīvās tāfeles un 5 

projektori bez interaktīvajām tāfelēm. Katram skolotājam ir iespēja 

vadīt stundas klasē ar interaktīvo tāfeli. Visi kabineti ir aprīkoti ar 
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izmantojot skolā esošās 

modernās tehnoloģijas. 

skolotāju datoriem. Skolotāji apguvuši darbu ar jaunajām 

tehnoloģijām. ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs”  ietvaros, fizikas, 

matemātikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti apgādāti ar moderniem 

mācību līdzekļiem. Plaši tiek izmantoti digitālie mācību materiāli 

matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā, ģeogrāfijā, 

sociālās zinībās u.c.. Skolotāji darbā izmanto portālu 

www.uzdevumi.lv, www.dzm.lv, www.ailab.lv, www.pasakas.net, , 

www.youtube.com u.c. piedāvātās iespējas. Jauno tehnoloģiju 

ieviešana un apgūšana palielinājusi iespēju individuāli dažādot 

pieeju mācību vielas apguvē, mājas darbu izpildē, konsultācijās. 

Aktivizēt pārraudzību 

un sniegt metodisko 

atbalstu skolas 

izstrādātās izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtības izpildei katra 

skolotāja darbā. 

Izpildīts 

Skolā ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību sasniegumu vērtēšana 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā tiek uzskatīta par mācību 

procesa sastāvdaļu. Skolotāji veic  izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu, balstoties uz valstī spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un skolā izstrādāto „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu 

vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. 

Vērtēšanas metodes atbilst  izglītojamo vecumam, individuālajām 

spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem.  

Regulāri tika organizētas sanāksmes metodiskajās komisijās ar 

mērķi aktivizēt pārraudzību un sniegt metodisko atbalstu skolas 

izstrādātās izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildei 

katra skolotāja darbā. Metodiskajās komisijās skolotāji regulāri 

dalās pieredzē par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtības izmantošanas iespējām, vērtēšanas metodēm. 

2 reizes mācību gadā tiek veidota izglītojamo mācību rezultātu 

analīze. Direktora vietniece izglītības jomā informē skolotājus par 

mācību rezultātiem. Katrs skolotājs analizē sava priekšmeta  

izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku. Jūnijā skolotāji raksta 

sava darba pašvērtējumu, analizē arī Valsts pārbaudes darbu 

rezultātus. Augustā tiek veikts centralizēto eksāmenu izvērtējums, 

salīdzinot rezultātus mācību gada laikā ar iepriekšējo gadu 

sasniegumiem skolā, kā arī ar rezultātiem pilsētā un valstī.  

Veikt pedagogu 

apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Daļēji izpildīts. 

Skolā atrodas medmāsa, kura sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. 

Apmācība skolotājiem pirmās palīdzības sniegšanā skolai tika 

piedāvāta par skolotāju finanšu līdzekļiem. Skola lūdza pašvaldībai 

palīdzību, lai skolotājiem nebūtu jāmaksā. Lūgums iepriekšējā 

mācību gadā tika noraidīts. Uzsākot jauno mācību gadu, 

pašvaldībai tika atkārtoti lūgts sniegt finansiālu atbalstu atkārtoti. 

Arī šogad tas netika atbalstīts. Tiks meklētas iespējas kā skolotājus 

apmācīt bezmaksas, vai arī tiks izskaidrots pedagogiem par kursu 

nepieciešamību un rīkot par skolotāju finansēm.  

Sadarbojoties ar 

pašvaldību, rast iespēju 

nokomplektēt visu 

Izpildīts. 

Skolā ir nokomplektēts viss atbalsta personāls: sociālais pedagogs, 

psihologs, logopēds un medmāsa. 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.dzm.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.youtube.com/
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atbalsta personāla 

komandu un panākt tās 

sadarbību visos 

līmeņos. 

Pilnveidot skolas 

pašvērtējuma rezultātu 

izvērtēšanas un 

nepieciešamo korekciju 

veidošanas kārtību, 

atbilstoši pašvērtējuma 

veikšanas metodikai. 

Izpildīts. 

Skolas pašvērtējumā ietvertie norādījumi, tika iekļauti skolas darba 

plānā, tika kontrolēti no administrācijas, skolotāju un atbalsta 

personāla puses, un nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. 

Tika analizēti rezultāti, kā arī paveiktais atbilstoši uzdotajam, 

apzinot stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, izvirzot 

tālākās darbības prioritātes un tām atbilstošus mērķus un 

uzdevumus. 

Pilnveidot skolas 

attīstības plāna rezultātu 

izvērtēšanas un 

nepieciešamo korekciju 

veidošanas kārtību, 

atbilstoši attīstības 

plāna veidošanas 

metodikai. 

Izpildīts. 

Skolas attīstības plānā paredzētie mērķi, tika iekļauti skolas darba 

plānā, tika kontrolēti no administrācijas, skolotāju un atbalsta 

personāla puses, un nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. 

Tika analizēti rezultāti, kā arī paveiktais atbilstoši uzdotajam, 

apzinot stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, izvirzot 

tālākās darbības prioritātes un tām atbilstošus mērķus un 

uzdevumus. 

Iegūto informāciju izmantosim, lai noteiktu tās skolas darbības 

pamatjomas, kurās jāveic detalizētāka izpēte, lai saglabātu jau 

sasniegto līmeni vai veiktu uzlabojumus, kuri nepieciešami skolas 

attīstībai. 

Skolas iekšējos 

normatīvos aktus 

sakārtot atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu 

prasībām, ievērojot 

lietišķo stilu. 

Izpildīts. 

Skolas iekšējie normatīvie akti, kārtības un noteikumi sakārtoti 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, ievērojot lietišķo stilu. 
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3. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas misija ir radīt iespēju kvalitatīvas 

pamata, vidējās un interešu izglītības ieguvei visu vecumposmu   izglītojamajiem. 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi ir 

noteikti Skolas Nolikumā. 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartos noteikto 

mērķu sasniegšanu, radot   izglītojamajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai citā 

izglītības pakāpē, kā arī profesionālai darbībai un mūžizglītībai. 

Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un izglītojoša darbība. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību izglītības 

programmas atbilstoši izglītības posmiem, to mērķus un uzdevumus un ļaut   

izglītojamajiem sagatavoties nākamā izglītības posma apguvei un profesionālās karjeras 

uzsākšanai. 

 Veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un 

fizisko spēju attīstībai. 

 Mērķtiecīgi veidot izglītojamajiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt 

viņus mūžizglītībai un apzinātai karjerai, sniegt atbalstu   izglītojamajiem profesionālās 

karjeras plānošanā.  

 Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju 

attīstību, mudināt turpināt izglītošanos un dot iespēju apgūt spēju uzņemties atbildību. 

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

personības vispusīgu, harmonisku attīstību. 

 Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kuru aizgādībā atrodas viņu bērni) vai 

aizbildņiem (turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības ieguvi visiem skolas izglītojamiem. 

 Ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, 

sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot turpmāko darbību. 

 Nodrošināt jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. 

  Skolas audzināšanas darbā īpašu vērību veltīt pilsoniskuma un patriotisma audzināšanas 

sistematizācijai, pilnveidei un dažādošanai. 
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4. PAMATOJUMU IEGŪŠANAS AVOTI 

1. Pamatjomā „Mācību saturs” analizēta skolas dokumentācijas savstarpējā atbilstība 

dokumentiem, kas veido mācību saturu: 

 skolas licencētās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 skolotāju tarifikācija; 

 mācību priekšmeta satura īstenošanas plāni; 

 stundu saraksts; 

 klašu audzinātāju darba plāni; 

 atbalsta personāla darba plāni; 

 e-klašu žurnāli; 

 u. c. uzskaites žurnāli. 

2. Pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” izvērtēti: 

  izglītojamo anketēšanas rezultāti; 

 e-klašu žurnāli; 

  izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaites datu bāze; 

  izglītojamo kārtējās pārbaudes darbi un nobeiguma pārbaudes darbi; 

  izglītojamo dienasgrāmatas (saikne ar vecākiem); 

 stundu vērošanas materiāli; 

 e-klases žurnālu pārbaudes materiāli; 

 vecāku anketēšana. 

3. Pamatjomā „ izglītojamo sasniegumi” izvērtēti: 

 kārtējie, semestra un gada sasniegumi (arī elektroniski); 

  izglītojamo pedagoģisko karšu un anketēšanas rezultāti; 

 stundu vērošanas materiāli; 

 valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

4. Pamatjomā „Atbalsts   izglītojamajiem” analizēts: 

 skolas darba attīstības plāns; 

 skolas darba plāns; 

 klašu audzinātāju klases stundu plāni; 

 olimpiāžu un konkursu rezultātu analīze; 

 atbalsta personāla grupas – psihologa, logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas – 

darba plāni; 

 e-klašu žurnāli; 

 drošības tehnikas instruktāžas e-klašu žurnālos; 

 interešu izglītības nodarbību saraksts; 

 interešu izglītības nodarbību žurnāli; 

 interešu izglītības programmas; 

 fakultatīvo un grupu nodarbību žurnāli (arī elektroniski); 

  izglītojamo anketēšanas rezultāti; 

 vecāku anketēšanas rezultāti. 

5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas vide” ietver: 

 dažādu institūciju atzinumu analīzi (sanitārās, ugunsdzēsības); 

 vecāku anketēšanu. 

6. Pamatjomā „Resursi” veikta: 

 skolas budžeta analīze; 

 sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas izpēte un analīze; 

 skolas pedagogu izglītības atbilstības Latvijas Republikas likumdošanai analīze; 
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 skolas darbinieku nodarbinātības atbilstība Darba likumam un Darba aizsardzības 

likumam. 

7. Pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” analizēts: 

 skolas attīstības plāns; 

 skolas darba plāns. 

8. Pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” analizēts: 

 skolas attīstības plāns, 

 skolas darba plāns. 
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5. PAMATJOMU NOVĒRTĒJUMS 

5.1.  PAMATJOMA „MĀCĪBU SATURS” 

5.1.1 Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

Skolas licencētās izglītības programmas atbilst valsts standartiem un pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem. Tās ir saskaņotas ar dibinātāju. 

Atbilstoši Izglītības likumam izglītības programmās ir noteikti: 

 mērķi; 

 uzdevumi un plānotie rezultāti; 

 prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai; 

 izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu kopums; 

 izglītības programmas īstenošanas plāns izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajam personālam; 

 finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums. 

Skola savlaicīgi veic grozījumus izglītības programmās, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Skolotāji savā darbā vadās pēc Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās 

vidējās izglītības standarta prasībām, izmanto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

atbilstošos mazākumtautību programmu paraugus. Mācību priekšmetu programmas ir 

apspriestas, izvērtētas un saskaņotas mācību priekšmetu skolotāju metodiskajās komisijās. Visi 

skolotāji izprot un spēj paskaidrot, kā viņu mācīto mācību priekšmetu saturs iekļaujas skolas 

īstenotajās izglītības programmās. Matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā tiek izmantoti ESF 

finansētajā projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātie materiāli. Skolotāji pārzina izglītības 

standartus, mācību priekšmetu mērķus, uzdevumus un saturu, mācāmā priekšmeta saturu un tā 

atbilstību skolā realizētajām izglītības programmām, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. Vairums skolotāju veiksmīgi izmanto piedāvātos metodiskos atbalsta materiālus, 

plānojot mācību satura apguves secību, ievērojot izglītojamo vecumposmu īpatnības, 

diferencēto pieeju, tēmu apguves laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus. Skolotāji uzskata, ka skolas vadība sniedz atbalstu Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas, Pamatizglītības 

mazākumtautību izglītības programmas, Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem realizēšanā. Lai sekmīgāk varētu 

nodrošināt nepieciešamos resursus skolas izglītības programmu īstenošanai, skolas vadība 

mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumu, plānojot darbu jaunajam mācību 

gadam, ņem vērā skolotāju un metodiskās padomes ieteikumus. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts, konsultāciju grafiki tiek veidoti saskaņā ar mācību 

plānu. Nodarbību saraksti, konsultāciju grafiki, fakultatīvo, individuālo vai grupu nodarbību 

saraksti ir izvietoti skolā, kā arī publicēti skolas mājas lapā. Mācību priekšmetu stundu sarakstā 

nepieciešamības gadījumos tiek veiktas korekcijas. Izglītojamie, vecāki un skolotāji ar tām 

savlaicīgi var iepazīties skolā un e-vidē. 

5.1.2 Izglītības programmu satura pilnveide 

Skolā ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Katrā mācību priekšmetā ir mācību satura organizācijas dokumenti. Tie satur 

mācību priekšmeta standarta nosaukumu, programmas parauga nosaukumu, nepieciešamos 

mācību līdzekļus programmas īstenošanai, stundu skaitu un citu informāciju. Mācību satura 

apguvei paredzētā laika sadalījums lielākajā daļā priekšmetu ir optimāls, lai  izglītojamie varētu 
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sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Skolotāji plāno un veic individuālo darbu, 

konsultācijās strādājot ar   izglītojamajiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību 

satura apguvē, un talantīgajiem   izglītojamajiem. 

Katru gadu tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā koriģēts perspektīvais mācību 

literatūras saraksts. Metodiskajās komisijās tiek izvērtēta nepieciešamība iegādāties atsevišķas 

darba burtnīcas un mācību līdzekļus. Nepieciešamais mācību līdzekļu saraksts nākamajam 

mācību gadam līdz 1. maijam tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Mācību priekšmetu 

kabinetu metodiskais nodrošinājums tiek izvērtēts - katra mācību gada sākumā notiek kabinetu 

„apgaita”, kurā ir iekļauta arī kabinetu materiāltehniskā nodrošinājuma izvērtēšana, kas ir 

būtisks kvalitatīva mācību procesa nodrošinājuma nosacījums. 

Skolotāji savā darbā izmanto daudzveidīgas,  izglītojamo spējām un vecumam 

atbilstošas mācību metodes, kas atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību satura 

prasībām, mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas. Divas reizes gadā tiek analizēti  izglītojamo 

sasniegumi, rezultāti tiek izmantoti mācīšanas procesa tālākajā plānošanā un uzlabošanā. 

Vairumā gadījumu skolotāji meistarīgi pielieto dažādas metodes  izglītojamo aktivizēšanai, 

analīzes, sintēzes prasmju attīstīšanai, akcentējot grupu un pāru darbu, informatīvi attīstošās, 

pētnieciski izzinošās, problēmu izvirzīšanas un spēļu metodes. Piemēram, pētnieciskie 

laboratorijas darbi ķīmijas un bioloģijas stundās, zinātniski pētnieciskie darbi matemātikā, 

fizikā, individuālie un grupu projekti, diskusijas, mācību dialogi valodas stundās Plaši tiek 

izmantoti digitālie mācību materiāli matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetos, latviešu 

valodā, ģeogrāfijā, sociālās zinībās u.c. Katram skolotājam ir iespēja vadīt stundas klasē ar 

interaktīvo tāfeli. 

Skolas darba stiprās puses: 

 notiek sekmīga skolotāju darba plānošana; 

 notiek mācību priekšmetu skolotāju savstarpējā mācību stundu vērošana, analīze 

un pozitīvās pieredzes apmaiņa; 

 mērķtiecīgs individuālais darbs ar izglītojamajiem, ņemot vērā viņu spējas, 

intereses, vajadzības, mācību darba īpatnības un motivāciju. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 pilnveidot mācību programmu saturu atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

programmu īstenošanā nodrošināt saikni ar reālo dzīvi, ļaut   izglītojamajiem 

sagatavoties nākamā izglītības posma apguvei un profesionālās karjeras 

uzsākšanai; 

 pilnveidot vispārējās vidējās izglītības programmas, akcentējot  izglītojamo 

pieredzi eksperimentālajā darbā, rosinot pētnieciskajai darbībai un radošai 

pašaktualizācijai; 

 skolotājiem turpināt papildināt zināšanas un apgūt nepieciešamās metodes un 

darba paņēmienus standartu prasību īstenošanai. 

VĒRTĒJUMS – labi 
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5.2.  PAMATJOMA „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

5.2.1  Mācīšanas procesa kvalitāte. 

Skolas darba galvenā forma ir mācību stunda. Skolotāji savā darbā ievēro Valsts 

pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasības, pārzina 

attiecīgo mācību priekšmetu programmas un skolas izvirzītos mācību un audzināšanas darba 

mērķus un uzdevumus. 

Skolotāju izmantotās mācīšanas metodes ir daudzveidīgas un atbilst  izglītojamo 

spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām, kā arī 

sasniedzamajiem rezultātiem. Skolotāju radošais darbs metodiskajās komisijās, elastīgā 

gatavība pārmaiņām un inovāciju apgūšanai nosaka mācīšanas kvalitāti. Metodiskajās 

komisijās skolotāji regulāri dalās pieredzē par jaunu metožu izmantošanas iespējām, analizē 

izmantoto metožu lietderību, izvērtē un saskaņo mācāmās tēmas, izmantojamos mācību 

materiālus. Mācību metožu izvēle tiek koriģēta atkarībā no  izglītojamo mācīšanās tempa un 

īpatnībām, pārbaudes darbu rezultātiem un eksāmenu rezultātiem. Visas MK strādā pie vienota 

pamatuzdevuma visa mācību gada garumā, kas nodrošina labākus rezultātus kopējam skolas 

metodiskajam darbam. Viens no skolas stratēģiskās attīstības prioritātēm ir izglītojamo 

izglītības kvalitātes nodrošināšana, izmantojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, modernās 

informācijas tehnoloģijas un ievērojot izglītojamo vajadzības un spējas. Viens no 2013.–2014. 

un 2014.–2015.mācību gadā izvirzītajiem metodiskā darba pamatuzdevumiem ir mācību stundu 

kvalitāte. Lai optimizētu darbu, skolā ir izstrādāta metodiskā darba shēma samazinot metodisko 

komisiju skaitu. 

Skolā darbojās 4 metodiskās komisijas. 

Tabula 5-1 Metodiskās komisijas 

Metodiskās komisijas nosaukums Metodiskās komisijas vadītājs 

Sākumskolas metodiskā komisija Nataļja Avsejenkova 

Klašu audzinātāju metodiskā komisija Nataļja Orlova 

Valodas, mākslas un sociālo mācību 

priekšmetu metodiskā komisija 
Regīna Boldireva, Viktorija Pankratova 

Tehnoloģijas un zinātņu pamatu mācību 

priekšmetu metodiskā komisija 
Ludmila Koziorova 

Skolotāji demonstrē augsta vai laba līmeņa stundu plānošanas un organizēšanas 

prasmes, daudzveidīgu un pārdomātu metožu izmantojumu. Lielākā daļa skolotāju veiksmīgi 

nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Mācību procesā 

skolotāji izmanto alternatīvās mācību formas-projektus, mācību stundas muzejā, mācību 

ekskursijas, Ēnu dienās, kad  izglītojamie iepazīstas ar darbu dažādās valsts iestādēs un izvērtē 

savas nākotnes ieceres. Skolotāji darbā izmanto portālu www.uzdevumi.lv, www.dzm.lv, 

www.ailab.lv, www.pasakas.net, www.youtube.com u.c. piedāvātās iespējas. E-žurnāli tiek 

aizpildīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Žurnālu aizpildi kontrolē direktora 

vietniece izglītības jomā. Daļa skolotāju izmanto e-žurnāla iespējas saziņai ar izglītojamajiem 

(e-klases pasts), mājas darbu elektronisko pielikumu iespējas (uzdevumi, prezentācijas, anketas 

u.c.), efektīvāk realizējot mācību saturu un veidojot izglītojamo prasmes un iemaņas 

apgūstamajā priekšmetā. Mācību stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un 

izglītojamajiem saprotami. Apmeklējot mācību stundas, konstatēts, ka stundās ir laba skolotāju 

un izglītojamo sadarbība, kas balstīta uz pozitīvu attieksmi un skolotāja prasmi veidot 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.dzm.lv/
http://www.ailab.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.youtube.com/
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konstruktīvu dialogu. Saskarsme mācību procesā ir draudzīga un izaugsmi veicinoša, skolotāji 

ievēro  izglītojamo intereses un spējas. Skolotāji mācību darbā cenšas iesaistīt visus  

izglītojamos, rosina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Stundu vērošanas rezultāti liecina, 

ka mācību stundās valda labvēlīga, lietišķa gaisotne. Mājas darbi tiek uzdoti un pārbaudīti 

regulāri. Mājas darbi ir daudzveidīgi, un ne tikai nostiprina stundā apgūto mācību vielu, bet arī 

veicina  izglītojamo patstāvīgā, praktiskā un pētnieciskā darba iemaņas. Mājas darbu formas 

atbilst mācību priekšmeta specifikai. Par mājās veicamajiem darbiem tiek veikti ieraksti 

izglītojamo dienasgrāmatās un ieraksti e-žurnālā, kas nodrošina labāku informācijas plūsmu 

starp skolotājiem un vecākiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite un analīze tiek veikta atbilstoši skolas  

izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti regulāri, 

atspoguļojot tos e-žurnālā un dienasgrāmatās. Pirms rudens un pavasara brīvdienām tiek izlikti 

starpvērtējumi, lai izglītojamos un vecākus informētu par mācību rezultātiem. Rezultāti tiek 

analizēti. Ja  izglītojamiem ir nepietiekami vērtējumi, uz pārrunām tiek aicināti izglītojamo 

vecāki. 

Lai ieinteresētu izglītojamos mācību darbam, skolā tiek organizēti dažādi pasākumi, 

aktivitātes, kuras ir netieši saistītas ar mācību procesu: skatuves runas konkursi, mācību 

priekšmetu olimpiādes, atvērto durvju dienas. Atvērto durvju dienās piedalās izglītojamie un 

vecāki no citām mācību iestādēm. Par tradīciju kļuvuši pasākumi, kuros piedalās topošie 

piektklasnieki – Jaundubultu vidusskolas 4. klases  izglītojamie un sākumskolas „Ābelīte” 4. 

klases bērni. Skola organizē atklātās mācību stundas nākamajiem pirmklasniekiem. Šāda veida 

pasākumi veicina veiksmīgu 1.un 5. klašu nokomplektēšanu, tas rada pozitīvu augsni, lai varētu 

nokomplektēt paralēlklašu komplektus. 2014./2015. mācību gadā – 1.a un 1.b klases, 

2015./2016.mācību gadā – 5.a un 5.b klases. Lai   izglītojamajiem radītu iespēju vairāk būt 

latviešu valodas vidē, pēc skolas pedagogu kolektīva ierosinājuma un iniciatīvas notiek divu 

dienu  izglītojamo apmaiņa ar Alternatīvo skolu. Šo dienu laikā mūsu skolas  izglītojamie 

apmeklē mācību stundas Alternatīvajā skolā, bet pie mums skolā uz stundām nāk Alternatīvās 

skolas  izglītojamie. 

Mērķtiecīgi tiek organizētas skolas olimpiādes, sporta sacensības un citi pasākumi, 

saistīti ar mācību un audzināšanas procesu. Uzvarētāji aktīvi piedalās pilsētas, novada, 

republikas olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs. Mācību priekšmetu skolotāji veic 

izglītojamo sagatavošanu un līdzdalību skolas, pilsētas, novadu un valsts olimpiādēs.  

izglītojamie, kas piedalās aktīvi olimpiādēs, konkursos un kuri saņem labus un teicamus 

rezultātus mācībās, tiek godalgoti ar ekskursijas braucienu mācību gada beigās. 

2 reizes mācību gadā tiek veidota izglītojamo mācību rezultātu analīze. Direktora 

vietniece izglītības jomā informē skolotājus par mācību rezultātiem. Katrs skolotājs analizē 

sava priekšmeta  izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku. Jūnijā skolotāji raksta sava darba 

pašvērtējumu, analizē arī Valsts pārbaudes darbu rezultātus. Augustā tiek veikts centralizēto 

eksāmenu izvērtējums, salīdzinot rezultātus mācību gada laikā ar iepriekšējo gadu 

sasniegumiem skolā, kā arī ar rezultātiem pilsētā un valstī. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti 

skolas vecāki skolas kopsapulcē. 

Lai nepārslogotu  izglītojamos un varētu labāk plānot mācību darbu, katru semestri 

tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks, nepieciešamības gadījumā tajā tiek veiktas korekcijas, 

to iepriekš saskaņojot ar direktora vietnieces izglītības jomā. Semestra sākumā katrs skolotājs 

pārbaudes darbus un to vērtēšanu ieraksta savā tematiskajā plānā, savukārt katra mēneša beigās 

tiek saplānots pārbaudes darbu grafiks katrai klašu grupai nākamajam mēnesim. Katra semestra 

sākumā katrs  izglītojamais saņem pārbaudes darbu grafiku, kurā norādīti ieplānotie katra 

mēneša pārbaudes darbi ar tēmām. Tas dod iespēju   izglītojamajiem plānot savu gatavošanos 

darbiem, plānot savus rezultātus, salīdzināt plānoto ar saņemto vērtējumu. 

Skolotāji sistemātiski konsultē bērnus, kuriem ir grūtības mācībās. Spējīgākajiem 

izglītojamajiem tiek uzdoti papildus uzdevumi, šie izglītojamie tiek gatavoti arī dalībai 
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olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos.   izglītojamajiem, kuri ierodoties Latvijā no citām 

valstīm (Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas u.c.) tiek piedāvāti un nodrošināti atbalsta 

pasākumi, kas bērniem ļauj ātrāk iekļauties jaunajā mācību vidē. 

Skolā ir izveidota sistēma projektu nedēļas plānošanai, organizēšanai, pārraudzīšanai 

un izvērtēšanai. Pamatskolas posma izglītojamie projektu nedēļas laikā strādā pēc skolas 

vienotas tēmas. Aizstāvēšana notiek pa klašu grupām. 

Vidusskolas posmā tiek organizēts  izglītojamo zinātniski pētnieciskais darbs saskaņā 

ar skolā izstrādātiem norādījumiem. Izglītojamie teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek 

konsultēti zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību priekšmeta specifikai un  izglītojamo 

vecumam, spējām atbilstošas mācību metodes un formas; 

 mērķtiecīga  izglītojamo mācību darba organizācija; 

 mācību stundās izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un informācijas 

tehnoloģijas; 

 pārdomāta skolas administrācijas, skolotāju, atbalsta personāla sadarbība mācību 

procesā un problēmsituāciju risināšanā; 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 paaugstināt izglītojamo mācīšanās motivāciju; 

 paplašināt sadarbību ar vecākiem izglītojamo mācību darba un mācību sasniegumu 

analīzē, kā arī mācību motivācijas uzlabošanā; 

 skolotājiem mācību procesā efektīvāk izmantot modernās informācijas 

tehnoloģijas un mācību priekšmetu programmu īstenošanā veidot ciešāku saikni ar 

reālo dzīvi. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

 Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, bet  izglītojamo 

attieksme pret mācību darbu un prasme mācīties ir dažāda. 

Ar prasībām konkrētajā mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina  izglītojamos un 

vecākus mācību gada sākumā. Vecāki vismaz 2 reizes gadā tiek informēti par mācību procesa 

organizāciju un aktualitātēm. Ikdienas saziņai forma ar vecākiem par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām tiek izmantota Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas  izglītojamos 

dienasgrāmata un e-klase. Tās pakalpojumu apjomu, atbilstoši savām interesēm un vajadzībām, 

izvēlas paši vecāki. Nepieciešamības gadījumā skolotāji informē vecākus individuālajās 

sarunās. Tas tiek atspoguļots e-klases žurnālā. 

Skolotāji mērķtiecīgi motivē un organizē  izglītojamos darbam, rosina mācīšanās 

procesā izmantot atbilstošas skolas vai  izglītojamā rīcībā iespējas – datorkabinetu, bibliotēku, 

individuālās nodarbības vai konsultācijas. Skolotāji rosina  izglītojamos strādāt radoši, ar 

iniciatīvu un atbildību.  izglītojamie prot strādāt gan individuāli, gan pāros un grupās. Grūtības 

parasti rodas tiem   izglītojamajiem, kas iestājas skolā pēc ilgāka pārtraukuma mācībās (slimības 

dēļ), no sociālā riska ģimenēm, ar dažādiem uzvedības un mācīšanās traucējumiem. Liela daļa 

šo  izglītojamo neizprot izglītības nozīmi, un skolotāji iegulda lielu darbu, strādājot ar šiem   

izglītojamajiem individuāli, motivējot viņus. Mācīšanās kvalitāte ir atkarīga arī no tā, kā  

izglītojamie zina ar mācīšanu un vērtēšanu saistītos dokumentus.   izglītojamajiem ir zināma 

mācību sasniegumu, pārbaudes un mājas darbu vērtēšanas kārtība.  izglītojamie zina un izprot 

mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Skolā apkopo informāciju par katra  

izglītojamā mācību sasniegumiem – šo informāciju regulāri analizē un analīzes rezultātus 
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izmanto tālākajā darbā. Savu izaugsmi analizē arī paši  izglītojamie. Priekšmetu skolotāji un 

klašu audzinātāji rosina  izglītojamos izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus.  

izglītojamo pašvērtēšanas darbs jāpilnveido. 

Katram  izglītojamajam ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu 

augstas kvalitātes izglītību. Skola rūpējas par maksimāli labiem mācību apstākļiem   

izglītojamajiem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skola sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra  izglītojamā mācību 

sasniegumiem, veidojot  izglītojamo izaugsmes datu bāzi, šo informāciju regulāri 

analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesā; 

 uz izaugsmi virzīta, plaša skolotāju un  izglītojamo sadarbība; 

 individuālā pieeja   izglītojamajiem; 

  izglītojamie aktīvi piedalās skolas, ārpusskolas ar mācību darbu saistītos 

pasākumos – olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 paaugstināt  izglītojamo līdzatbildību mācību procesā un motivēt  izglītojamos 

skolas piedāvāto iespēju izmantošanai, pilnveidojot viņu pašvērtēšanas prasmes, 

motivējot viņus mūžizglītībai; 

 pilnveidot mācību darba formas ar   izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.2.3  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Mācību sasniegumu vērtēšana skolā ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. 

Skolotāji veic  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, balstoties uz valstī spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un skolā izstrādāto „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Skolotāju izmantotās vērtēšanas metodes 

un pārbaudes formas atbilst  izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai.   

izglītojamajiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. Skolā ir 

vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Pārbaudes darbi tiek plānoti. Katru 

mēnesi ir izveidots pārbaudes darbu grafiks, ar ko var iepazīties visi interesenti. Skolotāji veic 

vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos elektroniskajos klašu žurnālos un citos valsts un skolas 

noteiktajos dokumentos. Skolotāji izmanto e-žurnāla piedāvātās iespējas pārbaudes darbu 

rezultātu un kritēriju atspoguļošanai un analīzei. Pēc pārbaudes darbu izpildes skolotāji veic 

mutisku darba analīzi klasē un iepazīstina ar darba vērtējumu.   Izglītojamajiem ir iespēja 

uzlabot mācību sasniegumus, izmantojot individuālo konsultāciju laikus, un  izglītojamie šo 

iespēju izmanto. Gandrīz visi skolotāji regulāri veic vērtējumu ierakstus klases žurnālos. 

Vērtējumu uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Ikdienas mācību procesā vērtēšanu 

veic ne tikai skolotāji, bet notiek arī  izglītojamo savstarpējā vērtēšana (galvenokārt grupu 

darba, pāru darba, projektu darba vērtēšanā),  izglītojamā pašvērtēšana gan  kārtējās, gan 

nobeiguma vērtēšanas laikā. 

Stundās skolotāji izmanto ne tikai rakstisku vērtēšanu, bet arī mutisku, novērtējot  

izglītojamā paveikto un motivējot to tālākam darbam. Tas īpaši efektīgs ir pamatizglītības 

pirmajā posmā.  izglītojamo mācību sasniegumi regulāri tiek izskatīti pedagoģiskās padomes 

sēdēs, citās skolas institūcijās. Statistiskas dati tiek apkopoti. Uzkrātā mācību sasniegumu 

statistika dod skolotājiem iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar  izglītojamo 

sasniegumiem citos priekšmetos, kā arī dod iespēju pētīt  izglītojamo izaugsmes dinamiku un 

izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai.  izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanā iegūto informāciju skolotāji un skolas vadība analizē un tās rezultātus izmanto mācību 
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procesa pilnveidei. Skolā tiek rīkotas vecāku dienas 2 reizes mācību gadā. Tajās vecākiem ir 

iespējas individuāli tikties ar mācību priekšmeta skolotājiem, apspriest izglītojamo mācīšanās 

sasniegumus. Reizi mēnesī vecāki saņem e-žurnāla izdruku. Ikdienā vecāki informāciju saņem  

izglītojamo dienasgrāmatās, e-klasē, kā arī individuāli tiekoties ar skolas vadību, individuālās 

sarunās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem. Ikviens no vecākiem, ja vēlas, 

var telefoniski ikdienā saņemt informāciju par sava bērna mācību sasniegumiem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā ir noteikta kārtība  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei; 

 izstrādāts pārbaudes darbu grafiks katram mācību mēnesim; 

 skolas vadība operatīvi analizē  izglītojamo mācību sasniegumus, analīzes 

rezultātus apspriež ar mācību priekšmetu skolotājiem; 

 2 reizes mācību gadā (vecāku dienas ietvaros) kvalitatīvi noris informācijas 

apmaiņa par katra  izglītojamā sasniegumiem. 

  izglītojamie un viņu vecāki regulāri saņem informāciju par mācību sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 attīstīt  izglītojamajos paškontroles un pašnovērtēšanas prasmes; 

 pilnveidot vērtēšanas formas un metodes   izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem; 

 pilnveidot efektīvas darba formas mājas darbu satura daudzveidošanai un 

vērtēšanas metodes rakstisko mājas darbu veikšanas motivācijai. 

VĒRTĒJUMS – labi 
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5.3.  PAMATJOMA „ IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

5.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Izglītojamo sasniegumi visos priekšmetos un visās klašu grupās tiek salīdzināti un 

analizēti katra semestra beigās, bet ikdienā stundās notiek  izglītojamo darba vērošana 

(izglītojamo aktivitāte mācību stundās, iesaistīšanās mācību procesā, mājas darbu izpilde, 

ieinteresētība un motivācija) un vērtēšana (diagnosticējošā, kārtējā un noslēguma vērtēšana). 

Skolotāji veic  izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēti. Iegūtā informācija tiek 

izmantota uzdevumu izvirzīšanai mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai sekmētu  

izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanos. Mācību gada laikā skolas administrācija , 

psiholoģe, sociālā pedagoģe regulāri tiekas ar   izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams 

vērtējums mācībās, un viņu vecākiem. Visos mācību priekšmetos skolā ir noteikti konsultāciju 

laiki, kuri ir paredzēti darbam ar   izglītojamajiem ar mācību grūtībām, kā arī ar talantīgajiem   

izglītojamajiem Ar talantīgajiem   izglītojamajiem papildus strādā mācību priekšmetu skolotāji, 

gatavojot viņus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem, neliedzot to darīt nevienam, 

kurš to vēlas, tāpēc tiek rīkotas arī skolas mēroga mācību priekšmetu olimpiādes. 

 Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespējas gūt sasniegumus atbilstoši  

izglītojamo spējām. Salīdzinot attiecīgo klašu  izglītojamo sasniegumus, var arī secināt, ka  

izglītojamie mācās atbilstoši savām spējām. 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas pasākumi  izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai: 

 skola organizē skolotāju konsultācijas izglītojamiem sekmju uzlabošanai; 

 mērķtiecīgas, konsekventas pārrunas ar izglītojamiem par motivāciju uzlabot savus 

sekmju rādītājus; 

 regulārs darbs ar nesekmīgo  izglītojamo vecākiem par bērnu kontroli mājas darbu 

pildīšanā, nesekmīgo vērtējumu uzlabošanā; 

 skolas administrācija kopā ar klases audzinātāju un sociālo pedagogu pastiprināti 

pēta nesekmīgo  izglītojamo ģimenes sociālo stāvokli un iespējas pilnvērtīgi 
mācīties. 

Tabula 5-2  3. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (%) 
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Matemātika 0 0 6.2 17.6 25 12.5 52.9 60 75 29.4 15 6.2 

Latviešu 

valoda 
0 5 5.9 29.4 50 41.2 47.1 45 47.1 23.5 0 0 

Krievu valoda 0 0 0 23.5 35 13.3 52.9 60 80 23.5 5 6.7 

Pozitīva tendence – vērojams  izglītojamo skaita pieaugums ar optimālu zināšanu 

līmeni. Līdz ar to ir mazinājies to  izglītojamo skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni. Negatīvā 
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tendence- izglītojamo skaita ar nepietiekamu līmeni pieaugumā un  izglītojamo skaita ar augstu 

zināšanu līmeni sarukumā skaidrojama ar to, ka: 

 pēdējo gadu laikā uz pirmo klasi nāk arvien vājāk sagatavoti un grūtāk mācību darbam 

un slodzei adaptējami bērni. Neskatoties uz to, ka piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei ir obligāta, izziņas neesamība par 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas 

apguvei nedrīkst būt par iemeslu atteikumam uzņemt bērnu skolā, un vecāki to izmanto 

arvien biežāk; 

 katru gadu pieaug to  izglītojamo skaits, kas uzsāk mācības skolā, atbraucot no citām 

valstīm. Šiem bērniem ir grūtāk iekļauties bilingvālā mācību vidē; 

 katru gadu pieaug to  izglītojamo skaits, kam nepieciešama apmācība pēc 56. 

programmas. 

Tabula 5-3   6. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (%) 
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Matemātika 4.8 12 5 38.1 40 15 52.3 40 70 4.8 8 10 

Latviešu valoda 0 0 0 52.4 16 15 38.1 68 60 9.5 16 25 

Krievu valoda 0 4 10 57.1 44 30 42.9 52 60 0 0 0 

Dabaszinības 0 4 0 47.6 36 20 47.6 56 80 4.8 4 0 

Pozitīva tendence – vērojams izglītojamo ar optimāliem vērtējumiem skaita 

pieaugums matemātikā, krievu valodā, dabaszinībās, un vērojams izglītojamo ar augstiem 

vērtējumiem skaita pieaugums matemātikā, latviešu (valsts) valodā. Līdz ar to ir samazinājies  

izglītojamo skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni. Ļoti pozitīvs rādītājs ir  izglītojamo skaita 

pieaugums ar augstu zināšanu līmeni latviešu valodā. To var skaidrot ar  izglītojamo valodas 

mācīšanās motivācijas pieaugumu pamatskolā un vecāku izvirzītajām prioritātēm. 

Tabula 5-4   9. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (%) 
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Matemātika 5 5 0 65 50 43.7 30 45 43.7 0 0 12.5 
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Līmeni 

1-3 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

4-5 balles 

Pietiekams  

līmenis 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis 

9-10 balles 

Augsts 

līmenis 

Latviešu 

valoda 
0 0 0 50 25 20 50 65 66.7 0 10 13.3 

Angļu valoda 0 0 6.2 60 35 37.5 40 65 37.5 0 0 18.8 

Krievu valoda 0 0 0 65 45 56.2 35 50 31.2 0 5 12.5 

Vēsture 5 0 0 45 55 50 50 40 50 0 5 0 

Pozitīva tendence – vērojams izglītojamo ar augstiem vērtējumiem skaita pieaugums 

matemātikā, latviešu (valsts) valodā, angļu valodā, krievu valodā. Nepietiekamā zināšanu 

līmeņa angļu valodā rādītājs skaidrojams kā atsevišķs gadījums. Vēstures zināšanu līmeņa 

svārstība skaidrojama ar vēstures skolotāju pastāvīgu maiņu pēdējo 3 gadu laikā. 

Tabula 5-5  12. klases izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (%) 
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Matemātika 0 8 0 54.5 56 60 36.4 36 20 9.1 0 20 

Latviešu 

valoda 
0 4 0 18.2 52 50 81,8 44 33.3 0 0 16.7 

Angļu valoda 0 4 0 54.5 48 50 36.4 40 16.7 9.1 8 33.3 

Pozitīva tendence – vērojams izglītojamo ar augstiem vērtējumiem skaita pieaugums 

matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā. Objektīvie vidusskolas zināšanu rādītāji nav augsti. 

Tā kā mēs (Jaundubultu vidusskola) neesam liela pilsētas centra skola, rēķināmies ar to, ka liela 

daļa  izglītojamo uz vidusskolas klasēm paliek tādi, kas vēl nav izdarījuši izvēli savai 

turpmākajai dzīvei, kam nav noteiktas nākotnes vīzijas. Tas iespaido  izglītojamo mācīšanās 

motivāciju. Sava loma ir arī ģimeņu materiālajam stāvoklim, kas nereti spiež bērniem sākt 

patstāvīgi pelnīt, vēl mācoties vidusskolā. 

Skolotāji cenšas maksimāli motivēt  izglītojamos un palīdzēt tālākajās dzīves izvēlēs. 

Tas sekmējas ar to, ka gandrīz visi 12. klases absolventi turpina mācības sev piemērotā mācību 

iestādē. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespējas gūt sasniegumus atbilstoši  

izglītojamo spējām; 

 skola nodrošina   izglītojamajiem iespēju saņemt konsultācijas visos mācību 

priekšmetos; 
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 individuālā pieeja darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām, no sociālā riska 

ģimenēm, ar dažādiem uzvedības un mācīšanās traucējumiem; 

 skolā tiek analizēti mācību sasniegumu rezultāti, kas ļauj plānot un uzlabot turpmāko 

darbu; samazinājies izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem; 

  izglītojamie aktīvi piedalās pilsētas, novadu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos; 

 skolā ir noteikta kārtība, kā izglītojamie un viņu vecāki saņem informāciju par mācību 

sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 paaugstināt izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā; 

 aktualizēt pašvērtējuma izmantošanu  izglītojamo ikdienas sasniegumu vērtēšanā; 

 skolotājiem pilnveidot  izglītojamo sasniegumu vērtēšanas metodes un pārbaudes darbu 

formas. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Skola veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts 

diagnosticējošo darbu norisei, mācību valsts pārbaudes darbu norisei. Pamatojoties uz valsts 

pārbaudes darbu rezultātiem, tiek izvirzīti uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam. 

Skolas darba rezultātus apliecina 3., 6., 9., 12. klašu  izglītojamo zināšanu vērtējums valsts 

pārbaudījumos. 

Eksāmena rezultāti pilnībā atspoguļo izglītojamo ieguldīto darbu. 

9. klasē: 

Latviešu valoda C2; C1; B2; B1; A2; A1 

Tabula 5-6 Centralizētā eksāmena rezultāti latviešu valodā 

Eks. (15 sk.; *17 sk.) 
Gads (15 sk.; *17 sk.)    

* 2013. – 2014. m. g. 

Līmenis 

 

izglītoja

mo 

skaits 

% Līmenis 

 

izglītoja

mo 

skaits 

% 

C2 0 * 0 0 * 0 Augsts 0 * 2 0 * 11.8 

C1 0 * 0 0 * 0 Optimāls 7 * 12 47 * 70.6 

B2 4 * 9 27 * 53 Pietiekams 8 * 3 53 * 17.6 

B1 8 * 4 53 * 23.5 Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 

A2 3 * 4 20 * 23.5      

A1 0 * 0 0 * 0      

C2, C1 – augstākais līmenis (2. pakāpe; 1. pakāpe);  B2, B1 – vidējais līmenis (2. pakāpe; 1. 

pakāpe); A2, A1 – pamata līmenis (2. pakāpe; 1. pakāpe) 

 

C2 – 95% - 100%;    C1 – 85% - 94.99%;    B2 – 68% - 84.99%;    B1 – 50% - 67.99%;    A2 

– 30% - 49.99%;    A1 – 5% - 29.99% 

Tabula 5-7  Valsts valoda 9. klasē (vidējais rezultāts %) 

Gads Skolā Pilsētā Valstī 

2015 61.35 62.78 62.6 

2014 65.96 65.45 61.51 
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2013 59.89 62.22 65.46 

Salīdzinot 9. klašu valsts valodas zināšanu līmeni skolā, pilsētā un valstī, redzams, ka 

skolas rezultāti ir kāpuši pēdējo 3 gadu laikā, bet nebūtiski atšķiras no pilsētas un valsts 

rādītājiem. 

Labākie rezultāti uzrādīti eksāmena mutvārdu daļā (76.6%) un klausīšanās daļā 

(70.7%). Arī rakstīšanas, valodas lietojuma un lasīšanas daļā vidējais rezultāts pārsniedz 50%. 

Tabula 5-8 Valsts valodas eksāmenu rezultāti 2014.–2015. m. g. 

% Skolā (sk. skaits %) Pilsētā (sk. skaits %) 
Valstī 

(sk. skaits %) 

zem 5% 0 * 0 0 * 0 0  

5% - 9% 0 * 0 0 * 0 0  

10% - 19% 0 * 0 0 * 0 0.7  

20% - 29% 0 * 0 0 * 0 2.4  

30% - 39% 6.3 * 0 4.9 * 1.3 7  

40% - 49% 18.8 * 23.5 19.8 * 18.4 13.4  

50% - 59% 12.5 * 0 12.3 * 14.5 16.9  

60% - 69% 43.8 * 35.3 32.1 * 27.6 22.2  

70% - 79% 12.5 * 35.3 21 * 27.6 22.2  

80% - 89% 6.3 * 5.9 8.6 * 7.9 13  

90% - 100% 0 * 0 1.2 * 2.0 2.1  

zem 30% - skolā nav 

* 2013.–2014. m. g.  

valstī - nav zināms 

 

Tabula 5-9 Valsts valodas eksāmena rezultātu salīdzinājums 

2012. – 2013. m. g. (18 sk.) 2013. – 2014. m. g. (17 sk.) 2014. – 2015. m. g. (15 sk.) 

C2 – 0 sk. 0% C2 – 0 sk. 0 % C2 – 0 sk. 0 % 

C1 – 1 sk. 5.6% C1 – 0 sk. 0 % C1 – 0 sk. 0 % 

B2 – 4 sk. 22.1% B2 – 9 sk. 53.0 % B2 – 4 sk. 27.0 % 

B1 – 11 sk. 61.1% B1 – 4 sk. 23.5 % B1 – 8 sk. 53.0 % 

A2 – 1 sk. 5.6% A2 – 4 sk. 23.5 % A2 – 3 sk. 20.0 % 

A1 – 1 sk. 5.6% A1 – 0 sk. 0 % A1 – 0 sk. 0 % 

Latviešu valodas 9. klases CE rezultāti liecina, ka pamatā Jaundubultu vidusskolas  

izglītojamie saņem B kategoriju. A kategoriju iegūst pamatā  izglītojamie iebraucēji no citām 

valstīm. 

Tabula 5-10 Angļu valodas eksāmena un gada līmeņu salīdzinājums 

Eks. (15 sk.;*18 sk.) Gads (15 sk.;*18 sk.) 

Līmenis 
 izglītojamo 

skaits 
% Līmenis 

 

izglītojam

o 

skaits 

% 

Augsts 3 * 1 20 * 5.56 Augsts 2 * 0 13 * 0 

Optimāls 5 * 6 33 * 33.33 Optimāls 6 * 13 40 * 72.2 

Pietiekams 7 * 11 47 * 61.11 Pietiekams 6 * 5 40 * 27.8 
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Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 Nepietiekams 1 * 0 7 * 0 

* 2013. – 2014. m. g. 

Tabula 5-11  Angļu valoda 9. klasē (vidējais rezultāts %) 

Gads Skolā Pilsētā Valstī 

2015 64 % 72.4 64.29 % 

2014 56.7 % 67.6 62.91 % 

2013 50.2 % 65.5 % 63.68 % 

Tabula 5-12  Atzīmju koeficients (angļu valodā) 

 2015 2014 2013 

Skolā 6.33 5.72 5.17 

Pilsētā 7.26 6.74 6.42 

Neskatoties uz to, ka rādītājs angļu valodas eksāmenā ir zemāks nekā pilsētā (skolā 

64%, Jūrmalā – 72.4%), vienalga jāatzīmē pozitīvas tendences. Eksāmena rezultāts nebūtiski 

atšķiras no valsts rādītājiem 2014./2015. mācību gadā. Atzīmes koeficients 9. klasē angļu 

valodā 2014./2015.mācību gadā ir augstāks nekā 2012./2013.un 2013./2014.mācību gadā. 

Augstāks – lasīšanas apguves līmenis, klausīšanās apguves līmenis, valodas lietojuma apguves 

līmenis. 

Tabula 5-13 Krievu valodas eksāmena un gada līmeņu salīdzinājums 

Eks. (15 sk.;*18 sk.) Gads (15 sk.;*18 sk.) 

Līmenis 
 izglītojamo 

skaits 
% Līmenis 

 

izglītoja

mo 

skaits 

% 

Augsts 2 * 1 13.3 * 5.5 Augsts 1 * 1 6.7 * 5.5 

Optimāls 11 * 14 73.3 * 77.8 Optimāls 5 * 10 33.3 * 55.5 

Pietiekams 2 * 3 13.3 * 16.7 Pietiekams 9 * 7 60 * 39 

Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 

* 2013. – 2014. m. g. 

Tabula 5-14  Krievu valoda 9. klasē (vidējais rezultāts %) 

Gads Skolā Pilsētā Valstī 

2015. 72.7 % 69.7 71.84 

2014. 70.3 % 68.9 69.45 

2013. 43.4 % 55.2 % 68.54 

Tabula 5-15  Atzīmju koeficients (krievu valodā) 

Gads 2015. 2014. 2013. 

Skolā 6.87 6.59 4.39 

Pilsētā 6.52 6.56 5.22 

Eksāmena rezultāti krievu valodā ir augstāki nekā pilsētā, valstī pēdējo divu gadu 

laikā. Augstāks runas apguves līmenis – 81.3% - skolā, pilsētā – 81.1%. Zemāks ir rakstīšanas 

apguves līmenis (65.9% - skolā); bet augstāks nekā pilsētā (54.6%). 

Atzīmju koeficients krievu valodā 2014./2015. m. g. ir augstāks nekā pilsētā. 
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Tabula 5-16 Matemātikas eksāmena un gada līmeņu salīdzinājums 

Eks. (15 sk.; *18 sk.) Gads (15 sk.; *18 sk.) 

Līmenis 
 izglītojamo 

skaits 
% Līmenis 

 

izglītoja

mo 

skaits 

% 

Augsts 2 * 1 13.3 * 5.5 Augsts 1 * 0 6.6 * 0 

Optimāls 10 * 11 66.7 * 61 Optimāls 7 * 9 46.7 * 50 

Pietiekams 3 * 5 20 * 28 Pietiekams 7 * 8 46.7 * 44.4 

Nepietiekams 0 * 1 0 * 5.5 Nepietiekams 0 * 1 0 * 5.5 

* 2013. – 2014.m.g. 

Tabula 5-17  Matemātika 9. klasē (vidējais rezultāts %) 

Gads Skolā Pilsētā Valstī 

2015. 73.2 % 65.6 64.66 

2014. 59.4 % 54.4 62.11 

2013. 47.9 % 55.1 % 58.57 

Tabula 5-18  Atzīmju koeficients (matemātikā) 

Gads 2015. 2014. 2013. 

Skolā 7.62 5.88 5.11 

Pilsētā 6.45 5.59 5.63 

Salīdzinot pēdējo 3 gadu eksāmenu rezultātus matemātikā, var secināt, ka 2014./2015. 

mācību gadā eksāmenu rezultāti ir augstāki. Vidējais rezultāts skolā – 73.2%; pilsētā – 65.6%; 

valstī – 64.66%. Apguves koeficients skolā – 7.62; pilsētā – 6.45. Augstāks ir pamatzināšanu 

apguves līmenis – skolā – 81.6%; pilsētā – 78.1%, zināšanu pielietojuma apguves līmenis – 

skolā – 68.9%. pilsētā – 59.4%, matemātikas apguves līmenis ir arī augstāks nekā pilsētā. 

Pozitīva tendence – vērojams  izglītojamo skaita pieaugums ar optimālu zināšanu 

līmeni. Līdz ar to ir mazinājies to  izglītojamo skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni,  izglītojamo 

skaita ar nepietiekamu līmeni - 0%, salīdzinot ar 2013./2014. mācību gadu.  

 

Tabula 5-19  Vēstures  eksāmena un gada līmeņu salīdzinājums 

Eks. (15 sk.; *18 sk.) Gads (15 sk.; *18 sk.) 

Līmenis 

 

izglītojam

o 

skaits 

% Līmenis 
 izglītojamo 

skaits 
% 

Augsts 1 * 1 7 * 5.5 Augsts 0 * 1 0 * 5.5 

Optimāls 8 * 5 53 * 27.8 Optimāls 7 * 8 47 * 44.4 

Pietiekams 6 * 12 40 * 66.7 Pietiekams 8 * 9 53 * 50 

Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 Nepietiekams 0 * 0 0 * 0 

* 2013. – 2014. m. g. 

Tabula 5-20  Vēsture 9. klasei (vidējais rezultāts %) 

Gads Skolā Pilsētā 

2015. 63.5 % 54.8 % 
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2014. 54.7 % 61.7 % 

2013. 49.3 % 63.0 % 

Tabula 5-21  Atzīmju koeficients (vēsturē) 

Gads 2015. 2014. 2013. 

Skolā 6.0 5.28 5.92 

Pilsētā 6.34 5.24 6.05 

2014./2015. mācību gadā vēstures apguves līmenis augstāks nekā 2012./2013. un 

2013./2014. mācību gadā, bet atzīmes koeficients 2014./2015. mācību gadā skolā – 6.0 – 

zemāks nekā pilsētā (6.34). Pozitīva tendence – vērojams  izglītojamo skaita pieaugums ar 

optimālu zināšanu līmeni, ir mazinājies to  izglītojamo skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni 

Tabula 5-22  Zināšanu līmenis % valsts pārbaudes darbos 9. klasē 

Līmenis 
2012. – 2013. m. g. 2013. – 2014. m. g. 2014. – 2015. m. g. 

Skolā Pilsēta Skolā Pilsēta Skolā Pilsēta 

Augsts 0 % 9 % 7.2 % 12 % 30.4 % 17 % 

Optimāls 26.8 % 48 % 60.9 % 47 % 53.6 % 52 % 

Pietiekams 66.2 % 41 % 30.4 % 39 % 16 % 30 % 

Nepietiekams 7 % 2 % 1.4 % 2 % 0 % 1 % 

Atzīmes koef. 4.97 6.1 6.35 6.19 7.30 6.67 

 

Vērtējot 9. klases valsts pārbaudes darbu rezultātus, redzama būtiska izaugsme pēdējo 

3 gadu laikā. Ļoti pieaudzis to  izglītojamo skaits, kas uzrādījuši augstu vai optimālu zināšanu 

līmeni. Nepietiekams līmenis sarucis no 7% līdz 0%. Pietiekams līmenis samazinājies, 

palielinoties optimālajam līmenim. 

Šos rezultātus salīdzinot ar pilsētas skolu rezultātiem, ir redzams būtisks pozitīvs 

procentuāls pārsvars. Tas redzams arī pēc atzīmes koeficienta. 

Valsts pārbaudījumu rezultāti 12. klasē 

Tabula 5-23  Centralizēto eksāmenu līmenis % visos CE 2013. – 2015. mācību gadā 

Mācību gads 2012. – 2013. 2013. – 2014. 2014. – 2015. 

Skolā 42.24% 41.94% 52.49% 

Pilsētā 46.71% 52.16% 48,04% 

Tabula 5-24  Centralizēto eksāmenu rezultāti % pa mācību priekšmetiem 

Mācību gads 2014. – 2015. 2013. – 2014. 2012. – 2013. 

Centralizētie 

eksāmeni 

(CE) 

skolā pilsētā valstī skolā pilsētā valstī skolā pilsētā valstī 

CE 

matemātikā 
52.08 38.8 43.6 40.94 40.8 43.34 33.82 41.86 37.3 

CE 

latviešu 

valodā 

37.86 44.9 48.7 36.64 49.03 52.17 40.09 52.91 55.7 
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CE 

angļu valodā 
67.52 53.4 54.1 49.39 54.85 56.16 51.64 51,98 54.7 

CE 

vācu valodā 
- - - 14.66 46.16 51.9 - - - 

CE 

bioloģijā 
- - - - - - 61 57.72 68.02 

CE 

Latvijas un 

pasaules 

vēsturē 

- - - - - - 40.75 37.03 36.12 

Analizējot obligāto CE rezultātus, vērojama izaugsme. 2014./2015. mācību gadā ļoti 

labi, salīdzinot ar pilsētu un valsti, ir matemātikā un angļu valodā. Latviešu valodas CE rezultāti 

ir zemāki nekā valstī un pilsētā, bet ir nedaudz labāki nekā iepriekšējā mācību gadā skolā. 

Neskatoties uz zemo rezultātu, visi  izglītojamie ir pārsnieguši 30% līmeni, un vairākums  

izglītojamo pārsniedz 60% - 70% slieksni. Pēc visu Jūrmalas pilsētas skolu CE rādītājiem 

Jaundubultu vidusskolas sasniegumi ir līdzīgi. 

Lielāku uzmanību latviešu valodas un literatūras stundās 12. klasē pievērst patstāvīgā 

darba organizēšanai, lietišķo rakstu apguvei, mācību metodisko paņēmienu dažādošanai, 

prasmei plānot runu, veidot saziņu. 

Tabula 5-25  Apguves līmenis % valsts pārbaudījumos 3. klasei  

Valsts valoda 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 75.8 62.5 47.93 

Pilsēta 68.4 * * 

Valstī 66.28 73.33 66.8 

Matemātika 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 76.9 76.0 79.93 

Pilsēta 77.9 * * 

Valstī 78,67 82.4 77.75 

Krievu valoda 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 72.3 78.0 82.64 

Pilsēta 79.6 * * 

Valstī 80.06 81.09 82.88 

* - nav zināms 

Tabula 5-26  Apguves līmenis valsts pārbaudījumos 6. klasei 

Valsts valoda 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 61.3 68.3 61.89 

Pilsēta 61.9 * * 

Valstī 65.4 67.9 62.69 

Matemātika 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 68.0 77.4 63.68 

Pilsēta 69.3 * * 

Valstī 73.09 70.92 59.11 

Krievu valoda 
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Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 65.1 67.3 74.23 

Pilsēta 65.2 * * 

Valstī 69.05 67.45 65,42 

Dabaszinības 

Gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Skolā 71.9 68.2 74.63 

Pilsēta 70.8 * * 

Valstī 70.92 65.3 68.26 

* - nav zināms 

Analizējot 3. un 6. klases valsts pārbaudījumu rezultātus, izvērtējot skolotāju veikto 

darbu analīzi, jāsecina, ka svārstīgos rezultātus pa gadiem lielā mērā ietekmē arī atšķirīgā darbu 

grūtības pakāpe pa gadiem. Uz to norāda arī svārstības pārbaudes darbu rezultātos pa gadiem 

valstī. Izvērtējot Jaundubultu vidusskolas  izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos 6. 

klasē, redzams, ka valsts valodas zināšanas ir ļoti tuvas uzrādītajām valstī kopumā. 

Matemātikas rezultāti pēdējos divos mācību gados ir augstāki nekā valstī kopumā. 

Krievu valodā pēdējā gada rezultāti ir ievērojami augstāki nekā valstī. 

Dabaszinībās no 2012. – 2015. gadam  izglītojamo rezultāti ir augstāki nekā valstī 

kopumā. 

Izvērtējot Jaundubultu vidusskolas  izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos 

3. klasē, redzams, ka krievu valodas zināšanas ir ļoti tuvas uzrādītajām valstī kopumā un ir 

augstāk matemātikā. Rādītājs valsts valodā ir zemāks nekā valstī. 

Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs 9. klasei rezultāti 2014./2015. mācību gadā  

Diagnosticējošo darbu pildīja 14  izglītojamie. Maksimālais iegūto punktu skaits darbā 

bija 45 punkti (maksimālais iegūto punktu skaits darbā valstī – 42 punkti), minimālais – 1 

punkts). Jaundubultu vidusskolā – maksimālais punktu skaits darbā – 33, minimālais – 12. 

Vidējais rezultāts skolā – 43,97% (vid. koef. – 0.44) (valstī – 43.33%; vidusskolās – 42.89%; 

krievu skolās – 48.78% (valstī labāku sniegumu uzrāda  izglītojamie, kuri mācās 

mazākumtautību skolās). 

Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti visos dabaszinātņu mācību priekšmetos 

(matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā) paredz trīs mācību satura blokus – izpratne 

par procesiem un parādībām dabā,  izglītojamā pētnieciskā darbība un cilvēka darbība 

ilgtspējīgai attīstībai. Pētnieciskā darbība ietver arī datu (informācijas) interpretēšanu un 

izvērtēšanu. 

Diagnosticējošā darba matemātikā 8. klasei rezultāti 2014./2015. mācību gadā 

Diagnosticējošo darbu pildīja 21  izglītojamie. Maksimālais punktu skaits darbā bija 

50 punkti (valstī maksimāli iespējamo punktu skaitu ieguva 5  izglītojamie, 20  izglītojamie 

ieguva 1 vai 2 punktus). Secinājums – Latvijā ir maz  izglītojamo ar ļoti zemiem rezultātiem 

(laba ziņa) un Latvijā ir maz  izglītojamo ar ļoti augstiem rezultātiem (ne tik laba ziņa). 

Jaundubultu vidusskolā – maksimālais punktu skaits darbā – 43, minimālais – 13. Vidējais 

rezultāts – 55.5% (vid. koef. – 0.55) (valstī vidējais rezultāts darbā kopumā ir 51.4%). 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 pozitīvi rezultāti 3. klasē (matemātika, krievu valodā), 6. klasē (matemātika, krievu 

valodā, dabaszinībās); 

 neskatoties ar daudzveidīgu izglītojamo sastāvu klasēs, skola pamatā saglabā stabili 

labus rezultātus valsts pārbaudes darbos; 
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 izglītojamo ieinteresētība augstāku rezultātu sasniegšanai; 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 turpināt skolotāju darbību ar mērķi paaugstināt  izglītojamo zināšanu kvalitāti; 

 turpināt nodrošināt atbalstu pasākumus izglītojamajiem labu VPD rezultātu 

nodrošināšanai. 

VĒRTĒJUMS – labi 
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5.4. PAMATJOMA „ATBALSTS   IZGLĪTOJAMAJIEM” 

5.4.1 Veselības aprūpe,  izglītojamo drošība un sociālā palīdzība. 

Izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe. 

 Skolā ir iekārtots veselības aprūpes punkts, kas strādā pēc sastādīta un apstiprināta plāna. 

Veselības punkts nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu. Tajā strādā sertificēta 

speciāliste - medicīnas māsa. Māsa veic hroniski slimo  izglītojamo uzskaiti, plāno 

profilaktiskos un pretepidemiloģiskos pasākumus, apkopo ziņas par  izglītojamo 

traumatismu un saslimstību. Skolas medmāsa pārrauga, lai   izglītojamajiem būtu veiktas 

profilaktiskās apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par  izglītojamo veselības stāvokli. 

 Nepieciešamības gadījumā   izglītojamajiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem 

tiek sniegta pirmā palīdzība un tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 Skola labi nodrošināta ar personīgās higiēnas līdzekļiem un arī ar dezinfekcijas 

līdzekļiem. 

 Tiek sekots, lai nodrošinātu   izglītojamajiem atbilstošu fizisko slodzi sporta stundās.  

 Sākumskolas   izglītojamajiem ir pieejama pagarinātās dienas grupa, kurā  izglītojamie 

var gatavot mājas darbus. Darbs šajā grupā organizēts pēc izstrādāta darba plāna. 

   izglītojamajiem tiek nodrošināta ēdināšana. Tiek nodrošināts kvalitatīvs un sabalansēts 

ēdiens. 

 Rūpējoties par  izglītojamo veselības veicināšanu, skola piedalās programmā „Skolas 

auglis”, kuras realizēšanas laikā 1.–9. klašu  izglītojamie no oktobra mēneša līdz marta 

mēnesim trīs reizes nedēļā saņem augļus un dārzeņus. 

Drošības pasākumi. 

 Skolā visi mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību priekšmeta profilam. Ir izstrādāti 

drošības noteikumi speciāliem mācību priekšmetu kabinetiem (fizikas, ķīmijas, 

mājturības, informātikas). Tās atrodas pie katra kabineta vadītāja un kabinetā, ar tām 

iepazīstina  izglītojamos. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības 

noteikumi ugunsdrošībā, elektrodrošībā, ekskursijām, pārgājieniem, pastaigām, sporta 

sacensībām un nodarbībām, un skolā organizētajiem pasākumiem, kā arī noteikumi par 

pirmās palīdzības sniegšanu.  

 Skolas gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem visi var iepazīties savlaicīgi.  

 Visi  izglītojamie un skolas darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumos. Skolā notiek 

teorētiskas un praktiskas apmācības, kā rīkoties evakuācijas gadījumā. 

 Skolas personālu par ugunsdrošību instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā. 

 Skolā ir izstrādāta izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība izglītības 

iestādē, kā arī rīcība, ja  izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību. 

  Izglītojamo vecāki ir informēti, kā pieejamas atbalsta personāla konsultācijas (logopēds, 

sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa). Savstarpējā skolas darbinieku un  izglītojamo 

saskarsme ir labestīga, izpalīdzīga un atsaucīga. 

 Skolā notiek videonovērošana un nepieciešamības gadījumos materiāli tiek izmantoti kā 

pierādījumi noteiktiem nodarījumiem, bet kopumā garantē drošību.  

 Klašu un grupu ekskursijas tiek organizētas atbilstoši skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. Klases audzinātājs iesniedz pieteikumu, nosaka pienākumu sadali 

pasākuma laikā, saskaņo to ar skolas administrāciju. 
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 Instruktāžu par  izglītojamo drošību veic klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji ne retāk kā divas reizes gadā un veicot atbilstošus ierakstus.  Izglītojamie 

parakstās e-klases drošības instruktāžas lapās.  91% aptaujāto  izglītojamo atzīst, ka zina, 

kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās (uz ielas, ugunsgrēkā, uz ledus, pie ūdens utt.), 

un uzskata, ka skolas teritorijā un tās tuvumā jūtas droši.  

5.4.2 Psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums. 

 Izglītojamajiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta sociāla pedagoga un psihologa 

palīdzība. Tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Tiek sniegts 

atbalsts arī tiem izglītojamajiem, kuri mainījuši skolu, vai ierodas skolā no ārvalstīm. 

 Mācību gada sākumā kopā ar klašu audzinātājiem tiek rīkoti pasākumi, kas palīdz 

adaptēties tiem   izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību skolā. Skolas un klašu sapulcēs 

psihologs informē vecākus par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību, ka arī sniedz 

informāciju, kas palīdz vecākiem un skolas pedagogiem labāk izprast izglītojamo 

attīstības vecumposmu īpatnības un atrast labāko pieeju sadarbībai ar izglītojamajiem. 

Skolas psihologs iesaistās akūtu krīžu vai konflikta situāciju risināšanā. Situācijās, kad 

nepieciešama tālāka specifiska palīdzība vai konsultācijas, tiek piedāvāta nepieciešamā 

informācija šādas palīdzības saņemšanai.  

  Skolā ir izstrādāta darba kārtība darbam ar izglītojamajiem, kuri pārkāpj skolas iekšējās 

kārtības noteikumus.  

 Skolas sociālais pedagogs un psihologs sniedz individuālas konsultācijas, strādā ar 

izglītojamo grupām, klasi.  

 Atbalsta personāls sadarbībā ar klašu audzinātājiem, vecākiem palīdz izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem iekļauties klases kolektīvā. 

 Skolas atbalsta personāls sadarbojās ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, 

Jūrmalas pils. domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referenti bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos, bāriņtiesu, Labklājības pārvaldi, Valsts un pašvaldības 

policiju, Nepilngadīgo uzraudzības nodaļu palīdzības sniegšanā izglītojamajiem un viņu 

ģimenēm. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.4.3 Atbalsts personības veidošanā. 

   Izglītojamajiem tiek dota iespēja parādīt savu iniciatīvu dažādās tās realizācijas 

formās: organizējot pasākumus, dežurējot klasēs, darbojoties skolas pašpārvaldē, 

izdodot skolas vai klases avīzi utt.   Izglītojamajiem ir iespējas izteikt savus 

priekšlikumus, apspriest aktuālus skolas dzīves jautājumus. 

 Saskaņā ar izstrādāto reglamentu skolā darbojas  izglītojamo pašpārvalde 5.–12. kl. 

 Pedagogi un skolas vadība atbalsta un veicina  izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes 

darbā. 

 Skolā pārdomāti tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kuru 

sagatavošanā, norisē un vadīšanā veiksmīgi iesaistās paši  izglītojamie. Zinību diena, 

Skolotāju diena, iesvētīšana 1., 5. klasē, „Krāsu dienas”, Valentīndiena, Meteņi, 

tradicionāli ir  izglītojamo padomes organizētie un vadītie pasākumi. 

 Klašu audzinātāji atbilstoši klases situācijai,  izglītojamo vecumposmam un interesēm 

plāno perspektīvo darba plānu visam klases audzināšanas posmam. 

 Klases audzinātāja stundas ir kvalitatīvas un veicina vispusīgas personības attīstību. 

Klašu audzinātāju darba plānos ietverti temati – “Pilsoniskā izpratne un attieksmes”, 

“Vide un veselīgs dzīvesveids”, “Saskarsme un pašizpratne”, ”Karjeras izvēle”, 

“Satiksmes noteikumi un drošība”. 
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5.4.4 Interešu izglītības programmu ieguldījums. 

   Izglītojamajiem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās 

interešu izglītības nodarbībās.  Izglītojamo vecāki tiek informēti par skolas 

piedāvātajām iespējām. Interešu programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga, tiek 

ņemts vērā  izglītojamo un vecāku pieprasījums un skolas iespējas. 

 Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot plašu ārpusstundu nodarbību klāstu: 

o Datorgrafika sākumskolai 

o Maketēšanas pamati datorgrafikā 

o Programmēšana „Scratch” vidē 

o Jaunais ekologs 

o Skolas avīze „JVS Planet” 

o Teātra pulciņš 

o Volejbols 

o Dizains 

o Yoshukai karatē 

o Peldēšana.  

Interešu izglītībā strādā profesionāli pedagogi, kuriem ir labas komunikācijas spējas, 

kuri mīl savu darbu, turpina izglītoties savā profesijā, motivē  izglītojamos nodarbībām, 

pamatojot nodarbības pozitīvo ietekmi uz  izglītojamo, kā arī analizē  izglītojamo sasniegumus, 

lai pilnveidotu darbību. 

Šajā mācību gadā skolas pulciņos darbojās 91 audzēknis. 

 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.4.5 Atbalsts karjeras izvēlē. 

 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā   izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts 

turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Tam tiek izmantotas klašu audzinātāju 

stundas, mācību ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un sadarbībā ar 

Jūrmalas profesionālo tālākizglītības iestādi un konsultācijas centru karjeras jautājumos. 

 Karjeras izglītībā skolā tiek izmantotas dažādas formas. Piemēram, darbs ar   

izglītojamajiem klases stundās, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to 

piedāvātajām izglītības programmām, tikšanās vecāko klašu   izglītojamajiem ar 

dažādās augstskolās studējošajiem.. 

   izglītojamajiem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes 

plānošanas iespējām. Skolā ir pieejama plaša informācija par dažādu Latvijas 

augstskolu un koledžu piedāvātajām izglītības programmām. 

 Klašu audzinātāju stundās ir iekļauti temati, kas saistīti ar karjeras izvēli. Skolā mācību 

gada laikā tiek organizēti dažādi pasākumi saistībā ar karjeras izvēli.  

 Vecākiem ir iespēja konsultēties karjeras izvēles jautājumos vecāku dienās, atvērto 

durvju dienās, klases audzinātāju stundās, tikšanās laikā ar administrāciju. 

 Skolā plāno un regulāri organizē profesionālās orientācijas pasākumus visu vecumgrupu   

izglītojamajiem, mērķtiecīgi palīdz viņiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz 

konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Skola sadarbojas ar Karjeras izvēles centru. 

 Katru gadu   izglītojamajiem tiek dota iespēja apmeklēt izstādi „Skola...” un saņemt 

jaunāko informāciju par tālākās izglītības iespējām dažādu augstskolu piedāvātajās 

izglītības programmās.  

VĒRTĒJUMS – labi 
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5.4.6 Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts. 

 Izglītības iestādē ir apzinātas talantīgo  izglītojamo vajadzības. Pedagogi plāno darbu ar 

talantīgajiem izglītojamiem, to spēju izkopšanai piedāvā laiku iknedēļas konsultācijās, 

gan individuālās un grupu nodarbībās. 

 Skola veicina talantīgo  izglītojamo līdzdalību skolas, rajona, novada un valsts 

olimpiādēs, dažādos konkursos un skatēs.  

 Visi  izglītojamie piekrīt, ka skolā ir iespēja piedalīties dažādos mācību projektos, 

konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās.  

 Stundu vērojumi liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas mācīšanas un mācīšanās 

metodes, ievēro izglītojamo vajadzības, piedāvā papildus uzdevumus vai sarežģītākas 

grūtības pakāpes uzdevumus spējīgākajiem izglītojamiem. Skolā tiek apzinātas 

talantīgo bērnu vajadzības, un atbilstoši budžeta iespējām skola cenšas sekmēt šo  

izglītojamo talanta attīstību. Ņemot vērā samērā nelielo  izglītojamo skaitu un līdz ar to 

ierobežoto finansējumu, skola lielāku uzmanību velta nevis mākslinieciskajai 

pašdarbībai, bet ar mācību procesu saistītām ārpusstundu nodarbībām, piem., grupu, 

individuālajām, fakultatīvajām, pulciņa nodarbībām,  izglītojamo zinātniski pētnieciskā 

darba konsultēšanai. 

 Skola sekmē talantīgo  izglītojamo līdzdalību konkursos un viktorīnās, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, projektos. Kā liecina  izglītojamo sasniegumi, šim darbam ir 

labi panākumi. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,  izglītojamo 

zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un ar mācību procesu saistītos konkursos, 

detalizēti tika runāts, analizējot skolas darbību pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”. 

 Skola atbalsta talantīgos  izglītojamos.  Izglītojamie, kuri mācību gada laikā guvuši 

panākumus mācību darbā, mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā un bijuši sabiedriski 

aktīvi, iesaistoties dažādās skolas aktivitātēs, tiek apbalvoti ar skolas pateicības un 

atzinības rakstiem un balvām.  

 Skolas pedagoģiskais personāls ir pietiekami kompetents, lai atbalstītu talantīgos  

izglītojamos, bet materiāltehniskie resursi ir visai ierobežoti, tādēļ skola cenšas tos 

izmantot visā pilnībā un sadarbojas ar vecākiem, lai iespējami veiksmīgāk sekmētu 

talantīgo  izglītojamo izaugsmi. 

5.4.7 Atbalsts   izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. 

 Skolā regulāri tiek apzinātas to  izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolā ir atbalsta personāls (sociālais pedagogs, 

psihologs, logopēds, medicīnas māsa) un resursi, lai atbalstītu šādus  izglītojamos. Ja  

izglītojamajam ir grūtības mācībās vai viņš ilgstoši nav apmeklējis skolu, klases 

audzinātāja pienākums ir iesaistīt problēmu risināšanā atbalsta personālu – sociālo 

pedagogu un psihologu – un informēt par  izglītojamā problēmām vecākus un 

administrāciju. Pie katra mācību priekšmeta skolotāja saskaņā ar vestibilā jebkurā laikā 

aplūkojamu nodarbību grafiku iespējams apmeklēt individuālās nodarbības mācību 

priekšmetā jeb konsultācijas, kuru apmeklētība un nodarbību tēmas tiek atspoguļotas E 

– klasē, individuālo nodarbību mācību priekšmetā žurnālos.  

 Pedagogi un vecāki sadarbojas, lai sekmētu to  izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības 

mācību darbā vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Ja nepieciešams, skolā tiek 

organizēti papildus mācību pasākumi mācību gada beigās.   Izglītojamajiem, kuri ir 

pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu vai kuri atstāti otru gadu tajā pašā 

klasē tiek izstrādāti individuālie atbalsta pasākumu plāni mācību priekšmetu turpmākai 

sekmīgai apguvei. 
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 Skolas administrācija rosina skolotājus, plānojot mācību darbu, ievērot to  izglītojamo 

vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

 Skola nodrošina kvalitatīvu individuālo un mājas apmācību ilgstoši slimojošiem 

izglītojamajiem, kādu skolā ir visai daudz. 2015./16. m.g. tādu 1.–9. klasē kopumā ir 

18. 

 Skola vienmēr gatava konsultēt vecākus, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā. 

Uz individuālām pārrunām ar administrāciju tiek aicināti  izglītojamie, kam ir grūtības 

mācībās, vecāki, lai meklētu problēmu risinājumu un sadarbībā ar vecākiem sniegtu 

atbalstu   izglītojamajiem un sekmētu to izaugsmi. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.4.8 Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai, atbalsts   izglītojamajiem 

ar īpašām vajadzībām. 

 Skolā, regulāri veicot  izglītojamo veselības izpēti, noskaidro  izglītojamo īpašās 

vajadzības un domā par iespējām sniegt atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām. 

   izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām ir radīta iespēja konsultēties ar psihologu, 

logopēdu, sociālo pedagogu.  

 Nepieciešamības gadījumā  izglītojamie kopā ar vecākiem un sociālo pedagogu 

apmeklē pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 Skolā ir iespēja apmeklēt individuālo apmācību vai mājas apmācības stundas. 

 Skola neveido īpašas klases un grupas, kurām ir jānodrošina īpašs aprīkojums un 

atbilstošas izglītības programmas. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.4.9  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Skola regulāri informē  izglītojamo vecākus par skolas darbu un tā izmaiņām. Vecāku 

sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, mājas darbu 

apjomu un kontroles kārtību, notiekošajiem pasākumiem un turpmākajiem plāniem, kā 

arī interešu izglītības pulciņiem, kas darbojas skolā. Vajadzības gadījumā klašu  

izglītojamo vecāku sapulcēs piedalās skolas administrācijas pārstāvis. Vecāku izteiktie 

priekšlikumi tiek apspriesti un analizēti skolas padomē, un secinājumi izmantoti 

turpmākā skolas darba pilnveidošanā. Klašu vecāku pārstāvis par skolas padomē 

apspriestajiem aktuālajiem jautājumiem informē visus vecākus klases vecāku sapulcēs. 

 1., 5., 10. klašu  izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar skolā piedāvātajām izglītības 

programmām un vērtēšanas kārtību. 

 3., 6., 9., 12. klašu  izglītojamo vecāki laikus tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta 

noteikumiem par valsts pārbaudes darbu kārtošanu.  

 Divas reizes gadā skolā norisinās atvērto durvju diena, kurā vecāki konsultējas ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem un administrācijas pārstāvjiem. 

  izglītojamo vecāki regulāri saņem informāciju par savu bērnu sasniegumiem, stundu 

apmeklējumu, audzināšanas jautājumiem un attieksmi pret mācību darbu. 

 Vecāki informāciju saņem gan dienasgrāmatās, gan e-klasē, gan individuāli tiekoties ar 

skolas administrāciju, individuālās sarunās ar klašu audzinātājiem, klašu vecāku 

sapulcēs un vecāku dienās.  

 Vecākiem sniegtā informācija ir lietderīga, kvalitatīva un konfidenciāla, tā rosina  

izglītojamo vecākus atbalstīt savus bērnus mācību motivācijas veidošanā. Skola 

vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam ir nepieciešams jebkāds atbalsts vai 

palīdzība.  
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 Skolas administrācija un pedagogu kolektīvs mērķtiecīgi plāno un regulāri organizē 

kvalitatīvus un daudzveidīgus pasākumus vecākiem. Mācību gada sākumā vecāki tiek 

aicināti uz kopsapulci, kurā tiek iepazīstināti ar jaunāko informāciju par mācību gada 

aktualitātēm un izmaiņām skolas darbā. 

 Vecākiem tiek organizētas atvērto durvju dienas, kurās viņiem ir iespēja tikties ar skolas 

vadību, pedagogiem un atbalsta personālu. Skolas vadība kopā ar pedagogiem analizē 

pasākumu kvalitāti un lietderību un secinājumus izmanto turpmākajā darbā.  

 Vecāki piedalās skolas un klases pasākumos, ekskursijās. Mācību gada beigās klašu 

audzinātāji skolas administrācijas vārdā izsniedz vecākiem pateicības rakstus par 

palīdzību skolai. 

VĒRTĒJUMS – labi 

Secinājumi 

Skolas darba stiprās puses: 

  Izglītojamie saņem kvalificētu medicīnisko aprūpi. 

 Skolā ierīkota videonovērošana, kas nodrošinu drošāku vidi, personisko mantu drošību, 

tiek veikti nepieciešamie informējošie pasākumi. 

 Skolā izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti  izglītojamie, 

pedagogi un tehniskais personāls. 

 Skolā ir psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošinājums, veiksmīgi darbojas atbalsta 

personāla komisija.  

 Atbalsta personāls nodrošina individuālu pieeju katra  izglītojamā personībai, palīdz 

jaunajiem   izglītojamajiem iesaistīties klases, skolas dzīvē. 

 Skolā ir labas tradīcijas darbā ar talantīgiem bērniem. 

 Klašu audzinātāji īsteno vienotu skolas audzināšanas programmu, kura balstās uz  

izglītojamo izpēti un vērtīborientāciju. 

 Skolā aktīvi darbojas  izglītojamo pašpārvalde. 

 Skolā ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kas   izglītojamajiem nodrošina 

atbalstu mācībās. 

 Skola piedāvā   izglītojamajiem interešu izglītības programmas, kas nodrošina  

izglītojamo vispusīgu spēju attīstību, nodrošina radošās pašizpausmes. 

 Skola informē  izglītojamos un vecākus par tālākās izglītības iespējām. 

 Skolā ir izveidota un strādā pasākumu sistēma   izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. 

 Skola operatīvi un regulāri informē vecākus par  izglītojamo neattaisnoti kavētām 

mācību stundām. 

Ieteikumi turpmākajam darbam: 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, pievēršot tiem lielāku uzmanību katra 

mācību priekšmeta skolotāja mācību procesa plānošanā. 

 Organizēt praktiskās nodarbības, lai veidotu   izglītojamajiem prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

 Organizēt visu klašu audzinātāju apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. 

 Izveidot vienotu programmu karjeras plānošanā un veidošanā. 
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5.5.  PAMATJOMA „SKOLAS VIDE” 

5.5.1 Skolas mikroklimats. 

 Skolas kolektīvs rūpējas par savas skolas tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Skolai ir 

savs ģerbonis, forma sporta komandām, dienasgrāmatas, pateicības raksti, atzinības 

raksti. 

  Ikdienā un svētkos tiek veicināta  izglītojamo, skolas darbinieku un  izglītojamo vecāku 

piederības apziņa un lepnums par savu skolu. Skolas kolektīvs kopīgi rūpējas par skolas 

tēla veidošanu. 

 Ir izstrādāts skolas buklets, izstrādāta un funkcionē mājaslapa. 

  Izglītojamie piedalās dažādās olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, skatēs gan 

pilsētā, gan valstī. 

 Skola kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos,  izglītojamajos un vecākos lepnumu par 

piederību savai skolai. Īpašas skolas tradīcijas ir: 

o Zinību diena, 

o Skolotāju diena,  

o 1., 5. un 10. klašu iesvētības,  

o LR Proklamēšanas dienas svinēšana, 

o Ziemassvētku eglītes un sarīkojumi,  

o Atvērto durvju diena,  

o Projektu darbu izstrāde un aizstāvēšana,  

o  izglītojamo un skolotāju muzikālais konkurss „Divas zvaigznes”, 

o Svētā Valentīna dienas pasākumi, 

o Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena,  

o Mātes dienai veltīts koncerts, 

o 9. un 12. klašu Pēdējā zvana svētki, 

o 4., 9. un 12. klases izlaidumi. 

5.5.2 Vienlīdzība un taisnīgums skolā. 

 Skolā  izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Vecāki uzskata, ka skolotāji pret viņu bērniem izturas kā pret līdzvērtīgiem 

mācību procesā. Skolotāji uzskata, ka skolas vadība izturas pret visiem taisnīgi un 

novērtē viņu darbu. 

 Skolā cenšas novērst konfliktsituācijas.  izglītojamie lielākoties uzskata, ka viņus skolā 

neapsmej un fiziski neaizskar. Skolas personāls un  izglītojamie zina, kā jārīkojas 

konfliktsituāciju gadījumā. Skolas vadība un personāls atbilstoši rīkojas pieļauto 

nelikumību gadījumā. 

 Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka  izglītojamo tiesības un pienākumus. 

Iekšējās kārtības noteikumi regulāri tiek pārrunāti klases audzināšanas stundās. 

Vairākums  izglītojamo uzskata, ka tos ievēro. 

 Skola savu iespēju robežās cenšas godināt skolas labākos  izglītojamos. Katra mācību 

gada beigās tiek apbalvoti labākie  izglītojamie. 

5.5.3 Sadarbības vide skolā. 

 Vairākums skolotāju un  izglītojamo uzskata, ka viņu attiecībās valda savstarpēja cieņa. 

Skolas vadība cenšas būt iecietīga attiecībās ar darbiniekiem,   izglītojamajiem, 

vecākiem. To atzīst vairāk nekā 90% skolotāju, bet lielākā daļa  izglītojamo uzskata, ka 

skolas direktors uzklausa viņus, ja rodas problēmas. 
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 Skolas personāls cenšas radīt labvēlīgu gaisotni skolā. Vairākums vecāku uzskata, ka 

skolas darbinieki nepieciešamības gadījumā palīdzēs iegūt nepieciešamo informāciju un 

neatteiks palīdzību. Skolā ir informācija, kuros kabinetos strādā skolas personāls. Par 

skolas sasniegumiem  izglītojamie un personāls tiek informēti regulāri. 

 Izglītojamo uzvedība un disciplīna. 

 Skolā ir iekšējās kārtības noteikumi, kurus zina gan skolotāji, gan  izglītojamie un 

vecāki. To izpildi kontrolē skolas vadība.  izglītojamie un vecāki ir informēti par sodiem 

noteikumu pārkāpšanas gadījumā. Iepazīšanās ar noteikumiem   izglītojamajiem un 

vecākiem ir jāapliecina ar saviem parakstiem. Tomēr noteikumi ne vienmēr tiek 

ievēroti.  

 Informācija par  izglītojamo uzvedību tiek analizēta gan vecāku sapulcēs, gan 

individuālās sarunās ar vecākiem.  

 Skolā katru mēnesi uzskaita  izglītojamo kavējumus, sadarbībā ar vecākiem tos cenšas 

mazināt. Skolas sociālais pedagogs apzina stundu kavētāju ģimenes apstākļus un 

nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, policiju, Bāriņtiesu.  

izglītojamo vecāki,  izglītojamie zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par neierašanos skolā. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.5.4  Skolas fiziskā vide. 

Skolas telpas 

 Skolā ir visas mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās telpas. 

Tās ir funkcionāli iekārtotas, pamatā estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Visās skolas 

koplietošanas telpās un mācību telpās nodrošināts pietiekams apgaismojums, normāla 

temperatūra, uzkopšana tiek veikta atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām. Tualetēs 

vienmēr ir ziepes un tualetes papīrs. Gandrīz visi  izglītojamie un viņu vecāki uzskata, 

ka skola vienmēr ir tīra un silta 

 Finanšu iespēju robežās plānveidīgi tiek mainītas mēbeles, klašu tāfeles, uzlabojas 

tehniskais aprīkojums: datori, kopētāji, printeri, projektori utt. 

 Skolā ir datorklase. 2015./2016. m. g. mācību procesā tika izmantoti 37 datori, 

administratīvajam darbam 6, bet skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem tika 

izmantoti 17 datori, un visi datori tika pieslēgti Interneta tīklam. Skolā ir bibliotēka, 

kura aprīkota ar datoru un kopētāju, un lasītava.  

 Skolai ir sava ēdnīca, kurā 2015./2016. m. g. katru dienu tiek organizēta  izglītojamo 

kolektīvā ēdināšana, visiem   izglītojamajiem ir bezmaksas ēdināšana.  

  Izglītojamie un skolas darbinieki saudzīgi izturas pret skolas inventāru,  izglītojamie 

piedalās skolas telpu noformēšanā, kārtības uzturēšanā. 

 Skolas telpas ir drošas, gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni. 

Skolas apkārtējā vide. 

Skolas teritorija ir tīra un kārtīga, apzaļumota un regulāri kopta. Ir iespēja organizēt 

nodarbības sporta laukumā. Lai  izglītojamie justos droši, skolas teritorijā ir ierīkotas 3 

videonovērošanas kameras 

Skolas apkārtnē ir izveidotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un 

norādes. Gandrīz visi  izglītojamie uzskata, ka skolā un tās apkārtnē var justies droši. 

VĒRTĒJUMS – labi 

Secinājumi: 
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Skolas darba stiprās puses pamatjomā “Skolas vide”: 

 Sagatavoti jauni informatīvie bukleti skolas pašreklāmai, kā arī atjaunota un pilnveidota 

skolas mājaslapa. 

 Sadarbībā ar skolas pašpārvaldi organizēts konkurss par jauna skolas logotipa izstrādi. 

 Mācību gada laikā tiek organizētas Veselības dienas un Sporta dienas. 

 Skolā ir senas pasākumu tradīcijas, kuras pastāvīgi tiek pilnveidotas, ņemot vērā  

izglītojamo priekšlikumus to bagātināšanā un pilnveidē. 

 Bezvadu interneta piekļuves vietas izveidošana visās skolas telpās. 

 Iespēju robežās tiek pilnveidota skolas materiālā bāze. 

 Notiek laba sadarbība starp   izglītojamajiem, pedagogiem,  izglītojamo vecākiem. 

 Kopīgi pasākumi kolektīva saliedēšanā un tradīciju veidošanā. 

 Kvalitatīvi un demokrātiski izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Skolā kontrolē  izglītojamo stundu apmeklējumu, par to informē viņu vecākus. 

  izglītojamie lepojas ar savu skolu, sacensībās un olimpiādēs aizstāv savas skolas godu. 
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5.6. PAMATJOMA „SKOLAS RESURSI” 

5.6.1 Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana 

Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība daudzveidība un atbilstība. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas izglītības programmu sekmīgai īstenošanai,  

izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums atbilst  izglītojamo 

skaitam, vecumam un augumam. 

Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Atjaunot un 

paplašināt skolas materiāli tehnisko bāzi, iekārtu un līdzekļu priekšmetu pasniegšanai ir viens 

no iemesliem, kāpēc skola piedalījās projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”. Klases aprīkotas 

atbilstoši  izglītojamo mācīšanās vajadzībām, katrā stāvā ir vairāki kabineti, kuri ir aprīkoti ar 

televizoru vai videoprojektoru, videomagnetofonu, DVD atskaņotāju, magnetofonu, datoru, lai 

skolotāji, savstarpēji vienojoties, to varētu pēc nepieciešamības izmantot. Katram skolotājam 

kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. 

Skolā ir bibliotēka, metodiskais kabinets, datorklase ar interneta pieslēgumu, tai skaitā 

skolā ir bezvadu internets, kuru  izglītojamie un skolotāji izmanto pastāvīgajam un 

individuālajam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot projektu darbus, referātus, 

zinātniski pētnieciskos darbus. Skolā ir vairākas interaktīvās tāfeles un videoprojektori, kā arī 

jaunā mācību literatūra. Skolai ir sava audio un videotēka. Skolotāji izmanto mācību stundās 

ierakstus svešvalodās, mūzikas ierakstus, videofilmas un DVD ierakstus. Skola nodrošina  

izglītojamos ar mācību grāmatām, to fonda papildināšana un atjaunošana tiek plānota 

metodiskajās komisijās. Mācību grāmatu, metodiska rakstura grāmatu, daiļliteratūras fonds tiek 

papildināts regulāri un iespēju robežās. Skolā ir atjaunota sporta zāle un ir āra sporta laukums, 

kuru paredzēts atjaunot, kas dod iespēju   izglītojamajiem attīstīt fiziskās spējas un veicina 

veselīgu dzīvesveidu. Skolai ir izremontēti un labā stāvoklī, Eiropas standartiem atbilstoši visi 

sanitārie mezgli, kā arī dušas, ko  izglītojamie var izmantot pēc sporta nodarbībām. Skolā 

ierīkotas videonovērošanas kameras, kā skolas ārpusē, tā arī gaiteņos. Uzstādīta ugunsdrošības 

trauksmes balss izziņošanas sistēma. Pēdējos divos gados nomainīti 153 apgaismošanas 

ķermeņi gaitenī, kāpnēs un mācības kabinetos. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.6.2 Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana: 

Skolas finanšu resursu pietiekamība. Skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu 

izmantošana. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas 

darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību un metodisko literatūru, nepieciešamos 

mācību tehniskos līdzekļus kabinetu un sporta zāles materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. 

Skolas darbības finansēšana notiek gan no valsts budžeta (pedagoģisko darbinieku atalgojums, 

piemaksa par darba kvalitāti), gan no pašvaldības budžeta (tehniskā personāla atalgojums, 

skolas uzturēšana, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšana, materiālās bāzes 

uzlabošana utt.). Skolai ir sava grāmatvedība. Skola, organizējot saimniecisko darbību, katru 

gadu iespēju robežās nodrošina attīstības plāna prioritāšu finansēšanu un maza apjoma 

remontus. Skolā tika izstrādāti un apstiprināti pedagoģisko darbinieku piemaksu noteikšanas 

komisijas kritēriji, pamatojoties uz kuriem tiek sadalīta un piešķirta piemaksa par darba 

kvalitāti. 

2015. gadā tika apgūts piešķirtais finansējums sporta zāles renovācijai, kur tika 

nomainīts grīdas segums, logi un uzlikti jauni basketbola grozi. 
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Finanšu ieņēmumus ietekmēja Murjāņu sporta ģimnāzijas pārcelšanās un jaunām 

telpām, līdz ar to netika vairs izmantota Jaundubultu vidusskolas sporta zāle un netika gūti 

plānotie finanšu ieņēmumi. 

Turpinot veikt kapitālos remontus tualetēs, tika nomainīti avārijas stāvoklī esošie vecie 

stāvvadi, līdz ar to ir samazinājies dažādu avārijas tīrīšanas gadījumu skaits un ietaupīti līdzekļi, 

kuri bija nepieciešami un nepietiekami neparedzētiem gadījumiem. 

Noteiktajā kārtībā virzās dokumentu sagatavošana vecā stadiona transformācijai, lai 

varētu to izveidot lielāku un ieklāt mākslīgo futbola laukuma klājumu. 

Turpinās pārrunas ar komercsabiedrībām par papildus mācību kursu organizēšanu 

mūsu skolā, kas varētu ietekmēt finanšu resursu piesaisti. Jau izgatavoti plakāti un izstrādāti 

kursu mācību materiāli. 

Likuma noteiktajā kārtībā skola veic iepirkuma procedūras. Skolas finanšu līdzekļi 

tiek izmantoti atbilstoši skolas vajadzībām un izvirzītajām prioritātēm, saskaņā ar normatīvajos 

aktos noteikto kārtību, konsultējoties ar skolas administrāciju un darbiniekiem, kā arī skolas 

padomi, kura saņem informāciju par finanšu resursu izlietojumu.  

Budžeta plānošanā iesaistīta pedagoģiskā padome,  izglītojamo dome, notiek 

konsultācijas ar skolas padomi. Direktors regulāri informē par finanšu līdzekļu izlietojumu. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.6.3 Personālresursi: 

Skolā strādā atsaucīgi un profesionāli pedagogi, ir informācija par katra skolotāja 

tālākizglītību. Tālākizglītības vajadzības tiek regulāri pārskatītas. Skolas personālu atbalsta un 

rosina piedalīties tālākizglītības programmās, semināros. Dažādu projektu ietvaros skolas 

darbiniekiem ir iespējas doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām gan pilsētā, gan 

ārpus Jūrmalas. Skolas darbinieki sniedz pārskatus par apmeklēto kursu, semināru saturu un 

iegūto pieredzi metodiskajās apspriedēs un tematiskajās pedagoģiskajās sēdēs. Skolas 

darbinieki dalās pieredzē ar kolēģiem, un lielākā daļa pedagogu to izmanto mācīšanās procesa 

pilnveidošanai. Iestādes darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Ir 

definētas atbildības jomas, kuras ir saskaņotas darba līgumos, kas nepieciešamības gadījumā 

tiek pārskatīti un pilnveidoti. 

Skolotāju darba slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenotās izglītības 

programmas, prasības un darba organizācijas vajadzības, skolotāju kvalifikāciju. Skolas vadība 

zina katra skolotāja darba pieredzi, profesionālo kompetenci. Visu skolas darbinieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, 

kurus nepieciešamības gadījumā pārskata. 

Jaundubultu vidusskolā 2015./16. m. g. strādāja 32 pedagogi, kuru izglītība un 

kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 16 no tiem ir maģistra grāds. Skolotāji piedalās 

dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas. Kopumā 

skolotāju sastāvs ir diezgan stabils. 78% strādā skolā vairāk par 10 gadiem. Skolā strādā atbalsta 

personāls – sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, logopēds. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam apkopots tabulā 4 - 5, bet 

pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma redzams tabulā 4 - 6. 
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Tabula 5-27  Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma 

Vecums (gadi) Skaits 

Kopā 32 

    24 gadi un jaunāki 1 

    25-29 gadi 0 

    30-34 gadi 2 

    35-39 gadi 6 

    40-44 gadi 1 

    45-49 gadi 2 

    50-54 gadi 8 

    55-59 gadi 4 

    60-64 gadi 2 

    65 gadi un vecāki 6 

 

 

Diagramma 5-1 Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc darba stāža.  

Šāds dalījums pēc darba stāža liecina par to, ka skolas pedagoģiskais personāls ir ar 

lielu pedagoģisko un dzīves pieredzi. Tomēr, lai izzinātu izglītībā ienākošās novitātes, 

pedagoģiskie darbinieki  aktīvi iesaistās tālākizglītībā. 

Tabula 5-28 Pedagoģisko darbinieku kvalifikācija 
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Diagramma 5-2 Pedagoģisko darbinieku izglītība % 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.6.4 Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte: 

Skolotāju nodarbinātības efektivitāte un sadarbība. Klašu veidošana. Atbalsta personāla 

nodarbinātības efektivitāte. 

Pedagogu darba slodze tiek sadalīta, ievērojot skolas izglītības programmu stundu 

plānus un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Skolas 

administrācija pārzina skolotāju pieredzi, kvalifikāciju, kā arī darba stiprās un uzlabojamās 

puses. Skolotāju slodze vairākumā ir no 15 līdz 40 stundām nedēļā (izņemot skolotājus -

pensionārus un skolotājus, kuri strādā blakusdarbā). Skolotāji par slodžu sadalījuma plānojumu 

uzzina savlaicīgi – pedagoģiskās padomes sēdē katra mācību gada beigās. Slodžu sadalījumu 

skolotāji apspriež metodiskajās komisijās un piedāvā direktoram savus priekšlikumus. Mācību 

gada sākumā tiek apstiprināts stundu plāns mācību gadam un pedagogu tarifikācija, ar kuru 

direktors iepazīstina darbiniekus. Skolotāju un klašu audzinātāju pienākumi un tiesības ir 

noteikti amata aprakstos, kuri tika saskaņoti ar darbiniekiem. Visiem skolotājiem ir pieejama 

precīza informācija par skolas vadības struktūru un skolas darbību. Skolotāji pēc 

nepieciešamības sadarbojas ar skolas atbalsta personālu. Skolā ir normatīvajos dokumentos 

noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums.  

VĒRTĒJUMS – labi 

5.6.5 Personāla attīstība. 

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts un skolas darba attīstības 

prioritātēm. Skolotāji dalās pieredzē ar kolēģiem metodisko komisiju sanāksmēs. Pēc 

nepieciešamības skolas vadība organizē arī metodiskās dienas skolotāju tālākizglītības 

nodrošināšanai. Skolā glabājas dokumentāla informācija par katra skolotāja tālākizglītības 

aktivitātēm. 

Pedagogu kolektīvs ir stabils, kadru maiņa neliela. Liela uzmanība tiek pievērsta 

pedagogu profesionālajai pilnveidei, skolotāji aktīvi iesaistās tālākizglītības procesā saskaņā ar 

skolas darbības prioritātēm, kā arī aktīvi dalās pieredzē. Par labiem darba rezultātiem skolotāji 

ik gadu tiek apbalvoti ar Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinības rakstiem un saņem 

Augstākā 

pedagoģiskā 

izglītība; 63%

Pedagoģijas 

maģistri; 33%

Cita augstākā 

izglītība; 4%

Pedagoģisko darbinieku izglītība
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pateicības par teicamu darbu un  izglītojamo gatavošanu olimpiādēm, konkursiem u.c. mācību 

un audzināšanas darba pasākumiem. Lai palīdzētu skolotājiem un atvieglotu viņu darbu, skola 

katru mācību gadu piedāvā skolotājiem tematiskos seminārus, kuri ir gan plānoti, gan organizēti 

pēc vajadzības. 

VĒRTĒJUMS – labi 

Secinājumi: 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā tiek nodrošināta visu mācību priekšmetu apguve. Skolā ir nokomplektēts viss 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.  

 Personāla kvalifikācija atbilsts normatīvo dokumentu prasībām. Skolotāji apmeklē 

tālākizglītības kursus atbilstoši kursu piedāvājumam pilsētā un valstī. Skolotāji piedalās 

radošo darbu izstādēs, izstrādā metodiskos materiālus, ar kuriem dalās pieredzē. Skolā 

izveidotas metodiskās komisijas, kuru darbu koordinē metodiskā padome.  

 Skolotāju slimības gadījumā u.c. ārkārtas gadījumos skolā mācību stundas tiek 

aizvietotas, par to atbild direktora vietniece izglītības jomā. 

 Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā ir ievērotas 

normatīvo dokumentu prasības klašu veidošanā un  izglītojamo dalīšanai grupās. 

 Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa,  izglītojamo un skolotāju vajadzību 

nodrošināšanai. Skolas telpas atbilst  izglītojamo skaitam, kā arī vecumam un augumam. 

Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi, lai nodrošinātu mācību procesu. 

 Skolā ir sporta un militāro spēļu laukums. Lielākā daļa skolas mēbeļu ir labā stāvoklī. 

 Skolā ir dušas telpas, sanitārie mezgli atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

 Skolā ir persona, kas atbild par materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanu un uzglabāšanu. 

Skolā ir bibliotēka. Bibliotekāre konsultē skolotājus un  izglītojamos par bibliotēkā 

pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. 

 Skolas darbība tiek plānota pašvaldības budžeta un mērķdotācijas finanšu resursu 

robežās. Skolas direktors informē darbiniekus un vecākus par skolas pārziņā nodoto 

resursu izmantošanu.  

 Sekmīgi ieviests e-žurnāls visā skolā. 
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5.7.  PAMATJOMA „DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

5.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Pašvērtēšana Jaundubultu vidusskolā ir plānota un strukturēta, visi izmanto vienotus 

kritērijus. Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. 

Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pamatotas prasības. 

Skola katru gadu organizē skolas darba analīzi un darba plāna sastādīšanu, kurā 

piedalās gan skolas administrācija, gan atbalsta personāls, gan metodiskās komisijas. Skolas 

darba analīzes formas un veidi veidojušies daudzus gadus, meklējot efektīvākas izvērtējuma 

metodes un saprotamāku formu. Darba kontrole un izvērtēšana, informācijas uzkrāšana notiek 

mācību gada laikā atbilstoši skolas prioritātēm, uzdevumiem un darba plānam. Lai iegūtu 

vispusīgu informāciju, skolā notiek sarunas ar pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. 

Apkopojot skolotāju ieteikumus, tiek gatavoti secinājumi un priekšlikumi direktoram. 

Direktora vietnieki un atbalsta personāls katru mācību gadu veic sava darba analīzi un 

izvērtējumu. Pamatojoties uz šo analīzi, skolas vadība veic skolas darba analīzi kopumā. 

Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta skolas dokumentu izpēte,  izglītojamo, vecāku un 

skolotāju anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze. Skolas skolotāji ar skolas darba analīzi 

un darba plānu tiek iepazīstināti mācību gada sākumā. Savā darbībā skola aktīvi izmanto e-

klases sistēmas iespējas. Pamatskolas un vidusskolas klašu audzinātāji veido  izglītojamo 

liecības, izmantojot e-klases pakalpojumus. 

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

izstrāde notiek demokrātiski: darba grupās tiek izvērtēts iepriekšējais plāns, noteiktas stiprās 

puses, uzlabojumi, izvirzāmās prioritātes un sastādīts plāns pa jomām nākamajam posmam.  

VĒRTĒJUMS – labi 

5.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību nosaka skolas Nolikums un skolas darbību reglamentējošie dokumenti. 

Katru gadu pēc nepieciešamības tajos tiek veikti grozījumi. Šos dokumentus un grozījumus 

tajos apstiprina direktors. Šie dokumenti ir: skolas izglītības programmas, darba kārtības 

noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi. Skolas padomes reglaments, pedagoģiskās padomes 

reglaments, metodiskās padomes reglaments,  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, pagarinātās dienas grupas noteikumi, bibliotēkas reglaments, pedagoģisko darbinieku 

piemaksu noteikšanas kritēriji. Skolotāji sekmē ikgadējo darba plāna un skolas darbību 

reglamentējošo dokumentu ievērošanu. Mācību gada sākumā direktors nosaka metodisko 

komisiju vadītājus. 

Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno 

darbu un izvērtē rezultātus. Skolā ir 4 direktora vietnieki:  

 Anna Kirilova – direktora vietniece izglītības jomā; 

 Natālija Orlova – direktora vietniece audzināšanas darbā; 

 Ludmila Koziorova – direktora vietniece informātikas jautājumos; 

 Georgijs Grigorjevs – direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos. 

Vietnieku darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amatu aprakstos. 

Direktors un direktora vietnieki pārrauga skolas darbību visās pamatjomās. Skolas vadība 

informē par plānoto un veikto darbu skolotāju informatīvajās sēdēs, pedagoģiskās padomes 

sēdēs un izvieto nepieciešamo informāciju skolotāju istabā. Sanāksmes pie vadības notiek 

regulāri – pirmdienās un katru otrdienu skolotāju informatīvās apspriedes, kuru laikā vadība 

nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, par skolas 
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ikdienas darbu. Skolā ir noteikts administrācijas dežūru grafiks, kurš iekļauts skolas darba 

plānā. Skolas vadība organizē katru gadu ne mazāk kā trīs pedagoģiskās padomes sēdes, kuras 

ir iepriekš plānotas, kā arī tematiskos seminārus skolotājiem. 

Skolā aktīvi darbojas Skolas Padome, kuras sanāksmes notiek vismaz divas reizes 

gadā. Ar Skolas Padomes palīdzību tiek īstenota skolas vadības saikne ar   izglītojamajiem, 

vecākiem, pašvaldību un skolotājiem. 

Skolā aktīvi darbojas arodbiedrības komiteja, kuras darbību vada tās priekšsēdētāja 

Regīna Boldireva. Arodbiedrības komiteja regulāri atbalsta skolas pasākumus – Skolotāju 

dienas organizēšanu, Jaungada pasākumu utt., kā arī organizē ekskursijas skolotājiem un skolas 

darbiniekiem. Skolā katrreiz aicina uz pasākumiem skolā bijušos skolas skolotājus, kuri ir 

pensijā. 

VĒRTĒJUMS – labi 

5.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas domi skolas budžeta veidošanā, tā īstenošanā un 

citos skolai svarīgos un aktuālos jautājumos. Skolai ir regulāra sadarbība ar Jūrmalas pilsētas 

domes Izglītības pārvaldi, Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, Izglītības pārvaldes Bērnu tiesību 

aizsardzības speciālisti. Nepieciešamības gadījumos, skola sadarbojas ar Valsts policijas 

nepilngadīgo lietu inspektoriem un Jūrmalas Pašvaldības policiju. Veiksmīga ir sadarbība arī ar 

Jūrmalas skolām, Jūrmalas pilsētas Sporta skolu, Jūrmalas pilsētas Sporta centru, Jūrmalas 

pilsētas Bērnu un jauniešu interešu centru. 

Skolas vadība organizē, veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām skolām ne tikai 

Jūrmalā. Jau daudzus gadus skola sadarbojas ar 1992. vidusskolu Maskavā. Jaundubultu 

vidusskolas  izglītojamie un skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz 1992. 

vidusskolu Maskavā. 

VĒRTĒJUMS – ļoti labi 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā izstrādāts skolas gada darba plāns, kas pakārtots skolas attīstības prioritātēm. 

Skolas gada darba plānā ir norādītas kontroles laiks, atbildīgās personas. Direktora 

vietnieki izglītības jomā un audzināšanas darbā analizē skolas mācību un audzināšanas 

darbu. 

 Direktora vietnieki nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, vada un 

koordinē metodisko komisiju darbu. 

 Skolā ir obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādāta skolas vadības 

struktūra. 

 Vadītāju darba pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. Skolas vadības atbildības jomas 

zināmas   izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. Vadītāji 

savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, kontrolē 

lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti. 

 Skolas vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, vada un koordinē 

pedagoģisko sēžu un metodisko komisiju darbu. 
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6. CITI SASNIEGUMI 

Katru gadu  izglītojamie un skolotāji saņem Jūrmalas pilsētas Domes atzinības rakstus. 

12. klašu absolventi saņem Ministru kabineta atzinības rakstus (2012./2013. mācību gadā – 2  

izglītojamie; 2013./2014. mācību gadā – 1 skolniece; 2014./2015. mācību gadā – 1 skolniece). 

 Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs. 

Mācību priekšmetu skolotāji veic izglītojamo sagatavošanu un līdzdalību skolas, 

pilsētas, novadu un valsts olimpiādēs.  Izglītojamie, kas piedalās aktīvi olimpiādēs, konkursos, 

stimulē turpmākai rezultatīvai darbības (atzinības raksti, diplomi u.tml.). Salīdzinot pēdējo 3 

gadu olimpiādes rezultātus, redzama skolā vērojama pozitīva tendence pieaugt to  izglītojamo 

skaitam, kas piedalās pilsētas, novadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

iegūst godalgotas vietas. Īpašs bijis 2014./2015. mācību gads, kurā ļoti būtiski pieauga 

olimpiāžu  izglītojamo skaits un iegūto godalgoto vietu skaits. 

Tabula 6-1  Olimpiādes rezultāti pilsētā 2012./2013. mācību gadā 

Mācību priekšmets Klase Iegūtā vieta 

Kombinētā olimpiāde 3. 3 

Matemātika 5. 3 

Matemātika 5. atzinība 

Matemātika 7. 2 

Matemātika 11. atzinība 

Ekonomika 12. 2 

Ķīmija 10. atzinība 

Tabula 6-2  Olimpiādes rezultāti pilsētā 2013./2014.mācību gadā 

Mācību priekšmets Klase Iegūtā vieta 

Kombinētā olimpiāde 3. atzinība 

Dzimtās valodas olimpiāde 4. 3 

Matemātikas olimpiāde 4. atzinība 

Matemātikas olimpiāde 6. 2 

Matemātikas olimpiāde 6. atzinība 

Matemātikas olimpiāde 7. atzinība 

Matemātikas olimpiāde 11. atzinība 

Fizikas olimpiāde 10. atzinība 

Fizikas olimpiāde 11. 2 

Fizikas olimpiāde 12. atzinība 

Angļu valodas olimpiāde 11. 2 

Latviešu valodas olimpiāde 7. 3 

Pilsētas konkursi: 

„Pazīsti savu organismu” – 2. vieta; 

„Jūras malā” – skatuves runas mākslas konkursā – 2. vieta; 

„Vides erudīts” – 3. vieta 
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Tabula 6-3  Olimpiādes rezultāti pilsētā (valstī *) 2014./2015. mācību gadā 

Mācību priekšmets Klase 
Iegūtā vieta 

1. vieta 2. vieta 3. vieta atzinība 

Latviešu valoda 7.   √  

Vācu valoda 12.  √   

Matemātika 

5.   √  

5.    √ 

6. √    

7. √    

7.  √   

8. √    

Matemātika (JVĢ) 

7. √    

7.  √   

8.    √ 

9.   √  

10.    √ 

Fizika 12.    √ 

Ķīmija 9. √    

Ģeogrāfija 11. √    

Ģeogrāfija (JVĢ)  

** - Kurzemes reģionālajā 

7. √ ** √   

7.  √   

7.    √ 

Krievu valoda (dzimta) un 

literatūra 

9.  √ √ *  

10.  √  √ * 

Angļu valoda (JVĢ) 

8.    √ 

9.    √ 

12.   √  

2. klases kombinētās 

olimpiāde 

2. √    

JVĢ – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas organizētās atklātās olimpiādes 

Sacensības un konkursi: 

 Pilsētas skatuves runas mākslas konkurss „Jūras malā” – 2. vieta - Iļja Putjatins (6. kl.) 

– Brigita Mecberga (latviešu valodas un literatūras skolotāja), Anna Kirilova (krievu 

valodas un literatūras skolotāja). 

 Pilsētas konkurss „Vides erudīts” – 3. vieta – Manu Viktors Vilks (7. kl. ); Vasilijs Vilks 

(7. kl.); Arsenijs Serjogins (6. kl.); Maksims Volokotkins (5. kl.); Daņila Studņevs (5. 

kl.) – Svetlana Indāne (dabaszinības, bioloģijas skolotāja). 

 Jūrmalas 16. vides pētnieku konkurss – atzinība – Manu Viktors Vilks (7. kl. ); Vasilijs 

Vilks (7. kl.); Konstantīns Novikovs (8. kl.); Iļja Putjatins (6. kl. ); Darja Žigalova (10. 

kl.). 

 Jūrmalas pilsētas konkurss „Jaunais Jūrmalas vēsturnieks” – 2. vieta – Konstantīns 

Novikovs (8. kl.) – Taisija Jegorova (vēstures skolotāja). 

 Militarizētās sacensības vidus  izglītojamajiem – 1. vieta 
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 Jūrmalas pavasaris 2015” 4x100 stafete meitenes 4. vieta, zēni 4. vieta 

 Skola saņēma pateicību par ikgadējo labdarības koncertu organizēšanu Jūrmalas sociālo 

aprūpes centrā. 

 Skola saņēma pateicību no BIEDRĪBAS “LATVIJAS ZAĻĀ JOSTA” par makulatūras 

vākšanu 

 Jūrmalas  izglītojamo atdarināšanas mākslas konkurss „POP-iela” 

o 2014. gadā. 1. vieta (7. – 12. klašu grupa) 

o 2015. gadā 1. vieta (10. – 12. klašu grupa) 
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7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

7.1. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „MĀCĪBU SATURS” 

Stiprās puses: 

 Skola realizē kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. 

 Skolotāju tematiskie plāni veidoti atbilstīgi skolas licencētajām programmām, mācību 

priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu paraugprogrammām. 

 Skolotāji sadarbojas tematisko plānu un pārbaudes darbu izstrādāšanā un pilnveidošanā. 

  izglītojamie ir nodrošināti ar konsultācijām, fakultatīvajām un individuālajām 

nodarbībām. 

 Skolotāji regulāri analizē mācību priekšmetu programmu izpildi, īsteno pamatizglītības 

un vidējās izglītības standartus un ievēro vērtēšanas kārtību. 

 Vecāki katru dienu e-klasē tiek informēti par izglītojamā sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Kvalitatīvs mācību līdzekļu, resursu un personāla nodrošinājums un tā izmantošana 

izglītības programmas apguvē. 

 Turpināt optimizēt fakultatīvās nodarbības un individuālo darbu mācību priekšmetos 

vidusskolā. 

 Nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas izglītības programmās un mācību 

priekšmetu programmās saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem. 

7.2. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

Stiprās puses: 

 Katram mācību priekšmetam izstrādāti secīgi un detalizēti mācību priekšmetu 

tematiskie plāni. 

 Skolotāji stundās izmanto interaktīvās mācību metodes, jaunās tehnoloģijas.  

 Skolotāji veido saikni ar reālo dzīvi, organizē mācību ekskursijas, vada projekta darbus, 

tādējādi īstenojot mācību priekšmetu programmas. 

 Skola sistemātiski apkopo informāciju par katra  izglītojamā mācību sasniegumiem. 

 Skolotāji savā darbā plaši izmanto izveidoto  izglītojamo mācību sasniegumu analīzes 

materiālus. 

 Skolotāji regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 

 Skolotāji darbā dalās ar savu pieredzi. 

 Mācību priekšmetu skolotāji efektīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Attīstīt  izglītojamo pašvērtējuma iemaņas mācīšanās un audzināšanas procesā. 

 Veicināt  izglītojamo aktīvāku piedalīšanos zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā 

ārpus skolas. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem bērniem. 

7.3. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

Stiprās puses: 

  izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

 Regulāri notiek apmācības kvalitātes kontrole. 

 Kvalitatīvs, regulārs, sistemātisks darbs stundās. 

  izglītojamie izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. 

  izglītojamie aktīvi strādā projektu izveidē. 
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  izglītojamos, kuri guvuši izcilus rezultātus mācību darbā, sportā, interešu izglītībā, 

projektu izstrādē, stimulē turpmākai rezultatīvai darbībai (atzinības raksti, diplomi 

u.tml.). 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot esošo pēctecības sistēmu starp izglītības posmiem, lai nodrošinātu  

izglītojamo spēju mācību darbā sasniegt arvien labākus rezultātus. 

 Pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku, lai rezultātus izmantotu mācību procesa 

pilnveidei. 

 Uzlabot  izglītojamo ikdienas mācību sasniegumus. 

 Popularizēt  izglītojamo sasniegumus, lai paaugstinātu skolas prestižu 

7.4. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM” 

Stiprās puses: 

 Skolā tiek veikts plašs darbs ar   izglītojamajiem karjeras izvēles jautājumos. 

 Droša, uzticama, atbalstoša vide ikvienam; 

 Atbalsta personāla piesaiste un sadarbības veicināšana ar  izglītojamo vecākiem; 

  izglītojamie saņem kvalificētu medicīnisko aprūpi. 

 Skolā ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kas   izglītojamajiem nodrošina 

atbalstu mācībās. 

 Skola piedāvā   izglītojamajiem nodarbības dažādos interešu izglītības pulciņos, kas 

veicina personības vispusīgu attīstību. 

  Izglītojamie aktīvi piedalās dažādu līmeņu sacensībās un konkursos, kas nodrošina   

izglītojamajiem pašizpausmes iespējas. 

 Tiek novērtēti  izglītojamo pozitīvie sasniegumi; 

 Skolā aktīvi darbojas  izglītojamo pašpārvalde, kuras pārstāvji iesaistās skolas padomes 

darbā. 

 Skolā ir labi organizēti ārpusstundu pasākumi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt  izglītojamo izglītošanu drošības jautājumos. 

 Organizēt pasākumus zinātniski pētniecisko darbu izstrādes pilnveidošanai 

7.5. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „SKOLAS VIDE” 

Stiprās puses: 

 Iespēju robežās tiek pilnveidota skolas materiālā bāze. 

 Notiek laba sadarbība starp   izglītojamajiem, pedagogiem,  izglītojamo vecākiem. 

 Kopīgi pasākumi kolektīva saliedēšanā un tradīciju veidošanā. 

 Kvalitatīvi un demokrātiski izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Skolā kontrolē  izglītojamo stundu apmeklējumu, par to informē viņu vecākus. 

  izglītojamie lepojas ar savu skolu, sacensībās un olimpiādēs aizstāv savas skolas godu. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Attīstīt saskarsmes prasmes. 

 Veidot skolas vidi drošu, mūsdienīgu un atbalstošu ikvienam.  

 Turpināt popularizēt skolas tēlu izmantojot interneta mājaslapu.  

 Rūpēties par skolas estētisko un vizuālo noformējumu. 

 Nostiprināt dažādas skolas tradīcijas. 
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7.6. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ „RESURSI” 

Stiprās puses: 

 Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. 

 Skolotāji izmanto plašās turpmākās izglītības iespējas. 

 Skola, izmantojot savus resursus, organizē pedagogu tālākizglītības kursus un 

seminārus. 

  izglītojamie ir nodrošināti ar mācību literatūru. 

 Skolas finanšu resursi ir sadalīti mērķtiecīgi. 

 Skolā ir paveikts liels remontdarbu apjoms un kabineti aprīkoti ar modernu tehniku.  

 Sekmīgi ieviests e-žurnāls visā skolā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Paaugstināt  izglītojamo un skolas personāla atbildību par resursu taupīšanu un 

saglabāšanu. 

 Izveidot mūsdienīgu stadionu. 

 Izstrādāt projektu un modernizēt bibliotēku 

7.7. SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ, SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

Stiprās puses: 

 Skolotāji ir iesaistīti skolas darba plānošanā un izvērtēšanā. 

 Pastāvīga informācijas apmaiņa un kontrole mācību un audzināšanas darbā. 

 Administrācija – vienota komanda. 

 Administrācijas klātbūtne, līdzdarbošanās un kolektīva iesaistīšana visos skolas un 

ārpusskolas pasākumos. 

 Vadība ir ieinteresēta un atsaucīga darba procesā un rezultātā. 

 Sadarbībā ar citām institūcijām tiek iesaistīti  izglītojamo vecāki; 

 Sadarbība dažādo skolas dzīvi, sniedz praktisku palīdzību. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot skolas padomes un pedagoģiskās padomes efektīvu sadarbību, nodrošinot 

regulāru informācijas apriti. 

 Sekmīgi īstenot skolas attīstības plānu. 

 Turpināt iesākto produktīvo sadarbību ar partneriem. 

 Apzināt jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs. 

Iestādes vadītājs      ______Ēriks Annuškāns   _______________________  
 (vārds uzvārds) (paraksts) 
 

z.v. 
 

SASKAŅOTS 
 

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. ___________________  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

____________Imants Vasmanis _________   _______________________  
 (vārds uzvārds) (paraksts) 
 

 _____________________  
(datums) 


