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ĢIMNĀZIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir Liepājas pašvaldības vispārizglītojošā mācību iestāde, kura 

īsteno pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) un vispārējās vidējās izglītības programmas. Tā 

atrodas Liepājā, Ausekļa ielā 9. Ģimnāzija dibināta 1919.gadā kā Liepājas pilsētas vidusskola, no 
1929.gada – Valsts ģimnāzija, Liepājas 1.vidusskolas nosaukums – kopš 1940.gada. 2006.gadā 

skolai tika piešķirts Liepājas 1.ģimnāzijas nosaukums, 2009.gadā – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
nosaukums. 

 

Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās: 
           

Programmas nosaukums 
Programmas 

kods 

Licences numurs 

un derīguma 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 

izglītības programma 
23011111 

Nr. V-9261 

Līdz 04.05.2021. 
323 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
(matemātika un svešvaloda) izglītības 

programma 

31013011 
Nr.V-9262 

Līdz 04.05.2021. 
64 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena 
(matemātika un informātika) izglītības 

programma 

31013011 
Nr. V-9262 

Līdz 04.05.2021. 
40 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena (fizika un 
matemātika) izglītības programma 

31013011 
Nr. V-9262 

Līdz 04.05.2021. 
154 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena (ķīmija un 

bioloģija) izglītības programma 

31013011 
Nr. V-9262 

Līdz 04.05.2021. 
95 

 

2018./2019.mācību gadā ģimnāzijā mācās 676 izglītojamie. 2017./2018.mācību gadā 
mācījās 630 izglītojamie, 2016./2017.mācību gadā – 579 izglītojamie, 2015./2016.mācību gadā – 

547 izglītojamie. 
Ģimnāzijā strādā 56 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, no tiem 36 ir maģistra 

grāds, doktora grāds 3 pedagogiem. Maģistratūrā mācās 1 skolotājs, doktorantūrā 1 skolotājs. 

Ārvalstu universitātēs tālākizglītojušies 2 un akadēmisko grādu ieguvuši 1 skolotājs. Ģimnāzijā 
strādā sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, bibliotekārs. Pedagogu kolektīvs ir stabils, kadru 

maiņa neliela. Liela uzmanība tiek pievērsta pedagogu profesionālai pilnveidei, skolotāji aktīvi 
iesaistās tālākizglītības procesā saskaņā ar ģimnāzijas darbības prioritātēm, kā arī aktīvi dalās 
pieredzē.  
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Ģimnāzijas sociālās vides raksturojums  

 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas sociālā vide ir labvēlīgas, saliedētas sociālās vides 

atspoguļojums, jo pamatā skolēni (559) dzīvo Liepājas centrā vai tās tuvumā. Citās pašvaldībās 

deklarēti 117 skolēni. Lielākā daļa skolēnu ir motivēti uz mācībām un tālākizglītību. 
Ģimnāzijā ir draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Ģimnāzijā darbojas atbalsta komanda, kura 

koordinē darbību ar skolēniem, viņu ģimenēm un iesaistītajiem skolotājiem. Ir laba sadarbība ar 
pašvaldības institūcijām, lai sniegtu palīdzību ģimenēm un skolēniem bērnu aizsardzības 
jautājumos. 

 
Ģimnāzijas īpašie piedāvājumi 

 
1. Skolas tradīcijās sakņotas, kā arī novitātēm atvērtas, uz pozitīvu rezultātu un kvalitāti 

orientētas dabaszinātņu, matemātikas un informātikas priekšmetu mācīšanas un 

mācīšanās iespējas. 
2. Skolēniem ir iespēja apgūt 4 svešvalodas (angļu, krievu, vācu, franču). 

3. Skolas tradīcijās balstīts interešu izglītības un pulciņu piedāvājums. 
4. Stabila, skolas dzīvē aktīva un demokrātiska skolēnu līdzpārvalde – parlaments. 
5. Mūsdienu inovāciju prasībām atbilstoša mācību vide un IKT aprīkojums. 

6. Skolas avīze “Kliedziens” un vietne www.lvg.lv – informācijas avots par skolas 
notikumiem. 

 

Ģimnāzijas finansiālais nodrošinājums 

 

Ģimnāzijas budžetu veido: 
1. Valsts mērķdotācijas pedagogu algām un mācību grāmatām. 

2. Papildus valsts budžeta finansējums valsts ģimnāzijām. 
3. Pašvaldības līdzekļi. 
4. Līdzekļi, kas iegūti piedaloties dažādos projektos. 

5. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem. 
6. Sponsoru līdzekļi un dāvinājumi.  

 
Ģimnāzijas finanšu resursi ir pietiekami izglītības un interešu programmu īstenošanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, ģimnāzijas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Ar katru gadu 

pilsētas pašvaldība iegulda aizvien vairāk līdzekļu ģimnāzijas fiziskās vides sakārtošanā, skolēnu 
drošības nodrošināšanā, kā arī pedagogu materiālā stimulēšanā. 2013.gadā ir izstrādāts Liepājas 

Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijas tehniskais projekts ar būvniecības koptāmi par 2,8 mlj. 
EUR. No 2013.gada līdz 2017.gadam ir veikti renovācijas darbi ar būvniecības koptāmi par 3,4 
mlj. EUR, piesaistot gan pašvaldības, gan ERAF līdzekļus. 

Ģimnāzija piesaista sponsoru līdzekļus skolēnu veidoto projektu realizācijai, skolēnu 
ekskursiju un citu kultūras pasākumu organizēšanai. 

Ģimnāzijas budžets tiek realizēts pilnībā. Finanšu līdzekļi tiek efektīvi izmantoti 
atbilstoši ģimnāzijas prioritātēm un vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem. 

http://www.lvg.lv/
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ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

 

 1  Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu (Ģimnāzijas 

nolikums). 
 2  Ģimnāzijas uzdevumi ir: 

 2.1  nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas 
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 
integrācijai un izglītības turpināšanai; 

 2.2  veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 2.3  sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, 
etnisko un kultūras savdabību; 

 2.4  izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt 

mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 
 2.5  sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem 

izglītojamajiem; 
 2.6  izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 
 2.7  racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 
 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 
 

Jomā “Mācību saturs” 

 

Prioritātes  Mūsdienu aktualitātēm un skolēnu praktiskās dzīves pieredzei noderīgu 

atziņu un prasmju akcentēšana mācību darbā 

 Mācību darba individualizācija skolēniem ar grūtībām mācību darbā, tā arī 

talantīgajiem skolēniem 

 IKT izmantošana mācību procesā  

 
Paveiktais  Mācību darbā tiek izmantotas mācību priekšmetu programmas, ievērojot 

vecumposmu psiholoģisko sagatavotību 

 Izglītības programmu kvalitatīvai izpildei papildināts mācību un metodiskās 
literatūras klāsts, kā arī mācību tehniskie līdzekļi 

 IKT izmantošana mācību procesā dabaszinību priekšmetos, iespēju 
meklēšana IKT izmantošanai humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetos 

 
Jomā “Mācīšana un mācīšanās” 

 
Prioritātes  Labākās mācīšanas pieredzes apkopošana metodisko komisiju (turpmāk - 

MK) materiālos 

 Skolēnu mācību darba procesa un sasniegumu pašvērtēšanas iemaņu 

pilnveide 

 Klases audzinātāja un priekšmeta skolotāju sadarbība 

 Vienā klasē strādājošo pedagogu sadarbības pilnveide problēmsituācijās 

 Atbalsta pasākumi skolēniem un pedagogiem zinātniski pētniecisko darbu 

(turpmāk - ZPD) tapšanas procesā 
 

Paveiktais  Plānveidīgi un mērķtiecīgi ģimnāzijā ir nodrošināta skolotāju profesionālās 

meistarības pilnveide, regulāri notiek skolotāju pieredzes apmaiņa 
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 Mācību metožu daudzveidība un to piemērotības izvērtēšana 

 Skolotāji ir apguvuši mūsdienu metodes un jaunas tehnoloģijas un pielieto 
tās savā darbā atbilstoši iespējām 

 Nostiprinājušās iemaņas sava darba pašanalīzē skolēniem un skolotājiem 

 Darba sistēma projektu (7.-9.kl.), ZPD (10.-12.kl.) izstrādē 

 
Jomā “Izglītojamo sasniegumi” 

 

Prioritātes  Skolēnu mācību sasniegumu analīze un tās rezultātu izmantošana mācīšanas 

procesa pilnveidei 
 

Paveiktais  Objektīvu rādītāju apliecināti pozitīvi skolēnu mācību sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos: vidējais procentuālais kopvērtējums centralizētajos 
eksāmenos ir par 13,5 % augstāks par vidējo vērtējumu valstī 

 Izstrādāta skolas diagnosticējošo pārbaudes darbu sistēma 

 Noteiktas darba formas ar talantīgiem skolēniem 

 
Jomā “Atbalsts izglītojamiem”  

 

Prioritātes  Mācību un audzināšanas procesa mijiedarbības pilnveide 

 Kvalitatīva un pēctecīga skolēnu izpētes darba organizēšana 

 Daudzveidīgu sadarbības formu izmantošana darbā ar skolēnu ģimenēm 

 
Paveiktais  Izveidota vienota skolas audzināšanas programma, ievērojot skolēnu 

vecumposmu īpatnības 

 Plānveidīgi un pēctecīgi veikts skolēnu izpētes darbs 7. un 10.klasēs, 

sadarbojoties skolas atbalsta komandai ar klašu audzinātājiem un mācību 
priekšmetu skolotājiem 

 Visiem skolēniem regulāri ir iespējams apmeklēt konsultācijas pie visiem 

mācību priekšmetu skolotājiem 

 Skolā sekmīgi darbojas proģimnāzijas un ģimnāzijas līdzpārvaldes, rosinot 

ikvienu skolēnu aktīvi līdzdarboties skolai svarīgu jautājumu risināšanā 

 Skolotājiem notiek izglītojoši semināri – veiksmīgas skolēnu un skolotāju 

sadarbības pilnveidošanai 

 Skolas tradīcijās balstīts interešu izglītības nodarbību piedāvājums, ņemot 

vērā skolēnu vēlmes un skolas iespējas 

 Nodrošināta plānveidīga, mērķtiecīga un sistemātiska atbalsta sniegšana 

skolēniem karjeras izglītībā 

 Profesionāla atbalsta komandas darbība skolas ikdienas dzīvē 

 Kvalitatīvi adaptācijas pasākumi, kuri palīdz skolēniem iekļauties klases un 
skolas dzīvē 

 Ieviestas jaunas produktīvas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem 
 

Jomā “Skolas vide”  

 

Prioritātes  Radoša un labestīga kolektīva darbība materiāli tehniski nodrošinātā un 

estētiski sakoptā vidē 

 Pedagogu vienotu prasību uzturēšana ikdienas skolas dzīvē un skolēnu 

atbildības veicināšana par skolas vides uzturēšanu 

 Skolas tradīciju pilnveidošana un nostiprināšana 

 Skolēnu, vecāku un skolotāju pozitīvas sadarbības vides veidošana un 
uzturēšana  
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Paveiktais  Regulārs darbs, lai uzturētu labvēlīgu mikroklimatu skolā 

 Tiek veidotas un izkoptas stipras tradīcijas – piederības un lepnuma 

veicinātājas ģimnāzijas audzēkņos 

 Skolas parlamenta nepārtraukta darbība skolas vides uzlabošanā 

 Regulāri klašu un skolas pasākumi, kuri attīsta cilvēka garīgumu un 
intelektu 

 
Jomā “Skolas resursi” 

 

Prioritātes  Personāla kvalifikācijas izvērtēšana un mērķtiecīga tālākizglītības plāna 
korekcija 

 Ģimnāzijas telpu labiekārtošana saskaņā ar izglītības standartu prasībām 

 Ģimnāzijas IKT attīstības plāna veidošana, detalizēti izstrādājot resursu 

sadaļu telpu aprīkošanai 
 

Paveiktais  Ģimnāzija nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu 

 Piesaistīts papildus finansējums Erasmus (Comenius) skolu sadarbības 

programmās 

 Kopš 2013.gada plānveidīga ESF projekta pirmajās kārtās 2008./2009.m.g. 

iegādāto matemātikas un dabaszinību kabinetu aprīkojuma un mācību 
līdzekļu atjaunošana un modernizēšana 

 2013.gadā uzsākta ģimnāzijas ēkas, teritorijas, klašu renovācija 32 kārtās, 
līdz 2015.gadam realizētas 23 kārtas, nodrošināta vides pieejamība 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

 Renovētās klašu telpas tiek aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm, IKT 
aprīkojumu un mācību līdzekļiem saskaņā ar izstrādāto plānu 

 
Jomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

 

Prioritātes  Attīstības plāna ikgadēja aktualizēšana un ģimnāzijas darbības organizēšana 

plāna izpildei 

 Visas skolas pieeja ģimnāzijas prioritāšu un izvirzīto mērķu izvērtēšanas 
procesā, ģimnāzijas darbības analīzē un vērtēšanā 

 
Paveiktais  Demokrātiski izstrādāts un pilnveidots attīstības plāns esošajam attīstības 

posmam, noteikta pārraudzības kārtība un atbildība par plāna izpildi un 
korekcijām 

 Pārstrādāts un apstiprināts ģimnāzijas nolikums 

 Ir pārstrādāti nepieciešamie skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

 Ģimnāzijas prioritāšu mērķētas pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīta visa 
skolas saime 
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 
 

Ziņojumā par Liepājas 1.ģimnāzijas darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 2009.gada 
6.aprīlī tika iekļautas šādas rekomendācijas skolas darba uzlabošanai: 
 

1. Rekomendācija: balstoties uz skolēnu augstajiem sasniegumiem ikdienas un valsts 
pārbaudes darbos, izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju un iegūt valsts ģimnāzijas 

statusu. 
 

Izpilde: saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumu Nr.579 skolai 

piešķirts valsts ģimnāzijas statuss un, sākot ar 2009./2010.mācību gadu, skolai piešķirts 
nosaukums Liepājas Valsts 1.ģimnāzija. 

 
2. Rekomendācija: sadarbībā ar pašvaldību atrast iespējas renovēt peldbaseinu. 

 

Izpilde: 2013.gadā ir izstrādāts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijas tehniskais 
projekts, piešķirts pašvaldības finansējums, un saskaņā ar renovācijas projektu 2014.gadā 

baseina telpu vietā izveidotas mūsdienīgas sporta ģērbtuves, dušas un mazā sporta zāle. 
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ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS JOMU PAŠVĒRTĒJUMS UN TĀLĀKĀ 

ATTĪSTĪBA 
 

 

1. Jomā “Mācību saturs” 
 

1.1. Ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas 

 

Stiprās puses: 
1. Licencētas četras vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras skolēniem piedāvā 

viņu interesēm un spējām atbilstošus mācību plānus. 

2. Visi skolotāji ir iepazinušies un realizē jaunos pamatizglītības standartus, vispārējās 
vidējās izglītības standartus.  

3. Papildināts mācību līdzekļu klāsts, atbilstoši jaunajiem pamatizglītības un vidējās 
izglītības standartiem. 

4. Iesākts mērķtiecīgs darbs, lai skolotājus nodrošinātu ar informācijas tehnoloģijām. 

 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā ir izstrādātas skolēnu interesēm atbilstošas izglītības 

programmas. Ģimnāzija sekmīgi īsteno 5 vispārējās izglītības programmas: 
1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma; 
2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

(matemātika) izglītības programma; 
3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

(matemātika un informātika) izglītības programma; 
4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (fizika un 

matemātika) izglītības programma; 

5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (ķīmija 
un bioloģija) izglītības programma. 

 
   Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Programmu saturam izvēlētas atbilstošas mācību grāmatas un palīglīdzekļi. 

Stundu skaits mācību priekšmetu stundu sarakstā ir atbilstošs katrai licencētajai programmai.  
Pēdējo divu mācību gadu laikā īpaša uzmanība pievērsta jauno pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartu prasību izzināšanai un īstenošanai – jautājumi skatīti 
pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās padomes un metodisko komisiju sēdēs, skolas 
organizētajos semināros.  

Kopš 2005./2006.mācību gada skola ir ESF nacionālās programmas projekta “Mācību 
satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos” viena no 12 pilotskolām, veicot mācību satura izstrādi un aprobāciju 10.-12.klasēs. 
Darbs kā pilotskolai ar pieredzi tika turpināts arī projekta nākamajā posmā (7.-9.klasēs) no 
2008./2009.mācību gada. Lai sekmētu reformu ieviešanu dabaszinātnēs un matemātikā 7.-

12.klasei un radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu ieviešanai, 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2011.gadā izveidoja Inovatīvās pieredzes (Ekselences) 

skolu sadarbības tīklu. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija konkursa kārtībā tika atzīta par atbilstošu 
Ekselences skolu tīkla kvalitātes kritērijiem, un skolotāju komanda turpina iesākto LU 
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (sadarbībā ar VISC) veidotajā sadarbības tīklā, 

izvēloties skolēnu intereses veicināšanu par dabaszinātnēm un matemātiku darbības virzienu. 
Katrs mācību priekšmeta skolotājs zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 
Skolotāji izvēlas piemērotus mācību līdzekļus un piemērotas mācību metodes 

programmas īstenošanai, atbilstoši standarta prasībām.  

Skolotāji plāno mācību satura apguves secību, izstrādājot mācību priekšmetu 
programmas atbilstoši priekšmeta standartam vai izvēloties no IZM piedāvātajiem mācību 
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priekšmetu programmu paraugiem. Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā 

atvēlētais laiks ir pietiekams. Lai skolēniem būtu iespējams sasniegt viņu spējām atbilstošus 
rezultātus un veicinātu izaugsmi, atsevišķos gadījumos tēmai atvēlētais laiks tiek koriģēts.  

Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba 

individualizāciju skolēniem ar grūtībām mācībās un talantīgajiem skolēniem. Vajadzības 
gadījumā visi skolotāji sniedz atbalstu skolēniem individuālās konsultācijās. Skolēni var saņemt 

arī atbalsta personāla konsultācijas. 
Visos mācību priekšmetos ir noteikti konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki. 
Veicot neatliekamās izmaiņas stundu sarakstā, optimāli tiek izmantots mācību laiks, un 

skolēni tiek savlaicīgi informēti par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā. 
Skolotāji tiek iepazīstināti ar sava mācību priekšmeta standartiem, paraugprogrammām, 

konsultēti, apgādāti ar nepieciešamo informāciju un resursiem. 
Strādājot šajā jomā, skolotāji sadarbojas MK grupās, izvērtē un vienojas par mācību 

priekšmetu programmu izvēli. Skolotāji izmanto skolā nodrošinātās iespējas piedalīties 

metodisko apvienību sanāksmēs par jautājumiem, saistītiem ar mācību programmu izvēli, 
izstrādi un īstenošanu, iepazīt citu skolotāju pieredzi. 

Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu 
programmu izvēlei un izstrādei. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Sekmēt skolotāju izpratni par jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības  standartiem un to pārzināšanu. 
2. Ieviest un nepieciešamības gadījumā izstrādāt mācību priekšmetu programmas 

saskaņā ar jaunajiem vidējās izglītības standartiem, nodrošināt pārraudzību to 

sekmīgai ieviešanai. 
 

Pamatojuma bāze: 
1. Ģimnāzijas licencētās izglītības programmas. 
2. Tarifikācijas saraksts. 

3. MK saskaņotie mācību satura apguves plānojumi. 
4. Mācību priekšmetu stundu saraksts. 

5. Ieraksti e-klases sistēmā. 
6. MK darba materiāli, protokoli. 
7. Pārbaudes darbu grafiks. 

8. Skolotāju tālākizglītības uzskaites dati. 
9. Metodiskās padomes protokoli. 

10. Pedagoģiskās padomes protokoli. 
 
Vērtējums: ļoti labi. 

 
 

2. Jomā “Mācīšana un mācīšanās”  
 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Stiprās puses: 

1. Mācīšanas procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mūsdienu metodes un jaunās 
tehnoloģijas. 

2. Nostiprinājušās iemaņas sava darba pašanalīzē skolēniem un skolotājiem, izvēloties 

optimālo formu katram mācību gadam. 
3. Veiksmīgi tiek realizēta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi, pielietojot dažādas 

darba formas: ekskursijas, projektus, zinātniski pētnieciskos darbus. 
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4. Ģimnāzijā pastāv auglīga skolēnu un skolotāju sadarbība ārpusstundu mācību darbā, 

gatavojoties olimpiādēm, konkursiem, skolēnu projektu un zinātniski pētniecisko 
darbu rakstīšanā un aizstāvēšanā. 

  

 Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas, skolēnu vecumam, sasniegtajiem 
rezultātiem, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību 

metodes. Skolotāji izmanto interaktīvās metodes, jaunas tehnoloģijas un kritiskās domāšanas 
pieeju. Lielākai daļai skolotāju izmantotās mācību metodes ir motivējošas, atbilstošas 
izvirzītajam stundas mērķim un uzdevumiem. 

 Mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa 
saikne ar mūsdienu aktualitātēm un skolēnu praktiskās dzīves pieredzi. Saikni ar reālo dzīvi 

nodrošina praktiskie uzdevumi mācību stundās, skolotāju izmantotā pētnieciskā metode, 
laboratorijas darbi, praktiskais darbs mācību ekskursijās. Skolēni aktīvi iesaistās dažādu līmeņu 
projektos, kur iegūst sociālās prasmes un iemaņas. 

 10. – 12. klašu skolēni raksta un aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus saskaņā ar 
“Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes nolikumu”. Labākos zinātniski pētnieciskus darbus 

skolēni prezentē skolas, pilsētas un republikas konferencēs. Pamatskolas posma skolēni apgūst 
pētniecisko mācīšanās metodi stundās, ekskursijās, kā arī projektu darbos saskaņā ar “Projektu 
darbu izstrādes nolikumu”. 

 Skolotāji pastāvīgi strādā pie mācību stundas kvalitātes uzlabošanas. Pamatā skolotāju 
stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmai tēmai un skolēnu 

vecumam. Mācību stundas kvalitātes uzlabošanai tiek radoši pielietotas modernās tehnoloģijas. 
 Dažādas formas bijušas pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņai mācību stundās, bet 
otro gadu veiksmīgi tiek realizēta ideja, izmantojot e-klasi kā vietni, kur iegūstama informācija 

par kolēģu piedāvātajām atklātajām stundām (to tēmām, izmantotajām darba formām) no 
novembra līdz aprīlim. Mērķis – iedvesmoties no kolēģiem un savstarpēji bagātināt pedagoģisko 

pieredzi. Stundas laikā vērotāji veic strukturētas piezīmes, pēc stundas notiek saruna un koleģiāla 
dalīšanās iespaidos un pieredzes apmaiņa. 
 Lielākā daļa skolotāju prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem. Skolotāji cenšas 

iesaistīt mācību darbā visus klases skolēnus, rosina izteikt savu viedokli, uzskatus, pamatot tos, 
analizēt dzirdēto, secināt. Skolotāji atbalsta skolēnus, palīdz sarežģītās situācijās mācību darbā, 

sniedz individuālas un grupu konsultācijas pēc noteikta grafika, kurš tiek pārraudzīts. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt pilnveidot skolotāju prasmes darbam ar datoru un jauno tehnoloģiju 
izmantošanā mācību stundās. 

2. Pilnveidot pedagogu meistarību darbā ar skolēniem, kuriem ir zema mācīšanās 
motivācija. 

 

Pamatojuma bāze: 
1. Skolotāju pašvērtējumu materiāli. MK darba materiāli. 

2. Metodiskās padomes protokoli. 
3. Pedagoģiskās padomes protokoli. 
4. Stundu hospitāciju rezultātu apkopojums. 

5. Projektu materiāli. 
 

Vērtējums: ļoti labi. 
 

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Stiprās puses: 
1. Iesākts mērķtiecīgs darbs, lai realizētu pilnvērtīgu nodrošinājumu ar mācību 

līdzekļiem mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 
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2. Izveidota sistēma darbam ar apdāvinātiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir 

grūtības mācībās. 
 

Skolēnu mācību darba pamatprasības ir noteiktas izglītojamo pienākumos un tiesībās 

ģimnāzijas nolikumā un iekšējās kārtības noteikumos. Skolēni prot strādāt, izmantojot dažādas 
darba formas un metodes. Skolēni tiek rosināti strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savām spējām. 

Lielākā daļa skolēnu zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Pateicoties labai skolēnu 
mācību darba organizācijai, skolēni prot parādīt savas zināšanas un prasmes dažāda līmeņa 
olimpiādēs, konkursos un projektos, debatēs. Skolēni ar saviem darbiem labprāt piedalās skolas 

un ārpusskolas organizētajos pasākumos. Zināšanu un prasmju pilnveidei ir pieejamas 
fakultatīvās nodarbības un konsultācijas, kā arī datorklases, sporta bāze, bibliotēkas fondi, 

lasītava ar pēdējos gados pastāvīgi pilnveidotu enciklopēdiju, vārdnīcu un citas izzinošās 
literatūras piedāvājumu. Mācību procesā skolēni prot izmantot dažādus palīglīdzekļus: internetu, 
enciklopēdijas, vārdnīcas utt. Lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, taču ir 

skolēni, kuriem nepieciešama papildu motivācija. Mācību gada sākumā skolēni tiek informēti par 
vērtēšanas kritērijiem un pārbaudes darbu kārtību. Skolēnu pašpārvalde var izteikt priekšlikumus 

par mācību darba organizāciju. 
Skolā pastāvīgi tiek pilnveidota sistematizēta pieeja skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei 

un apkopošanai. Informācija tiek analizēta un izmantota mācību procesā, izmantojot tādu darba 

formu kā portfolio veidošanu. Skolēnu darba rezultāti tiek reģistrēti e-klases sistēmā, kur regulāri 
tiek veikta skolēnu sasniegumu analīze. Skolēnu pārbaudes darbi notiek saskaņā ar programmām 

un pārbaudes darbu grafikiem. Skolēniem ir zināms pārbaudes darbu grafiks. Atsevišķās klašu 
grupās MK saskaņā ar darba plānu rīko vienotus pārbaudes darbus, lai diagnosticētu problēmas 
mācību vielas apguvē. Darbu rezultāti tiek apkopoti un izvērtēti MK sēdēs. Skolēni mācās 

izvērtēt savu darbu, un lielākai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu: viņi 
mācās atbilstoši savām spējām, ieinteresēti rezultātu sasniegšanā, aktīvi iesaistās darbā, labprāt 

izpilda radošos uzdevumus. Pārsvarā skolēnu piezīmes un pieraksti ir pārskatāmi un saprotami. 
Mācīšanās procesā skolēni izmanto mācību kabinetos esošos līdzekļus. Skolēni tiek iesaistīti 
sava un citu skolēnu darba vērtēšanā, prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli, pieņemt lēmumu. 

Skolā ir izstrādāta kārtība skolēnu kavējumu uzskaitei. Skolēnu mācību darbs un kavējumi tiek 
apspriesti atbalsta komandas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolēni ir veiksmīgi apguvuši dažādas sadarbības formas mācību stundās. Skolēni 
stundās strādā sadarbojoties, atbalsta cits citu, prot strādāt individuāli un labprāt strādā mazās un 
lielās grupās. Projektos piedalās dažāda vecuma skolēni. Vidusskolēni apgūst pamatiemaņas 

pētniecisku darbu izstrādē, prezentēšanā. Lielākai daļai skolēnu ir labi attīstītas sociālās prasmes, 
viņi ir draudzīgi, atvērti un pozitīvi noskaņoti kopējam darbam. Mācīšanās procesu veicina 

labvēlīgas attiecības starp skolēniem. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izmantojot ģimnāzijā piedāvātas papildu iespējas, sekmēt skolēnu līdzdalību mācību 
procesa norisē. 

2. Attīstīt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi, strādājot ar dažādiem informācijas 
avotiem. 

 

Pamatojuma bāze: 
1. Skolēnu rakstu darbi. 

2. Skolēnu projektu darbi. 
3. Skolēnu zinātniski pētnieciski darbi. 
4. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze. 

5. Olimpiāžu rezultāti. 
6. Pedagoģiskās padomes protokoli. 

7. Klašu audzinātāju darba plāni. 
 
Vērtējums: labi. 
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Stiprās puses: 

1. Mācību procesa pilnveidošanai skolēnu sasniegumi tiek analizēti un izvērtēti pēc 
noteiktas sistēmas saskaņā ar ģimnāzijas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

2. Ģimnāzijā nostiprinājušās sasniegumu motivēšanas, skolēnu apbalvošanas un 
uzlavēšanas tradīcijas. 

 

 Vērtēšana ģimnāzijā atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos 
par vispārējās pamatizglītības valsts standartu un vispārējās vidējās izglītības valsts standartu. 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vienojas par skolēnu darbu vērtēšanas kārtību, veidojot 
vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai, ņemot vērā skolēnu vecuma 
īpatnības un mācību priekšmeta specifiku. Visi skolotāji strādā saskaņā ar mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību, kura izstrādē skolotāji aktīvi piedalījušies. Mācību sasniegumu vērtēšanai 
izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, kā, piemēram, kontroldarbi, 

diagnosticējošie darbi, projekta darbi, individuāli sagatavoti darbi, noslēguma pārbaudes darbi, 
ieskaites u.c. 
 Skolēni un skolēnu vecāki ir informēti pār vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā 

arī par vērtēšanas principiem katrā mācību priekšmetā. Ik gadu skolēnu darbu vērtēšanas process 
skolā pilnveidojas, liela uzmanība ir pievērsta skolēnu pašvērtējuma prasmju un iemaņu 

veidošanai. 
 Skolotājs sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, konsekventi veic vērtējumu uzskaiti, 
ierakstot tos e-klases žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos. Vērtējumu skaits un 

piepildījuma blīvums ģimnāzijā ir optimāls, tas veicina nepieciešamās informācijas par mācību 
sasniegumiem izaugsmi un dinamiku, tās saņemšanu gan audzēkņiem, gan viņu vecākiem, gan 

arī skolas vadībai. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un regulāri kontrolēta. 
 Skola izmanto vērtēšanas procesā iegūto informāciju, regulāri analizē metodisko 
komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs, izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai 

un attīstībai. 
 Klašu audzinātāji informē skolēnu vecākus par bērnu mācību sasniegumiem, izsniedzot 

sekmju izrakstus vai ierakstot sasniegumu kopsavilkumus skolēnu dienasgrāmatā. Dažu skolēnu 
vecāki izteikuši vēlmi saņemt informāciju par bērnu sasniegumiem elektroniskā veidā, 
izmantojot e-klases piedāvātās iespējas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot dažādu vērtēšanas formu izmantojumu mācību procesā un apkopot 
labākās atziņas, paraugus skolas metodiskās pieredzes mapēs metodiskajā centrā un 
vietnē www.lvg.lv  

 

Pamatojuma bāze: 

1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
2. e-klases sistēma. 
3. Skolēnu atzīmju grāmatiņas. 

4. MK dokumenti. 
5. Metodiskās padomes protokoli. 

6. Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli un materiāli. 
 
Vērtējums: labi. 

 
 

http://www.lvg.lv/
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3. Jomā “Izglītojamo sasniegumi” 
 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Stiprās puses: 
1. Ģimnāzija regulāri uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā. 

2. 98,1% skolēnu 2017./2018.mācību gadā ir apguvuši programmu augstā, optimālā un 
pietiekamā līmenī. 

3. Izlaiduma klasēs (9. un 12.kl.) vairākums skolēnu ikdienas darbā sasniedz optimālo 
un pietiekamo apguves līmeni. 

4. 12.klasēs skolēnu skaits ar augstu un optimālu apguves līmeni mācību priekšmetos 

sasniedz 49% no kopējā skaita.  
 

Ģimnāzijā ir noteikta skolēnu ikdienas sasniegumu uzskaites kārtība, tās ievērošana tiek 
pārraudzīta. Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Skolēnu 
sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai, motivēšanai mācībām, 

mācību un audzināšanas darba plānošanai. 
Katra semestra un mācību gada nobeigumā skolotāji apkopo un analizē skolēnu 

sasniegumus, kas palīdz veiksmīgi plānot darbu nākamajam semestrim un gadam. Skolēnu 
sasniegumu analīzes materiāli ir apkopoti un salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu rezultātiem.  

 

2017./2018.mācību gadu ģimnāzijas skolēni beidza ar šādu apguves līmeni: 
 

Klašu grupas Augsts un 

optimāls 

(6-10 balles) 

% 

Pietiekams 

(4-5 balles)  

% 

Nepietiekams 

(1-3 balles)  

% 

7.-9. klases 47% 49% 4% 

10.-12. klases 43% 55% 2% 

12. klases 49% 51% 0% 

7.-12. klases 47% 51,1% 1,9% 
 

Datu analīze liecina par to, ka 98,1% izglītojamo 2017./2018.mācību gadā ir apguvuši 
programmu augstā, optimālā un pietiekamā līmenī. Skolotāji atbildīgi seko sasniegumu 

dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā papildus, diferencēti, individuāli, lai novērstu 
nepietiekamos vērtējumus priekšmetā un uzlabotu mācību kvalitāti. 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā parāda, ka viņi veiksmīgi apgūst programmu un 
sasniedz izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos izvirzītās prasības.  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Strādāt papildus, individuāli un diferencēti, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus 

ģimnāzijā. 
2. Paaugstināt skolēnu skaitu, kuri apgūst programmu optimālā un augstā līmenī visos 

mācību posmos. 

 

Pamatojuma bāze: 

1. Ieraksti e-klasē. 
2. Skolēnu sekmības analīzes materiāli. 
3. MK atskaites par dažādu līmeņu (skolas, pilsētas, valsts) pārbaudes darbiem. 

4. MK darba izvērtējumi un skolotāju pašvērtējumi. 
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3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Stiprās puses: 
1. Ģimnāzija regulāri uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudījumos, 

veic salīdzinošo analīzi ar pilsētas un valsts līmeni. Kopš 2012./2013.mācību gada 
12.klasēs tiek rīkoti izmēģinājuma eksāmeni latviešu valodā, angļu valodā, 

matemātikā, izvēles mācību priekšmetā. 
2. Izlaiduma klašu skolēni katru gadu veiksmīgi nokārto valsts pārbaudes darbus un 

saņem apliecības par pamatizglītības apguvi un atestātus par vidējās izglītības apguvi. 

3. 12.klasēs valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā skolēnu sasniegumu līmenis 
ir augstāks par vidējo vērtējumu valstī. Vidējais procentuālais kopvērtējums 

centralizētajos eksāmenos iepriekšējo divu gadu laikā ir vidēji par 13,5 % augstāks 
salīdzinājumā ar vidējo vērtējumu valstī. 

 

Ģimnāzija regulāri uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un 
centralizētajos eksāmenos. Pedagogi tiek informēti par ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem, kas 

palīdz attīstīt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Visi skolēni sekmīgi kārto valsts pārbaudes 
darbus. 

 

 

9.klase 

 
Vidējās atzīmes valsts pārbaudes darbos ir šādas: 

 

Mācību 

priekšmets 

2015./2016. m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018. m.g. 

Latviešu valoda 0,66 0,68 0,69 

Matemātika 0,65 0,63 0,55 

Vēsture 0,66 0,74 0,70 

Angļu valoda 0,83 0,83 0,77 

Krievu valoda 0,79 0,77 0,75 
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12.klase 

 

 

 

Skolēnu skaits, kuri kārto CE 

Mācību 

priekšmets 

2015./2016. m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018. m.g. 

Latviešu valoda 69 84 93 

Matemātika 69 84 93 

Angļu valoda 68 83 88 

Krievu valoda 3 8 10 

Vācu valoda 0 0 0 

Fizika 11 13 9 

Ķīmija 3 6 4 

Bioloģija 12 23 23 

Vēsture 2 10 8 

 
Centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību 12.klasēs rezultāti pēdējo trīs gadu 

laikā ir šādi: 
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Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt skolēnu sagatavošanu veiksmīgai valsts pārbaudes darbu kārtošanai. 

2. Sekmēt darbu ar apdāvinātajiem skolēniem, lai palielinātu ģimnāzijas vidējo 
procentuālo kopvērtējumu centralizētajos eksāmenos līdz augstam un optimālam 
vērtējumam virs 65%. 

 

Pamatojuma bāze: 

1. VISC pārskati par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. 
2. Skolēnu valsts pārbaudes darbu uzskaites un analīzes materiāli Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes gada grāmatās. 

3. MK analīzes materiāli. 
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4. Jomā “Atbalsts izglītojamiem” 
 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

 

Stiprās puses: 

1. Tiek organizēti kvalitatīvi adaptācijas pasākumi, kuri palīdz skolēniem iekļauties 
klases un skolas dzīvē. 

2. Ģimnāzijā ir izstrādāts disciplīnas plāns un skolas atbalsta komandas nolikums, tiek 
veikta mērķtiecīga un profesionāla darbība skolas ikdienas dzīvē, realizējot 
disciplīnas plānu, atbalsta komandas mērķus un uzdevumus. 

3. Drošības nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir uzstādītas 
videonovērošanas kameras. 

Ģimnāzijā ir veikti nepieciešamie pasākumi skolēnu drošības un veselības aprūpes 
nodrošināšanai. Ievērojot normatīvos aktos noteikto, ir izstrādāti ģimnāzijas iekšējās kārtības 
noteikumi, iekļaujot tajos arī drošības jautājumus. 

Regulāri tiek apkopotas un izmantotas mācību audzināšanas darbā ziņas par skolēnu 
veselības stāvokli. Ģimnāzijā strādā medmāsa, atbilstoši normatīvajām prasībām ir iekārtots 

medicīnas kabinets. Medmāsa vienmēr laicīgi informē vecākus par negadījumiem, traumām un 
saslimšanas gadījumiem, regulāri notiek informācijas apmaiņa par bērnu veselības stāvokli, par 
individuālajām vajadzībām. Bērna saslimšanas gadījumā medmāsas sadarbojas ar ģimenes ārstu. 

Tiek veikta regulāra uzskaite par skolēnu veselības stāvokli, apkopoti dati, ar kuriem tiek 
iepazīstināti klašu audzinātāji. Medmāsas seko līdzi skolēnu fiziskās slodzes noslogotībai sporta 
stundās, pievēršot uzmanību bērnu veselības problēmām. Medicīnas kabinetā ir mapes ar 

informatīviem materiāliem par veselīgu uzturu, infekcijas slimībām, atkarībām u.c., un skolēni 
labprāt ar tiem iepazīstas. 

Pedagogi un atbalsta personāls veic skolēnu izglītošanu pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, dzimumaudzināšanā, organizē pasākumus un 
tematiskas stundas. Pilsētas pirmās palīdzības sacensībās skolas komanda piedalās ar izciliem 

sasniegumiem, iegūstot 1.vietas. Ir noteikta kārtība, un skolēni zina, kā rīkoties negadījumu, 
traumu un akūtas saslimšanas gadījumos. 

Ģimnāzijā ir atbildīgā persona par darba drošības organizāciju. Visiem drošības 
pasākumiem ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti reglamentējošie dokumenti, ar kuriem 
iepazīstināti skolēni, vecāki un skolas personāls. Ir pieejama stenda informācija par dažādiem 

palīdzības dienestiem un informatīvajiem tālruņiem. 
Ģimnāzijas telpās redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, skolēni un personāls tiek 

iepazīstināti par rīcības plānu ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. Kabinetos 
(dabaszinātņu, mājturības, informātikas) redzamā vietā tiek novietotas drošības instrukcijas, ar 
kurām skolēni tiek iepazīstināti. 

Klašu audzinātāji plāno stundas par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās 
situācijās, par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu. Ģimnāzijā regulāri notiek tikšanās 

ar policijas darbiniekiem, lai teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās nostiprinātu prasmes un 
iemaņas rīkoties bīstamās situācijās. 

Ir noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu un pasākumu organizēšanā. 

Skolēnu drošības nodrošināšanai ģimnāzijas telpās un teritorijā, ievērojot normatīvajos 
aktos noteikto, ir ierīkotas 16 videonovērošanas kameras. 

Ģimnāzija nodrošina skolēnu nodarbošanos pēc mācību stundām, iesaistot viņus interešu 
izglītības nodarbībās, fakultatīvos, sporta nodarbībās un citās, viņiem interesējošās, aktivitātēs. 

Ģimnāzijā ir visi nepieciešami resursi, lai sniegtu skolēniem emocionālu vai psiholoģisku 

atbalstu. Sistemātiski tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 
Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem, vecākiem, lai savlaicīgi sniegtu 

palīdzību skolēniem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā. 



19 

 

Ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvātas individuālās un grupu konsultācijas par dažādiem 

jautājumiem (pašregulācija stresa situācijās, sagatavošanās eksāmeniem, dzimumaudzināšana, 
karjeras izvēle utt.). 

Regulāri notiek profilaktiskie pasākumi, kuru mērķis ir sociālās uzvedības profilakse 

(klases stundas par konfliktu situāciju risināšanu, mazās pedagoģiskās sēdes, atbalsta personāla 
sēdes). 

 Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēniem no sociālā riska ģimenēm un raižu bērniem, kuriem 
ir problēmas mācībās un uzvedībā. Sociālais pedagogs pārzina sociālā riska ģimeņu mājas 
apstākļus, sadarbojas ar pašvaldības instancēm skolēnu sociālo problēmu risināšanā. Skolas 

darbinieki ir iejūtīgi, taktiski, un sniedz konstruktīvus ieteikumus un risinājumus dažādu situāciju 
risināšanā. 

 Skolas psihologs un uzaicinātie lektori skolotājiem rīko seminārus par dažādiem 
psiholoģiski – pedagoģiskiem jautājumiem, piemēram, par pozitīvu domāšanu un attieksmes 
veidošanu, mācību motivācijas uzlabošanu. 

Lai samazinātu skolēnu un vecāku psiholoģisko stresu un skolēni varētu veiksmīgi 
iekļauties klases un skolas dzīvē, tiek rīkoti adaptācijas pasākumi 7. un 10. klasēs. Par tradīciju ir 

kļuvis visa skolas kolektīva adaptācijas pasākums septembra sākumā “Atvadas vasarai”, 7. un 
10. klašu saliedēšanās projekti, pasākums 7.klašu skolēniem “Kļūsti mūsējais”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Pilnveidot skolas atbalsta komandas darbību, garantējot kvalitatīvu palīdzību 

ikvienam skolas skolēnam un pedagogam pēc vajadzības. 
2. Paaugstināt pedagogu atbildības līmeni vienotu prasību uzturēšanā. 

 

Pamatojuma bāze: 
1. Kontroles un uzraudzības pārbaužu materiāli. 

2. Skolas evakuācijas plāni. 
3. Atbalsta personāla darba materiāli. 
4. Skolēnu drošību reglamentējošie dokumenti. 

5. Darba plāns. 
6. Adaptācijas programma un darba materiāli. 

 
Vērtējums: ļoti labi. 
 

 
4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Stiprās puses: 
1. Plašas pašrealizācijas iespējas intelektuālajās, radošajās un sociālajās sfērās. 

2. Aktīva skolēnu līdzpārvaldes darbība. 
3. Redzami sasniegumi interešu izglītības programmās. 

 
Lai veicinātu skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstību, 

ģimnāzijas izglītības programmās tiek izmantotas sociālās izglītības tēmas. 

Ģimnāzijas audzināšanas darba programmā, kura balstās uz valstī un skolā noteiktajām 
prioritātēm, ietvertas šādas tēmas: “Es – aktīva personība”, “Es – ģimenē, klasē, skolā”, 

“Sabiedriskā līdzdalība”, “Karjeras izglītība”, “Veselība un vide” un “Drošība”. 
Klašu audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, ģimnāzijas atbalsta personālu, 

vadību veic skolēnu spēju, interešu, pašvērtējuma, prasmju u.c., izpēti, lai veiksmīgāk plānotu 

darbību skolēnu personības veidošanā. Klases audzinātāju stundas ir kvalitatīvas un veicina 
skolēnu attīstību. Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem veido skolēnu portfolio, rosinot skolēnus 

kvalitatīvai sevis izpētei. Pozitīvā pieredze tiek apkopota, ar tiem iepazīstināti visi klašu 
audzinātāji pieredzes apmaiņas semināros, kā arī uzkrāti metodiskie materiāli (nominēti Liepājas 
pilsētas metodisko izstrādņu skatē). Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem veido saistošus klases 
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ārpusstundu pasākumus atbilstoši vecumposmam, organizējot izglītojošas un kolektīvu 

saliedējošas ekskursijas, klases vakarus, kultūras pasākumu apmeklējumus u.c. Katru gadu 
ģimnāzijas skolēnu izvirzītie klašu audzinātāji tiek nominēti pilsētas konkursā “Lieliskais klases 
audzinātājs”, apliecinot savu augsto profesionalitāti klases kolektīva un ikviena jaunieša 

personības attīstībā. 
Ģimnāzijā tiek rīkoti daudzveidīgi kvalitatīvi un jēgpilni ārpusstundu pasākumi un 

aktivitātes, gan tradicionālie, gan pēc skolēnu vai skolotāju iniciatīvas. Tradicionālie skolas 
pasākumi: Atvadas vasarai, Skolotāju diena, 7.klašu pasākums “Kļūsti mūsējais”, Lāčplēša 
diena, pasākumu cikls Latvijas dzimšanas dienai, Labdarības koncerts, Ziemassvētku balle, 

Erudītu konkursi, Žetonu vakars, Koru kari, Literāri muzikālo kompozīciju konkursi, literārās 
pēcpusdienas, deju konkurss 7. – 9.klasēm, Vienotības skrējiens, sporta sacensības, Darba svētki 

u.c. 
Ģimnāzijas skolēniem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem. Aktīvi darbojas divas skolēnu līdzpārvaldes: 7. – 9.klašu skolēnu līdzpārvalde 

“Kodols” un ģimnāzijas skolēnu parlaments. Pamatskolas līdzpārvalde apgūst iemaņas 
pasākumu organizēšanā, piedalās skolas dzīves uzlabošanā, veicot aptaujas vienaudžu vidū, rīko 

konkursus un akcijas, pievēršot skolēnu uzmanību latviskajai dzīvesziņai (Mārtiņdienas 
pasākumi, Lieldienu svinēšana). Līdzpārvalde veido sadarbību ar Liepājas Centra sākumskolu, 
organizējot pasākumu 6.klašu skolēniem ”Vai esi gatavs ģimnāzijai?”. 

Ģimnāzijas 10. – 12.klašu skolēnu aktīvam ir savas darba telpas.  Demokrātiski ievēlēts 
skolēnu parlaments strādā, veicinot skolēnu aktīvāku dzīvi skolā, rosinot skolēnus 

daudzveidīgām aktivitātēm, organizējot dažādas akcijas (Labdarības akcijas, Izgaismosim 
Latviju, Latvieša pozitīvo emociju virpulis, Zaļā nedēļa), aptaujas (skolēnu attieksme pret skolas 
dzīvi), konkursus (erudīti par Latviju, Liepāju, par karjeras izvēli), sporta sacensības starp 

klasēm un izglītojošus (stundas pamatskolas skolēniem par skolēnu pienākumiem un tiesībām,  
par piederību Latvijai, tematiskas pēcpusdienas – diskusijas vidusskolēniem par atkarību, par 

politiku) un izklaides ( Ziemassvētku balle, Skolotāju diena, Koru kari, Valentīndienas Rožu 
pasts, Smieklu diena, Karaoke starpbrīžos) pasākumus. Parlamentā ir četri sektori: kultūras, 
izglītības, sporta un informatīvais. Skolēniem, darbojoties parlamentā, dota iespēja mācīties 

apgūt prasmi strādāt komandā, organizēt jauniešiem interesējošus pasākumus, uzņemoties 
atbildību par to realizāciju. Jauniešiem ir iespēja paust savu pašiniciatīvu, organizējot un 

tiekoties pieredzes apmaiņas pasākumos ar citu Latvijas skolu skolēnu līdzpārvaldēm (valsts 
ģimnāziju līdzpārvalžu pasākums “Atspere”, Liepājas Skolēnu līdzpārvalžu konference). 
2011.gadā realizēts AFS starptautiskais projekts, kurā skolēnu parlaments dalījās savā darbības 

pieredzē ar Itālijas Liņjano ģimnāzijas skolēniem, viesojoties Liņjano un uzņemot itāļu draugus 
Liepājā. 2016. un 2017.gadā notika pieredzes apmaiņa ar  Novaras  Karlo Alberto liceju Itālijā. 

Skolēniem ir iespējas pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar ģimnāzijas 
darbiniekiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus, kritiku un citas atsauksmes par ģimnāzijas 
dzīves aktuālām tēmām. Reizi gadā notiek skolas plenārsēdes, kurās skolēniem un viņu 

vecākiem iespēja paust viedokli par skolas dzīvi. Ieteikumus ņem vērā kā skolas administrācija, 
tā skolēnu parlaments, plānojot tālāko darbību. 

Ģimnāzijas interešu izglītības programmu piedāvājums ir vispusīgs, pamatots un 
mērķtiecīgs. Skolas virzieni interešu programmu realizēšanā ir tradīcijās balstīti un noturīgi: 
mūzika, lietišķā un vizuālā māksla, sports. Uzklausot skolēnu vēlmes, tiek piedāvātas un 

realizētas jaunas interešu izglītības programmas, kā iespēja mācīties balles dejas. Katra mācību 
gada sākumā skolēni un vecāki tiek informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības 

programmām klases stundās, vecāku sapulcēs, skolas mājas lapā. Ģimnāzijā darbojas 14 interešu 
izglītības pulciņi, kuros darbojas 322 skolēni. 

Skola lepojas ar ģimnāzijas jaukto kori, kurš noturīgi ir starp labākajiem skolu jauktajiem 

koriem valstī, pamatskolas meiteņu kori (augsti sasniegumi pilsētas un novadu koru skatēs). 
Kolektīvi regulāri piedalās skatēs, konkursos, Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kā arī uzstājas skolas un pilsētas rīkotajos pasākumos. Rīkoti 
sadraudzības koncerti ar Rīgas Franču liceja jaukto kori 2012./2013.m.g. 2013.gadā jauktais 
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koris viesojās Somijā Lahti ģimnāzijā, sniedzot kvalitatīvus koncertus ģimnāzijas audzēkņiem un 

pilsētas iedzīvotājiem. 
Sporta pulciņu dalībnieki piedalās skolas un pilsētas organizētajās sacensībās, gūstot 

noturīgus panākumus (basketbols, volejbols, florbols). Skolēni labprāt pēc stundām nodarbojas 

ar sportu, tādējādi lietderīgi pavadot brīvo laiku un domājot par savu veselību. Liela interese ir 
par koriģējošās vingrošanas nodarbībām ģimnāzijas meitenēm, peldēšanu. 

Sasniegumus pilsētas, novada un valsts turnīros uzrāda ģimnāzijas Debašu klubs, 
debatējot latviešu un angļu valodā. Debašu kluba skolēni piedalās Starptautiskajos debašu 
turnīros un mācībās (Čehijā, Lietuvā, Polijā, Austrālijā). 2013.gadā ar Debašu kluba atbalstu 

skolas komanda uzvarēja Eiropas Savienības simulācijas spēlē par ES Padomes un Parlamenta 
darbību, balvā iegūstot iespēju piedalīties 22 valstu jauniešu plenērā Eiropas Savienības 

parlamentā Strasbūrā. Debašu kluba darba sasniegumi redzami skolas absolventos, kuri labprāt 
turpina piedalīties dažādos Debašu kluba organizētajos pasākumos. 

Lietišķās mākslas un floristikas pulciņa dalībnieki ne tikai gūst panākumus konkursos 

(pilsētas vizuālās mākslas, valsts un starptautiskajās bērnu mākslas izstādēs – Lidice u.c.), bet arī 
piedalās skolas noformēšanā, radot estētisku vidi ar skolēnu darbiem. 

Augsti rezultāti tiek gūti, pateicoties aktīviem un radošiem, kvalificētiem pulciņu 
skolotājiem, pamatotām, mērķtiecīgi un labi izstrādātām programmām, atbilstošām skolēnu 
interesēm un vajadzībām. 

Skolēni, vecāki, skolas darbinieki regulāri tiek informēti par skolēnu individuālajiem un 
skolas komandu sasniegumiem. Informācija par sasniegumiem tiek ievietota ģimnāzijas mājas 

lapā, skolas avīzē “Kliedziens”. Svarīga loma skolas dzīvē ir avīzei, kas tiek izdota kopš 
1996.gada. Vairākus gadus skolas avīze “Kliedziens” ir bijusi valsts laureāte skolu avīžu vidū. 
Vairāki bijušie skolas avīzes redaktori un jaunie žurnālisti veiksmīgi darbojas profesionālajā 

žurnālistikas jomā. 
Iespēja darboties aktīvā ārpusstundu dzīvē skolā veicina skolēnu spēju attīstību, radošo 

potenciālu, kas būtiski ietekmē harmoniskas personības attīstību. 
 

Tālākās attīstības vajadzības:  

1. Sekmēt jauniešu pilsoniskās pašapziņas un valstiskās apziņas veidošanu, rosinot 
pilnvērtīgi iesaistīties skolas vides veidošanā un uzturēšanā. 

2. Rosināt skolēnu iesaistīšanos daudzveidīgās skolas interešu izglītības programmās, 
popularizējot veselīgu dzīvesveidu un gūstot būtiski noderīgas iemaņas tālākajai 
dzīvei. 

3. Pilnveidot klases audzinātāju programmu un metodisko materiālu bāzi klases 
audzinātāja profesionālam darbam. 

 

Pamatojuma bāze: 
1. Interešu izglītības programmas. 

2. Ārpusstundu nodarbību grafiki. 
3. Pulciņu pedagogu darba pašvērtējums. 

4. Ģimnāzijas audzināšanas programma. 
5. Klašu audzinātāju darba programmas. 
6. Klašu audzinātāju portfolio. 

7. Ģimnāzijas darba plāns. 
8. Pasākumu scenāriji, nolikumi. 

9. Skolēnu pašpārvaldes darba materiāli. 
10. Diplomi. 
11. Skolas avīze “Kliedziens”. 

12. Vietne www.lvg.lv  
 

Vērtējums: ļoti labi. 

http://www.lvg.lv/
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4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Stiprās puses: 
1. Visi karjeras izvēles virzieni un darbības rada pamatu savlaicīgai, apzinātai 

personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību un karjeras izvēli. 
2. Ģimnāzijā izstrādāta karjeras izglītības programma proģimnāzijas un ģimnāzijas 

klasēm, kas palīdz koordinēt darbību šajā jomā. 

3. Klases audzinātāji nodrošināti ar metodiskajiem materiāliem. 
 

Ģimnāzija nodrošina konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem par izglītības programmu 
izvēli. Katru gadu tiek organizētas klašu sanāksmes skolēniem un viņu vecākiem (9.kl.), kurās 
direktora vietniece izglītības jautājumos sniedz skolēniem papildus informāciju par mācību 

iespējām atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai un audzēkņu interesēm. Skolēni mērķtiecīgi 
izvēlas ģimnāzijas izglītības programmas, ir motivēti mācībām, kas saistītas ar viņu nākotnes 

nodomiem. Ģimnāzijas mājas lapā pieejama informācija par skolas piedāvātajām izglītības 
programmām, iestāšanās nosacījumiem. 

Atbalstam karjeras izvēlē ir izstrādāta karjeras izglītības programma proģimnāzijas un 

ģimnāzijas klasēm, saskaņā ar kuru tiek sniegta dažāda veida informācija skolēniem un vecākiem 
par izglītības un karjeras iespējām: notiek klašu audzināšanas stundas, tikšanās ar vidējās 

profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, vecākiem un ģimnāzijas absolventiem. 
Ģimnāzijai ir laba sadarbība ar NVA Liepājas filiāli, kas regulāri nodrošina skolēnu interešu un 
vajadzību apzināšanu un izpēti. Sadarbībā ar skolēnu parlamentu tiek apzinātas ģimnāzijas 

audzēkņus interesējošās profesijas, un interesentiem ir iespēja tikties ar dažādu augstskolu 
pārstāvjiem, kā arī tikties ar noteiktu profesiju pārstāvjiem Karjeras nedēļu pasākumu laikā 

(VIAA organizētā karjeras nedēļa Liepājā oktobrī un ģimnāzijā organizētā karjeras nedēļa 
februārī). Ir izveidojusies laba sadarbība ar skolas absolventiem. Skolas avīzē “Kliedziens” tiek 
publicētas intervijas ar skolas absolventiem par studijām un profesijām (piemēram, ārsts, 

žurnālists, arhitekts, būvnieks, programmētājs u.c.). 
Ģimnāzijas audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties konkursos, kas saistīti ar 

karjeras izvēli, tādējādi rosinot izzināt dažādas profesijas un gūstot priekšstatu par tām (konkurss 
“Vai zini”, “Mūsu sapņu profesijas” u.c.). Regulāri ar labiem sasniegumiem skolas komanda 
piedalās Lāčplēša balvas izcīņas “Puiku spēlēs”, ir Latvijas Jūras akadēmijas karjeras konkursa 

“Enkurs” seškārtēji laureāti. 
Karjeras izvēles darba koordinatore, klases audzinātāji, psihologs plāno un regulāri 

organizē kvalitatīvus profesionālus orientācijas pasākumus visu vecuma grupu skolēniem. Klašu 
vecāku sapulcēs vecākiem ir iespēja saņemt aktuālu informāciju par karjeras izglītības 
jautājumiem, piedāvāti izglītojoši semināri, rosinot vecākus savu bērnu atbalstam karjeras 

izglītībā. Tiek organizētas ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, organizācijām, mācību 
iestādēm, skolēni katru gadu apmeklē izstādi “Skola”, piedalās “Ēnu dienās”. 9.klašu audzēkņi 

katrs izstrādā projekta darbu “Mana nākotnes profesija”, kura laikā tiek izzināta un apkopota 
daudzveidīga informācija par izvēlēto profesiju, ēnots izvēlētās profesijas pārstāvis, apzinātas 
savas dotības un piemērotība izvēlētajai profesijai. 

Tiek apzinātas iespējas un sniegta nepieciešamā informācija un palīdzība ģimnāzijas 
12.klašu skolēniem dažādu stipendiju fondu apguvei mācībām augstskolās (“Vītolu fonds”, UPB 

holdinga fonds “Stabilitāte”, LU “Ceļamaize”, LiepU stipendija, u.c.). 
Klašu audzinātāji ir ieguvuši zināšanas par karjeras izglītību tālākizglītības kursos, kas 

sekmē kvalitatīvāku klases stundu darbu. Skolā notiek pieredzes apmaiņas semināri par 

jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izglītību, uzmanība pievērsta karjeras izglītības jautājumiem 
mācību priekšmetu stundās (seminārs “Klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju 

sadarbība skolēnu karjeras izvēles nodrošināšanā”). 
Skolas bibliotēkā ir pieejama daudzveidīga informācija par tālākizglītības iespējām, tiek 

savlaicīgi vākta un apkopota informācija par dažādām izglītības iestādēm, aktualitātēm darba 
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tirgū, izmaiņām likumdošanā. Skolēniem un viņu vecākiem iespējams izpētīt digitālos, kā arī 

izmantot interneta resursus, lai iegūtu vajadzīgo informāciju karjeras izvēles jomā. 
Ģimnāzijā ir apkopota informācija par absolventu tālākizglītību, vairāk kā 92% 

absolventu turpina mācīties Latvijas un citu valstu augstskolās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību, 
kā arī sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītības jautājumos. 

2. Rosināt skolēnus būt sociāli aktīviem, iesaistīties karjeras pasākumu organizēšanā, 

popularizējot to nozīmi lēmumu pieņemšanā. 
 

Pamatojuma bāze: 
1. Karjeras izglītības programma. 
2. Klašu audzinātāju darba plāni. 

3. Materiāli par karjeras izglītību skolas bibliotēkā un skolas metodiskajā centrā. 
4. Vietne www.lvg.lv 

5. Skolas avīze “Kliedziens”. 
6. Pasākumu materiāli un izvērtējumi. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 
 

 

4.4. Atbalsta mācību darba diferenciācijai 

 

Stiprās puses: 
1. Nodrošināts atbalsts talantīgiem skolēniem, tiek atbalstīti viņu skolotāji. 

2. Īstenota sadarbība skola – talantīgs skolēns. 
3. Tiek piedāvātas konsultācijas skolēniem un vecākiem. 
4. Laba sadarbība ar atbilstošajām pašvaldības institūcijām. 

 
Ģimnāzijas vadība, metodiskās komisijas, priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, 

plānojot savu darbu, ievēro talantīgo skolēnu vajadzības, veicina viņu izaugsmi. Skolēniem ir 
iespējas izmantot individuālās un fakultatīvās, kā arī interešu izglītības nodarbības, kurās tiek 
attīstītas viņu spējas, talants, radošais potenciāls. Direktora vietnieki izglītības jautājumos, 

sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, koordinē darbu ar talantīgiem skolēniem. 
Apzināti tiek veicināta talantīgo skolēnu dalība olimpiādēs, projektos, konkursos, skatēs, 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Uz ģimnāzijas bāzes ir izveidotas talantu skolas ķīmijā 
un programmēšanā, kur skolēni tiek piesaistīti arī no citām skolām. 

Skolēnu attīstībai, kā arī talantu izaugsmei, ģimnāzijā ir iespēja iesaistīties starptautiskos 

projektos. Par talantīgo skolēnu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie 
skolēni, ģimnāzijas darbinieki, vecāki. Ik gadu labākie ģimnāzijas absolventi tiek izvirzīti 

apbalvošanai ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu. Regulāri mācību gada beigās tiek rīkota 
pieņemšana pie direktora uz Goda kliņģeri. Šajā pasākumā piedalās skolēni, kuriem mācību gadā 
bijuši nozīmīgi sasniegumi dažādās jomās, kas būtiskas arī skolas izaugsmei (mācību priekšmetu 

olimpiādes, sports, konkursi), skolēni parakstās Goda grāmatā. 
Ģimnāzijā izveidotā sistēma darbam ar talantīgajiem skolēniem dod labus rezultātus. 

Pēdējo 3 gadu laikā ģimnāzijas skolēniem ir šādi sasniegumi: 
- olimpiādēs skatīt http://www.lvg.lv/section/top/olimpiades/241/ 
- konkursos skatīt http://www.lvg.lv/section/top/konkursi/242/ 

- ZPD lasījumos skatīt http://www.lvg.lv/section/top/zpd- lasijumi/233/ 
Ģimnāzijā ir apzinātas skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās, un kuriem ir 

mācību stundu kavējumi. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls, 
ģimnāzijas vadība veiksmīgi sadarbojas, lai sekmētu šo skolēnu izaugsmi, novērstu skolēnu 
neattaisnoto stundu kavējumus. Ģimnāzijā ir noteikti konsultācijas laiki, kuros skolēni var 

http://www.lvg.lv/
http://www.lvg.lv/section/top/olimpiades/241/
http://www.lvg.lv/section/top/konkursi/242/
http://www.lvg.lv/section/top/zpd-lasijumi/233/
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saņemt priekšmetu skolotāju palīdzību. Nepieciešamības gadījumā skolotāji sniedz individuālas 

konsultācijas, lai palīdzētu skolēniem mācīšanās procesā. 
Vecākiem ir iespēja konsultēties ar ģimnāzijas vadību, klases audzinātājiem, priekšmetu 

skolotājiem, atbalsta personālu skolā organizētājos vecāku dienās. 

Ģimnāzijā ir izstrādāta kārtība, kā tiek ziņots par mācību stundu kavējumiem, kāda ir 
kavējumu attaisnojošo dokumentu kārtība un kādi ir iespējamo seku veidi skolēniem, kuri 

mācību stundas kavē neattaisnoti. Laicīgi tiek veiktas nepieciešamās darbības skolēnu mācību 
stundu kavējumu samazināšanai un palīdzības sniegšanai. Šajā darbībā tiek veiksmīgi iesaistīts 
atbalsta personāls. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pedagoģisko un sociāli – psiholoģisko palīdzību skolēniem un 
viņu ģimenēm, ģimnāzijā ir izveidota atbalsta komanda, kuras sastāvā ir sociālais pedagogs, 

izglītības psihologs un administrācijas pārstāvji. 
Sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, kā arī pašvaldības institūcijām 

atbalsta komanda koordinē darbu šādos virzienos: 

1. skolēnu vajadzību izpēte; 
2. skolēnu iekšējās kārtības noteikumu izpildes kontrole; 

3. skolēnu adaptācija; 
4. mazo pedagoģisko sēžu organizēšana. 

Visiem atbalsta personāla darbiniekiem ir atbilstoši resursi, lai palīdzība būtu pieejama visiem 

bērniem, kuriem tā ir nepieciešama.    
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt talantīgo skolēnu piesaisti līdzdalībai jauno talantu skolā, projektos un 

pētnieciskajos darbos un sadarbību ar šo skolēnu vecākiem. 

2. Sekmēt pedagogu un skolēnu vienotu prasību ievērošanu, pilnveidot skolēnu 
atbildību par savu uzvedību, ņemot vērā skolas iekšējās kārtības noteikumus un 

disciplīnas plānu. 
 

Pamatojuma bāze: 

1. Konkursu un olimpiāžu rezultāti. 
2. Metodisko komisiju materiāli. 

3. Konsultāciju grafiks. 
4. Atbalsta komandas darba materiāli. 
5. Ģimnāzijas darba plāns. 

6. Sadarbības projektu materiāli. 
 

Vērtējums: labi. 
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4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 
Ģimnāzijā nav skolēnu ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kam ir noteikta 

speciālās izglītības programmas apguve. 
 

Ģimnāzijas ēkas renovācijas rezultātā ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 
 

 

4.6. Sadarbība ar vecākiem 

 

Stiprās puses: 
1. Ģimnāzijā pastāvīgi tiek attīstītas un pilnveidotas daudzveidīgas darba formas ar 

vecākiem. 
2. Rezultatīva ir vecāku informēšana par skolēnu sasniegumiem. 

 
Ģimnāzija sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. Tradicionāli 

notiek vecāku sapulces gan klašu kolektīvos, gan pa klašu paralēlēm, kur vecāki tiek informēti 
par mācību procesa jautājumiem, iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām 
aktualitātēm. 

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, skolēnu vecāki tiek informēti par valsts 
pārbaudes darbiem, to norises kārtību. 

Divas reizes mācību gada laikā vecāku dienās klašu skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar 
ģimnāzijas darba sistēmu, mācību procesu, ģimnāzijas programmām, tiek dota iespēja 
individuāli tikties ar ģimnāzijas vadību, klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, radot 
iespēju turpmākai sadarbībai. 

Klašu audzinātāji pieredzes apmaiņas semināros dalās pieredzē par iespējami labākajiem 
sadarbības modeļiem, tādējādi savā ikdienas darbā izmantojot jaunas efektīvas sadarbības 
formas sadarbībā ar skolēnu vecākiem, kā trīspusējas tikšanās ar visiem klases skolēniem – 
vecāks, skolēns, klases audzinātājs, kas veicina abpusēji ieinteresētu sadarbību ilglaicīgā 
periodā. 

Vecāki var izteikt priekšlikumus skolas darba uzlabošanai vecāku sapulcēs, individuālās 
sarunās ar skolas vadību vai klašu audzinātajiem. Skolā darbojas ģimnāzijas padome, kur vecāku 
pārstāvniecība ir vairākumā. Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot skolas 
darba organizāciju. Reizi gadā skolēnu vecāki tiek aicināti piedalīties skolas plenārsēdē.  

Informācija par notiekošajiem pasākumiem vecākiem tiek ierakstīta skolēnu sekmju 
grāmatiņās, publicēta vietējā presē, svarīgākā informācija ievietota e-klasē, ģimnāzijas mājas 
lapā un ir publiski pieejama. 

Galvenais dokuments, kurš nodrošina informācijas apmaiņu ar vecākiem, ir ģimnāzijas 
izstrādāta skolēnu sekmju grāmatiņa. 

Ģimnāzijas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumā ir noteikta kārtība, kādā vecāki tiek 
informēti par skolēna sasniegumiem. Skolēnu vecāki regulāri vismaz reizi mēnesī saņem sekmju 
izrakstus skolēnu sekmju grāmatiņā. Klašu audzinātāji vecāku informēšanai izmanto arī e-klasi. 

Sekmju izrakstos tiek uzrādīts arī kavēto stundu skaits. Nepieciešamības gadījumā vecāki 
tiek aicināti ierasties skolā, lai konsultētos par bērna sekmēm, uzvedību vai ar kavējumiem 
saistītos jautājumos. Saskaņā ar skolas disciplīnas plānu problēmjautājumu risināšanā dažādos 
posmos iesaistās klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs, skolas atbalsta komanda un 
administrācija. Kvalitatīvu darbu veic skolas psihologs, diagnosticējot bērna radušos problēmu 
cēloņus un sniedzot individuālas konsultācijas, to iepriekš saskaņojot ar skolēna vecākiem.  

Skolēnu izcilie sasniegumi tiek publiskoti, ievietojot konkursu un olimpiāžu rezultātus 
ģimnāzijas mājas lapā, skolas avīzē “Kliedziens”, organizējot pieņemšanu pie direktora. Par 
skolēnu panākumiem vecāki saņem pateicības rakstus semestra beigās. Pilsētas un valsts 
konkursu laureātu vecāki tiek aicināti uz Goda kliņģeri pie direktora kopā ar skolēniem mācību 
gada beigās. 
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Ģimnāzijā atbilstoši attīstības plānā izvirzītajai prioritātei ir izstrādāts darba plāns 
sadarbībai ar vecākiem, kurā ir noteikti darba virzieni un formas. Tiek organizēti kvalitatīvi un 
daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi (piemēram, karjeras izglītībā, konkursi proģimnāzijai “ne 
Tīrās dejas” un ģimnāzijai “Koru kari”), kuros labprāt piedalās skolēnu vecāki. Viņi aktīvi 
piedalās, atbalstot savus bērnus, skolas tradicionālajos pasākumos (Zinību diena, ZPD lasījumi, 
Žetonu vakars u.c.). 

Klašu audzinātāji rīko kopīgus pasākumus skolēniem un viņu vecākiem (Ziemassvētki, 
Mātes diena, Pēdējais zvans u.c.), saņemot ieinteresētu vecāku atsaucību. 

Klases vecāku sapulcēs audzinātāji, izvērtējot skolēnu mācību darba izaugsmi un 
personības attīstību, izmanto skolēnu portfolio. 

Ģimnāzijā rīkotās klašu vecāku sapulces un vecāku dienas notiek abpusēji piemērotā 
laikā.  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Pilnveidot skolotāju, skolēnu un vecāku prasmi izmantot jaunākās atziņas pedagoģijā 

un psiholoģijā skolas ikdienas darbībā. 
2. Sekmēt vecāku atbalstu skolēnu mācību sasniegumu pašanalīzē, rosinot mācīšanās 

procesa kvalitātes uzlabošanu. 

3. Rosināt skolas pedagogus izmantot efektīvas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem, 
pilnveidojot kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu. 

 

Pamatojuma bāze: 
1. Skolēnu sekmju grāmatiņas. 

2. Klašu vecāku sapulču protokoli. 
3. Skolas darba plāns sadarbībai ar vecākiem. 

4. Vecāku dienu apmeklējuma reģistrācijas lapas. 
5. Klašu audzinātāju un skolēnu portfolio. 
6. Plenārsēžu materiāli. 

7. Vietne www.lvg.lv 
 

Vērtējums: labi.  
 
 

5. Jomā “Iestādes vide” 
 

5.1. Ģimnāzijas mikroklimats 

 

Stiprās puses: 

1. Liepājas Valsts1.ģimnāzija ir izglītības iestāde, par kuru ir pozitīvs viedoklis sabiedrībā.  
2. Ģimnāzijā ir izkoptas tradīcijas, kas veicina skolēnos, vecākos un darbiniekos piederības 

apziņu un lepnumu par skolu. 
3. Ģimnāzijā regulāri tiek organizēti klašu un skolas pasākumi, kuri attīsta cilvēka garīgumu 

un intelektu. 

4. Efektīvi darbojas interešu izglītības pulciņi, aptver lielu audzēkņu skaitu, pozitīvi ietekmē 
skolas vidi. 

 
Ģimnāzijas kolektīvs veicina skolēnos, viņu vecākos un ģimnāzijas darbiniekos 

piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, aicinot skolēnu vecākus piedalīties dažādos 

pasākumos un informē sabiedrību par aktivitātēm ģimnāzijā. 
Sekmīgi piedaloties dažāda veida olimpiādēs, konkursos, projektos, sporta sacensībās, 

skolēni un pedagogi veiksmīgi un mērķtiecīgi veido ģimnāzijas pozitīvo tēlu. Skolai ir savs 
karogs, emblēma, skolēnu sekmju grāmatiņas, skolēnu avīze, mājas lapa, absolventu kartes, 
atzinības raksti un pateicības. Ģimnāzijai ir savas tradīcijas: adaptācijas dienas, ģimnāzistu 

iesvētības, Žetonu vakars ar vecāku piedalīšanos, Vienotības skrējiens, Latvijas un Liepājas 
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dzimšanas dienu pasākumi cikli, direktora apbalvojumi labākajiem mācībās Ziemassvētkos, 

Darba svētki mācību gada beigās. Skolēnu parlaments rosina skolēnus aktīvai dzīves pozīcijai, 
rīkojot Labestības dienas, labdarības koncertus u.c.  

Kā tradīcija kopš 2011.gada piekto gadu tiek veidoti skolēnu radošo darbu krājumi 

“Laiks nekur nepazūd” (literārie darbi, muzikālie darbi un zīmējumi). Kopš 2013.gada trešo gadu 
“Ģimnāzijas raksti” - skolēnu, skolotāju, absolventu rakstu krājums par viņiem interesējošu 

skolas dzīves jomu. 
Ģimnāzijā atzinīgi novērtē skolēnu sasniegumus, vecāku atbalstu ģimnāzijai. Skolēniem 

izsaka atzinību par teicamiem mācību darba sasniegumiem, par sabiedriskajām aktivitātēm 

ģimnāzijas un klases dzīvē, kā arī par ģimnāzijas vārda popularizēšanu un labiem rezultātiem 
olimpiādēs, projektos, konkursos, skatēs un izstādēs. Ģimnāzijas beidzēji par izciliem 

sasniegumiem mācībās un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē tiek apbalvoti ar Ministru 
prezidenta Atzinības rakstu. 

Tradīcija ir labāko skolēnu un klašu godināšana. Ziemassvētkos diplomus par labu 

mācību darbu saņem skolēni, kuru sekmes ir 7 – 10 balles (vidēji 140 skolēni). Katras klases 
viens skolēns ar augstākajiem mācību rezultātiem aizdedz sveci skolas lielajā eglē. Katru gadu 

notiek konkurss “Gada klase” 3 nominācijās – “Gada klase mācībās”, “Gada klase sportā”, 
“Aktīvākā klase”, motivējot klašu kolektīvus pozitīvam darbam, aktīvi piedaloties skolas dzīves 
norisēs. Mācību gada beigās notiek Darba svētki, kuros labākās klases saņem ierāmētus 

diplomus, klašu audzinātāji – cildinājumus. Ar skolas diplomiem un nelielām piemiņas balvām 
ar skolas simboliku tiek apbalvoti visi skolas skolēni, kuri mācību gada laikā guvuši 

sasniegumus skolas, pilsētas un valsts mērogā mācību un ārpusstundu darbā (regulāri ap 200 
skolēnu). 

Ģimnāzijā radīti visi apstākļi, lai skolēni justos vienlīdz labi, neatkarīgi no dzimuma, 

tautības, kultūras un reliģiskās piederības. Ģimnāzijas vadība, darbinieki, parlaments cenšas, lai 
skolēnu vidū nebūtu nedz fizisko, nedz morālo pāridarījumu, pievērš uzmanību disciplīnas 

pārkāpumiem, rīkojas saskaņā ar izstrādātu kārtību, lai tos izvērtētu taisnīgi, konfliktsituācijas 
tiek risinātas profesionāli. 

Ģimnāzijas darbinieki apzinās, cik svarīga ir labvēlīga gaisotne skolā, attiecības starp 

skolotājiem, vecākiem, skolēniem, kuru pamatā ir savstarpējās cieņas izrādīšana, iecietība un 
uzmanīga attieksme. 

Ir izstrādāta pedagogu darba kvalitātes piemaksas kārtība ar objektīvi izvērtējamiem 
kritērijiem. Ģimnāzijas darbinieki regulāri tiek izvirzīti pilsētas un valsts apbalvojumiem. 
2014.gadā sporta skolotājam Edvīnam Sprūdem Ordeņa kapituls piešķīra Atzinības krusta 

5.šķiru, 2012.gadā latviešu valodas skolotāja un direktora vietniece Kristīne Roze ieguva Gada 
liepājnieka nosaukumu, 2013.gadā direktors Helvijs Valcis ieguva starptautisko Luda Bērziņa 

pedagogu konkursa balvu, 2014.gadā latviešu valodas skolotājs Normunds Dzintars ieguva 
Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē.  Pēdējo piecu gadu laikā pilsētas Gada skolotāja titulam ir 
nominēti 2 skolotāji, interešu izglītībā katru gadu nominēti 2 skolotāji, konkursā “Lieliskais 

klases audzinātājs” – 4 skolotāji. Skolas pedagogi veiksmīgi piedalās radošo darbu skatēs, 
izstrādājot metodiskos materiālus un gūstot atzinību pilsētas un valsts konkursos – 6 skolotāji. 

Liepājas Skolēnu Domes rīkotajā akcijā “Foršākais skolotājs” nominēti pedagogi Lilita 
Lepse 2012./2103.m.g., Līga Tālberga 2013./2014.m.g., Arnolds Šablovskis 2016./20117.m.g. 

Veiksmīgi noris ģimnāzijas vadības un skolēnu parlamenta sadarbība. Pedagogu 

komandu darbs (darbs MK, grupu darbs skolas semināros un dažādu ar skolas dzīvi saistītu 
jautājumu izpētē) sekmē labvēlīga un uz sadarbību vērsta mikroklimata veidošanos ģimnāzijā.  

Skolēnu parlamenta vadītās plenārsēdes ļauj objektīvi izvērtēt skolas dzīves plusus un 
mīnusus, pievērst uzmanību skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai, to pilnveidošanai. 
Plenārsēžu rezultāti tiek analizēti un, ņemot vērā skolēnu un vecāku ieteikumus, plānots 

turpmākais skolas darbs mikroklimata uzlabošanai. 
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir iekļauti Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu 

sekmju grāmatiņās. Visi skolēni, vecāki un darbinieki ir iepazīstināti ar minētajiem 
noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti noteikumu papildinājumi. Skolā efektīvi 
darbojas atbalsta komanda, kas kopā ar vadību un klases audzinātājiem veic pārrunas ar 
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skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, iekšējas kārtības noteikumu pārkāpumi un 

nepietiekamas sekmes. 
Atbalsta personāla ieguldījums pozitīvas vides veidošanā un skolēnu disciplinēšanā labi 

novērtēts pedagogu pašvērtējumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Uzturēt skolēnu, vecāku un skolotāju pozitīvas un cieņpilnas sadarbības vidi. 
2. Turpināt pilnveidot un saglabāt ģimnāzijas tradīcijas, pozitīvi ietekmējot 

sociālpsiholoģisko klimatu skolā. 

 

Pamatojuma bāze: 

1. Ģimnāzijas attīstības plāns. 
2. Iekšējas kārtības noteikumi. 
3. Publikācijas masu saziņas līdzekļos. 

4. Skolēnu pašpārvaldes materiāli. 
5. Vietne www.lvg.lv 

 
Vērtējums: ļoti labi. 
 

 

5.2. Ģimnāzijas fiziskā vide 

 

Stiprās puses: 
1. Ģimnāzijas telpas ir atbilstošas pilnvērtīga mācību procesa un interešu izglītības 

nodrošināšanai. 
2. Veiktas apjomīgas investīcijas skolas infrastruktūras un funkcionalitātes sakārtošanā. 

 
Ģimnāzijā ir visas mācību – audzināšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās telpas. 

Tās ir funkcionāli iekārtotas, tīras un kārtīgas. Visās ģimnāzijas koplietošanas telpās un mācību 

telpās nodrošināts pietiekams apgaismojums, normāla temperatūra, uzkopšana tiek veikta 
atbilstoši sanitāri – higiēniskajām normām. 

2013.gadā ir izstrādāts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas (celta 1912.gadā un 2013.gadā 
iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā) renovācijas tehniskais projekts ar 
būvniecības koptāmi par 2,8 mlj. EUR. Paredzamie būvdarbi ir sadalīti kārtās saskaņā ar 

renovācijas tehniskajā projektā norādīto būvdarbu veikšanas secību. Ir piešķirts pašvaldības 
finansējums un no 2013.gada augusta līdz 2015.gada aprīlim tiek realizēti renovācijas darbi ar 

būvniecības koptāmi par 2,1 mlj. EUR.. Realizētas šādas renovācijas kārtas: fasādes un žoga 
restaurācija, jumta nomaiņa, teritorijas rekreācijas zonas apzaļumošana un labiekārtošana, 
izbūvētas un atjaunotas skolas ģērbtuves vēsturiskajā vietā ēkas cokolstāvā, izbūvētas sporta 

ģērbtuves un dušu telpas, kā arī mazā sporta zāle neracionāli funkcionējoša baseina telpu vietā 
ēkas cokolstāvā, renovēta un aprīkota lielā sporta zāle un aktu zāle. Liela daļa ēkas iekštelpu – 

gaiteņi un klases, renovētas to vēsturiskajā izskatā, nezaudējot skolas telpu funkcionalitāti. 2017. 
gadā tiek pabeigta ģimnāzijas ēkas renovācija, kopā piecu gadu laikā ieguldot 3,4 mlj. EUR no 
pašvaldības un ERAF līdzekļiem 

Ģimnāzijas telpas pilnībā aprīkotas ar ugunsdrošības signalizāciju un apsardzes 
signalizāciju. Ēkā un teritorijā ir nodrošināta vides pieejamība – izbūvēts panduss, ierīkots 

sanitārais mezgls un mobilais pacēlājs cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkas cokolstāvā 
izvietoti individuālie skapīši katram skolēnam personīgo mantu novietošanai. Renovēto klašu 
telpu iekārtošanai piešķirts pašvaldības finansējums, lai aprīkotu tās ar ergonomiskam skolas 

mēbelēm. Skolēni un skolas darbinieki saudzīgi izturas pret skolas inventāru, skolēnu parlaments 
realizē dažādas aktivitātes, lai rosinātu skolēnus piedalīties skolas telpu noformēšanā, kārtības 

uzturēšanā. 
Atsevišķā skolas spārnā ir iekārtotas telpas skolotāju patstāvīgam darbam un atpūtai. 

Konferenču zāle tiek veidota kā multimēdiju telpa darba grupu vajadzībām. Atsevišķās telpās 
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ierīkots metodiskais centrs metodisko komisiju darbam, pieredzes materiālu uzkrāšanai un 

dalīšanās pieredzē citu skolu skolotājiem. Ir sava darba telpa skolēnu pašpārvaldei un skolas 
avīzes redakcijai. 

Ģimnāzijas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo skolēnu un personāla 

pārvietošanos. Ģimnāzijas telpas ir drošas, gaiteņos izvietoti attiecīgā gaiteņa un klašu 
evakuācijas plāni ar norādēm par rīcību ārkārtas situācijās. Lai skolēni justos droši, skolas 

gaiteņos un teritorijā ir ierīkotas 16 videonovērošanas kameras. 
Ģimnāzijas teritorija ir tīra un kārtīga, apzaļumota un regulāri kopta. Ir iespēja organizēt 

nodarbības sporta laukumā. Ģimnāzijas apkārtnē ir izveidotas satiksmes drošības noteikumiem 

atbilstošas zīmes un norādes. Gandrīz visi skolēni uzskata, ka skolā un tās apkārtnē var justies 
droši. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt pilnveidot metodiskā centra un bibliotēkas funkcionalitāti. 

2. Turpināt klašu telpu renovāciju un iekārtot tās ar ergonomiskām skolas mēbelēm. 
3. Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu un apzaļumošanu, kā arī sporta laukuma 

renovāciju. 
 

Pamatojuma bāze: 

1. Kontrolējošo institūciju pārbaudes akti. 
2. Iekšējās kārtības noteikumi. 

3. Darba kārtības noteikumi. 
4. Attīstības plāns. 
5. Gada darba plāns. 

6. Tehnisko līdzekļu inventarizācijas saraksti. 
 

Vērtējums: ļoti labi. 
 

 

6.  Jomā “Iestādes resursi” 
 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Stiprās puses: 

1. Ģimnāzijas telpu iekārtojums atbilst mācību procesa, interešu izglītības programmu 
un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. 

2. Lielākā daļa mācību kabinetu ir aprīkoti atbilstoši mūsdienu prasībām. 
3. Datortehnikas aprīkojums dod iespēju izmantot datorus dažādu mācību priekšmetu 

mācīšanā. 

 
Ģimnāzijā ir visas nepieciešamās telpas izglītības programmu sekmīgai realizācijai, 

skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, 
vecumam un augumam. Klašu telpas kopš 2014.gada pakāpeniski un secīgi tiek iekārtotas ar 
ergonomiskām skolas mēbelēm. Ģimnāzijas bibliotēkā un lasītavā mērķtiecīgi tiek papildināts 

nepieciešamo mācību grāmatu klāsts visiem skolēniem, daiļliteratūra un enciklopēdiskā 
literatūra, bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja lietot bezvadu internetu. Ģimnāzijā ir divi 

datorkabineti un iegādāts 12 portatīvo datoru komplekts grupu un individuālajam darbam 
dažādos mācību priekšmetos. Pateicoties ģimnāzijas dalībai ESF nacionālās programmas 
projektā “Mācību satura izstrāde un skolotāju talākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos” kā vienai no pilotskolām, 5 dabaszinātņu kabineti tika aprīkoti ar 
mācību līdzekļiem un iekārtām, kuru tehniskā specifikācija objektīvu iemeslu dēļ šobrīd ir 

nepilnīga vai novecojusi. Kopš 2013.gada, piesaistot pašvaldības finansējumu, tiek mērķtiecīgi 
atjaunota materiāli tehniskā bāze fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetos un laboratorijās. 
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Sporta bāze (lielā un mazā sporta zāle, sporta laukums, mūsdienīgas sporta ģērbtuves) 

dod iespēju skolēniem un skolotājiem attīstīt fiziskās spējas un veicina veselīgu dzīvesveidu. 
Mācību kabineti tiek nodrošināti ar nepieciešamiem materiāltehniskiem resursiem, mācību 
procesā ir iespēja izmantot datorus un drukas ierīces. Katram skolotājam darbam klasē ir 

pieejams dators un projektors. Ģimnāzijā ir nepieciešamās telpas skolēnu ārpusklases 
nodarbībām. Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir darba kārtībā un droši lietošanā. Sanitārie 

mezgli estētiski izremontēti un atbilst normatīvo aktu prasībām. Materiāltehnisko resursu 
izmantojums ir efektīvs. Tos izmanto gan skolotāji, gan skolēni. 

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība ģimnāzijas telpu (klašu, bibliotēkas, lasītavas, konferenču 

zāles, aktu, sporta zāļu utt.) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. 
 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Plānveidīgi turpināt mācību telpu iekārtošanu saskaņā ar pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartu prasībām, apzinot MK vajadzības. 
 

Pamatojuma bāze: 
1. Kontroles un uzraudzības dienestu veikto pārbaužu akti. 
2. Izmantojamās mācību literatūras saraksts. 

3. Skolas attīstības plāns. 
4. Telpu izmantošanas grafiki. 

5. Materiālu un inventāra uzskaites dokumentācija. 
 
Vērtējums: labi. 

 

 

6.2. Personālresursi 

 

Stiprās puses: 

1. Ģimnāzija ir nodrošināta ar augsti kvalificētiem pedagogiem izglītības programmu 
īstenošanai. 

2. Skolas pedagoģiskais personāls pastāvīgi paaugstina pedagoģisko kvalifikāciju, 
realizējot mūžizglītības ideju. 

3. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktajām 

prioritātēm. 
4. Ģimnāzijas pedagogi regulāri dalās pieredzē metodiskajās komisijās, ģimnāzijas 

sanāksmēs un pieredzes apmaiņas semināros pilsētā, reģionā un valsts līmenī. 
 

Ģimnāzijā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

Sekmīgi darbojas atbalsta personāls: sociālais pedagogs, izglītības psihologs, medmāsa, 
administrācijas pārstāvji. Ģimnāzija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to 

izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas. Pedagoģiskajam personālam ir atbilstoša 
izglītība un kvalifikācija, 36 pedagogiem ir maģistra grāds, doktora grāds 3 pedagogiem. 
Maģistratūrā mācās 1 skolotājs, doktorantūrā 1 skolotājs. Ārvalstu universitātēs tālākizglītojušies 

2 un akadēmisko grādu ieguvuši 1 skolotājs.  
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Pedagogi regulāri un plānveidīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, īpaša 
uzmanība tiek pievērsta ģimnāzijas prioritāšu īstenošanai. Ģimnāzijā ir izveidota sistēma 

personāla tālākizglītībai. Tā tiek veidota saskaņā ar ģimnāzijas attīstības plānu, gada darba plānu 
un skolotāju vajadzībām. Ģimnāzijas vadība, metodisko komisiju vadītāji rosina un atbalsta 
ģimnāzijas personālu piedalīties ģimnāzijas vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās. 

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana notiek kursos, projektos, semināros, 
pedagoģiskās padomes sēdēs, kas veicina visa personāla nepārtrauktu attīstību.  

Katru mācību gadu ģimnāzijā tiek organizēti profesionālās pilnveides kursi kolektīva 
vajadzībām: 2011./2012.mācību gadā 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides 
programma “Domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa organizācija un izvērtēšana”, 

2013./2014.mācību gadā interaktīvs seminārs par izdegšanas sindromu un pašatjaunošanos 
“Personīgās efektivitātes instrumenti”, 2014./2015.mācību gadā 36 stundu profesionālās 

kompetences pilnveides programma “Skolas komandas sadarbība kvalitatīvas izglītības 
īstenošanai”.  

Pieredzes apmaiņa notiek metodisko komisiju ietvaros, kā arī ģimnāzijā rīkotajos 

pieredzes apmaiņas semināros.  
Ģimnāzijas vadība regulāri informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, kā arī par 

iespējām piedalīties projektos, kursos, semināros. Ģimnāzijas darbiniekiem ir iespēja 
tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas izglītības iestādes gan Latvijā, gan Eiropā dažādu 
ģimnāzijas projektu ietvaros. Ģimnāzijas skolotāji aktīvi darbojas dažādos starptautiskos 

projektos (piemēram, 2013./2014.m.g. “Satiekamies atcerēties. Baltijas valstis – paverdzinātas 
māsas’’, 2012./2013 un 2013./2014.m.g Comenius “EUthopia – Maybe We Can!”). Kopš 

2016.gada ģimnāzijas pedagogi un skolēni darbojas ERASMUS+ programmas projektā “EUth 
App: The Inclusive Guide for Yound Travellers” http://www.lvg.lv/section/top/erasmus/308/ 

 

 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt pedagogu profesionālo pilnveidi atbilstoši pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartu prasībām. 

2. Turpināt strādāt pie kolektīva demokrātiski izvēlētas tēmas profesionālai pilnveidei 
apzināšanas. 

 

Pamatojuma bāze: 

1. Pedagogu datu bāze. 

2. Štatu saraksts. 
3. Pedagogu tarifikācijas saraksts. 

4. Ģimnāzijas attīstības plāns. 

http://www.lvg.lv/section/top/erasmus/308/
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5. Gada darba plāns. 

6. Ģimnāzijas darbības izvērtējuma materiāli. 
7. Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli. 
8. Skolotāju publikācijas. 

9. Skolotāju projektu materiāli. 
 

Vērtējums: ļoti labi. 
 

 

7. Jomā “Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 
 

7.1. Ģimnāzijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Stiprās puses:  

1. Ģimnāzijas vadība regulāri iesaista visus ģimnāzijas darbiniekus pašvērtēšanas 
procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. 

2. Strukturēta un veiksmīgi plānota ģimnāzijas pašvērtēšanas sistēma. 

3. Ģimnāzijas attīstības plāns tiek veidots demokrātiski, ņemot vērā pamatmērķus, 
iepriekš veikto darbu un finansiālās iespējas. 

  
 Ģimnāzijas darbs visos tā darbības virzienos tiek vērtēts regulāri. Analīzes un vērtēšanas 
process tiek plānots, atsevišķi prioritārie jautājumi tiek analizēti sistemātiski visa mācību gada 

garumā, gada galveno mērķu un uzdevumu izpilde tiek vērtēta iepriekšējā mācību gada beigās 
metodiskajās komisijās, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs mācību gada beigās un pirms jaunā 
mācību gada sākuma, ģimnāzijas padomes sēdē. Vērtēšana ir pamatota un objektīva, jo, 

organizējot kontroles un vērtēšanas procesu, ģimnāzijas vadība vienojas par izmantojamām 
metodēm, atbildīgām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Ģimnāzijas vadība pārrauga 

personāla darbu, izvirzot pietiekami augstas un pamatotas prasības, veicina un atbalsta 
pašvērtēšanas procesu un visu darbinieku iesaistīšanu ģimnāzijas stipro pušu apzināšanā un 
nepieciešamo uzlabošanu noteikšanā. 

 Metodisko komisiju, metodiskās padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs visi pedagogi 
iesaistās ģimnāzijas darbības izvērtēšanā un ģimnāzijas tālākās attīstības plānošanā. Katra 

metodiskā komisija un katrs pedagogs regulāri izvērtē savu darbu. Vērtēšanas procesā iegūtā 
informācija tiek izmantota turpmākai ģimnāzijas darba plānošanai. Ģimnāzijā ir labvēlīga 
sadarbības vide, kas veicina ģimnāzijas darbinieku iesaistīšanu pašvērtēšanā. Pašvērtēšanā 

konstatētās ģimnāzijas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības darbinieki zina un 
izmanto, plānojot turpmāko darbību. 

 Ģimnāzijas attīstības plāns (2016./2017.-2018./2019.m.g.) ir pārdomāts un izstrādāts 
atbilstoši ģimnāzijas vajadzībām. Attīstības plānā katras prioritātes plānojums paredz ieviešanas 
gaitu, uzdevumus, atbildīgās personas, laika sadalījumu, nepieciešamos resursus, kā arī 

novērtēšanas kritērijus. Tas veidots, ņemot vērā ģimnāzijas darbības pamatmērķus, pašvērtējumu 
un iepriekš paveikto darbu, ievērojot ģimnāzijas vispārīgo rādītāju prognozi nākamajiem gadiem, 

kā arī pašvaldības un valsts prioritātes. Plānojums ir pārdomāts, saprotams un reāls, tā īstenošana 
nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
 Ģimnāzijā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei. Attīstības plāns tika izstrādāts 

skolotāju, skolēnu un vecāku darba grupās, apspriests metodiskajā padomē, pedagoģiskās 
padomes sēdē, skolas padomē. Plāns ir pieejams visām ieinteresētām pusēm. 

 Ģimnāzijas attīstības plāna īstenošana atspoguļojas katra mācību gada darba plānā. 
Attīstības plāna prioritāšu īstenošanas gaita tiek regulāri apspriesta informatīvajās sanāksmēs, 
semināros, izvērtēta pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības apspriedēs, skolas padomes sēdēs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Ģimnāzijas vadībai pilnveidot darbinieku pašvērtēšanas un nepieciešamo uzlabojumu 
veikšanas atbalsta sistēmu. 



33 

 

2. Skolēnu, vecāku, tehnisko darbinieku, skolotāju grupās apspriest ģimnāzijas tālākās 

attīstības vajadzības kā pamatu 2016.-2019. gada attīstības plāna veidošanai. 
 

Pamatojuma bāze: 

1. Ģimnāzijas attīstības plāns 2016./2017.-2018./2019.m.g. 
2. Darba grupu materiāli attīstības plāna veidošanā. 

3. Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli. 
4. Metodisko komisiju darba materiāli. 
5. Ģimnāzijas darbības izvērtējuma materiāli. 

6. Pedagogu un metodisko komisiju pašvērtējuma materiāli. 
7. Ģimnāzijas gada darba plāns. 

 
Vērtējums: ļoti labi.   
 

 

 

7.2. Ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Stiprās puses:  

1. Ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst ārējo normatīvo dokumentu 
prasībām. 

2. Ģimnāzijas vadība atbalsta pedagogu un skolēnu iesaistīšanos dažādos projektos. 
3. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina veiksmīgu saikni starp skolas vadību un 

skolotājiem. 

4. Mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un atbalsta personāla sadarbība 
ietekmē mācību procesa kvalitātes uzlabošanu. 

 
Ģimnāzijā ir visa darbu reglamentējošā dokumentācija, tā ir izstrādāta, demokrātiski 

apspriežot, pamatojoties uz valsts normatīviem dokumentiem, tā atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Dokumentācijā tiek veikti nepieciešamie papildinājumi vai grozījumi. Liepājas valsts 
1.ģimnāzijas nolikums mainīts un ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu apstiprināts 2013.gadā. 

Ir izstrādāta precīza vadības struktūra. Vadībā strādā cilvēki ar dažādu pedagoģisko 
pieredzi, kas veido vienotu vadības komandu. Direktora vietnieku un cita līmeņa vadītāju darba 
pienākumi un atbildība ir noteikti amata aprakstos. Pienākumi aptver visas ģimnāzijas darbības 

jomas, tie nedublējas. Vadības atbildības jomas zināmas visiem skolotājiem, skolēniem un 
vecākiem. Vadības komanda nodrošina sekmīgu ģimnāzijas darbu, sniedz darbiniekiem 

nepieciešamo atbalstu un rūpējas par labu psiholoģiskā mikroklimata uzturēšanu. 
Ģimnāzijas direktors savā amatā strādā kopš 1994.gada, mērķtiecīgi pilnveidojot savu 

kompetenci skolu vadībā, plāno, organizē un vada ģimnāzijas darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi, ievieš darbā nepieciešamas pārmaiņas saskaņā ar izstrādāto stratēģiju. Pirms 
lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgā jautājuma kompetentiem darbiniekiem.  

Visi vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi 
sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu, veicina radošu sadarbības vidi ģimnāzijā, 
atbalsta inovācijas. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. 
Ģimnāzijā ir noteikta informācijas aprites sistēma, ģimnāzijas vadība īsteno dažādas 

sadarbības formas ar vecākiem, izglītības pārvaldi, dibinātāju un sabiedriskajām organizācijām, 
rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā. Ģimnāzijas vadība ir atvērta ierosinājumiem un 
sadarbībai, veicina un atbalsta darbinieku un skolēnu iesaistīšanos dažādos projektos, 

izglītojošās, sabiedriskajās organizācijās un institūcijās. Ģimnāzijā aktīvi darbojas metodiskās 
komisijas, metodisko komisiju vadītāji profesionāli veic viņiem uzticētos pienākumus un 

nodrošina saikni starp skolotāju un skolas vadību. 
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Skolotāju darba slodzes sadala katra mācību gada beigās, ievērojot metodisko komisiju 

ieteikumus, ģimnāzijas izglītības programmas, darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi 
un profesionālo kompetenci. 

Ģimnāzijas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku 

saskaņotos amata aprakstos un pēc nepieciešamības var tikt pārskatīti. Skolotāji var mutiski vai 
rakstiski izteikt priekšlikumus sava vai ģimnāzijas darba uzlabošanai pedagoģiskās padomes 

sēdēs, metodisko komisiju vadītājiem vai tieši ģimnāzijas vadībai. Visiem ģimnāzijas 
darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par ģimnāzijas vadības darba struktūru un 
ģimnāzijas darbību. 

Ģimnāzijā ir izveidotas un sekmīgi darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, 
kuru darbību koordinē direktora vietnieki izglītības jomā. Atsevišķu jautājumu risināšanai 

skolotāji apvienojas radošajās grupās, veicot kopīgus projektus. Lai apzinātu skolēnu problēmas 
un savlaicīgi sniegtu palīdzību, notiek regulāra un sekmīga sadarbība starp skolotājiem un 
atbalsta personālu. Regulāri pedagogu kolektīvam tiek rīkoti izglītojoši semināri par aktuālām 

tēmām, kas ļauj kvalitatīvi uzlabot ģimnāzijas darbu. 
Ģimnāzijas klašu veidošana, komplektēšana notiek atbilstoši normatīvajos dokumentos 

noteiktajai kārtībai, saskaņā ar skolēnu izvēlēto izglītības programmu, kā arī noteikta kārtība 
skolēnu dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetos, un tam nodrošināti atbilstoši skolotāju 
resursi. 

Ģimnāzijas psihologa, sociālā pedagoga un medmāsu pienākumi, tiesības un atbildības 
jomas ir noteiktas ar viņu saskaņotos amata darba aprakstos. Atbalsta personāla darbu koordinē 

direktora vietniece izglītības jomā, un tā darbība tiek iekļauta kopējā ģimnāzijas darba plānā. 
Skolas disciplīnas plānā ir noteikta kārtība, kas paredz vienotu prasību ievērošanu visos līmeņos 
un ievieš noteikumu neievērošanas sekas. Atbalsta personāls nepieciešamības gadījumos sniedz 

palīdzību ikvienam skolēnam, vecākam un pedagogam. Ir atbilstošas telpas atbalsta personāla 
darbam. Noteikts darba laiks un pieņemšanas laiki.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot esošo elektronisko informācijas datu bāzi ar pieejamību MK vadītājiem un 

skolotājiem, atbilstoši viņu kompetencei. 
2. Turpināt klašu audzinātāju, skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbību dažādos 

darba virzienos. 
 

Pamatojuma bāze: 

1. Ģimnāzijas nolikums. 
2. Ģimnāzijas darbu reglamentējošie dokumenti. 

3. Ģimnāzijas vadības struktūra. 
4. Direktora vietnieku pienākumu sadale. 
5. Darbinieku amatu apraksti. 

6. Skolas pedagogu datu bāze. 
7. Pedagogu tarifikācijas saraksts. 

8. Metodisko komisiju darba materiāli. 
9. Sadarbības projektu materiāli. 
10. Atbalsta personāla darba grafiki un materiāli. 

11. Ģimnāzijas darba plāns 
12. Direktora rīkojumi. 

13. Dokumenti, kuri apliecina sadarbību ar citām institūcijām. 
 
Vērtējums: ļoti labi. 
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7.3. Ģimnāzijas sadarbība ar citām institūcijām 

 
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām Latvijas 

augstskolām, kā Liepājas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Jūras akadēmiju, 
Latvijas Universitāti. 

 Realizējot skolotāju tālākizglītību un profesionālās kompetences pilnveidi, ģimnāzijai 
izveidojusies mērķtiecīga un regulāra sadarbība ar Izglītības attīstības centru (IAC). 
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija sadarbojas ar biedrību “Debašu centrs”, regulāri 

organizējot debašu pasākumus (turnīrus, diskusijas, publiskās runas konkursus, paraugdebates). 
“Debašu centrs” ir iesaistījis skolēnus dažādos projektos, kuri notikuši sadarbībā ar dažādām 

valsts institūcijām (Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, ASV vēstniecību, KNAB), kā arī 
ar nevalstiskajām organizācijām – biedrību “Papardes zieds”, Latvijas Transatlantiskā 
organizāciju (LATO) u.c.  

 2011.gadā biedrība “Papardes zieds” sadarbībā ar Debašu centru realizējusi projektu 
“Eiropa – Āfrikai”. Notikuši novadu debašu turnīri, nacionālais debašu turnīrs, diskusijas. Tēma: 

demogrāfiskais stāvoklis ir/nav nopietna problēma Latvijas valsts attīstībai. 
 2012.gadā organizēts Valsts izglītības attīstības aģentūras un ES projekts “Erasmus 
25”. Notikuši novadu debašu turnīri, paraugdebates. Tēma: Latvijas studenti ir sagatavoti 

izglītības apmaiņas programmām. 
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija kopš 2013./2014.mācību gada sadarbojas ar Latvijas Jauno 

zinātnieku apvienību, organizējot izglītojošas lekcijas un praktiskas nodarbības ģimnāzijas 
skolēniem, kuri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. 
 2014.gadā tika izveidota Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas atbalsta biedrība “Pirmā skola”, 

lai veicinātu izglītības programmu un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību, nodrošinātu 
un atbalstītu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, kā arī atbalstītu audzēkņu un pedagogu dalību 

projektos. 
 
Vērtējums: ļoti labi. 

 

 

CITI SASNIEGUMI 
 
 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, veicot metodiskā centra funkcijas, piedāvā dalīties 
pieredzē, kā skolas darba plānošana, prioritāšu un mērķu īstenošana notiek ar 7 metodisko 

komisiju starpniecību, kā arī publiski pieejams skolotāju sagatavotais pieredzes materiālu 
apkopojums, kas publicēts skolas mājas lapā, lai radītu priekšstatu par mūsu iestrādnēm 
metodiskajā darbā (2009./2010.m.g. skolas kolektīva kopdarbs – metodiska izstrādne “Mācību 

procesa individualizācija un diferenciācija praksē” un   2010./2011.m.g. skolas kolektīva 
kopdarbs – metodiska izstrādne “Es daru tā: labās prakses piemēri”) Liepājas Valsts 1.ģimnāzija 

kā inovatīvās pieredzes skola pašlaik darbojas šādos virzienos: 
1. skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku: 

 praktiskas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem “No rotaļām uz 

zināšanām”, 

 konkursi dabaszinību un matemātikas priekšmetos pamatskolas un vidusskolas 

skolēniem, 
2. mācības citu skolu skolotājiem, vadot atklātās stundas un palīdzot citiem skolotājiem 

stundu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 
Kopš 2010./2011.mācību gada nu jau piekto gadu ģimnāzija izdod skolēnu radošo darbu 

krājumu Laiks nekur nepazūd ar mākslu priekšmetu skolotāju veidotiem metodiskiem 
pielikumiem (izstrādāti materiāli par radošo rakstīšanu latviešu valodas un literatūras stundās, 
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idejas stundu cikliem par dzeju pamatskolā, I. Ziedoņa daiļrades apgūšanu, kā arī vizuālajā 

mākslā par Saules zīmi etnogrāfijā) u.c. Materiāli publicēti arī skolas mājas lapā. 
Lai atzīmētu interesantākos pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un rosinātu skolēnus un 

pedagogus pievērsties šiem jautājumiem jau ikdienas mācību darbā, 2012./2013.mācību gadā 

tapa Ģimnāzijas rakstu pirmais krājums, kurā bija apkopoti 2 mācību gadu (2011./2012. un 
2012./2013.) interesantākie skolēnu pētījumi. Gatavojoties Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rīkotajai 

konferencei Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse, 2013./2014.mācību gadā 
tapa Ģimnāzijas rakstu otrais krājums, kurā apkopoti dažādu autoru-mūsu skolas skolēnu, 
absolventu, kolēģu-teksti, kurus vieno ideja par radošu meklējumu atklāsmi rakstu autoriem 

interesējošā izglītības jomā. 2017.gadā ir izdots jau 5.krājums. Rakstu tematiskā ievirze saistīta 
ar skolu mūsdienu sabiedrībā. 

Kopš 2013./2014.mācību gada aizsākta konference Radoši meklējumi pedagoģijā: 
teorija un prakse. Konferences ar šādu nosaukumu, bet atšķirīgu tematisko ievirzi tiks 
organizētas katru otro gadu. Pirmās konferences mērķis bija rosināt diskusiju par iedvesmojošas 

mācību vides nozīmi atbalstošā mācību procesā radošas personības veidošanai. Lai gūtu 
objektīvu skatījumu, konferencē bija aicināti piedalīties Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un citu 

skolu skolotāji, lai dalītos ar saviem veiksmes stāstiem, ģimnāzijas absolventi –  ar savu 
skatījumu par kvalitātēm, ko augstākās izglītības iestādes un darba devēji sagaida no 
pašreizējiem skolēniem, skolēnu vecāki –  par sadarbību kopēju mērķu īstenošanā, kā arī 

skolēni ar savu vērtējumu par skolas īstenoto izglītības politiku. Konferences materiāli pieejami 
skolas mājas lapā.   
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ĢIMNĀZIJAS TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS 
 
 

1. Jomā “Mācību saturs” 

 
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Sekmēt skolotāju izpratni par jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības  standartiem un to pārzināšanu. 
2. Ieviest un nepieciešamības gadījumā izstrādāt mācību priekšmetu programmas 

saskaņā ar jaunajiem vidējās izglītības standartiem, nodrošināt pārraudzību to 

sekmīgai ieviešanai. 
 

2. Jomā “Mācīšana un mācīšanās” 

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt pilnveidot skolotāju prasmes darbam ar datoru un jauno tehnoloģiju 

izmantošanā mācību stundās. 
2. Pilnveidot pedagogu meistarību darbā ar skolēniem, kuriem ir zema mācīšanās 

motivācija. 

 
2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izmantojot ģimnāzijā piedāvātas papildu iespējas, sekmēt skolēnu līdzdalību mācību 
procesa norisē. 

2. Attīstīt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi, strādājot ar dažādiem informācijas 
avotiem. 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot dažādu vērtēšanas formu izmantojumu mācību procesā un apkopot 
labākās atziņas, paraugus skolas metodiskās pieredzes mapēs metodiskajā centrā un 
vietnē www.lvg.lv  

 
 

3. Jomā “Izglītojamā sasniegumi” 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Strādāt papildus, individuāli un diferencēti, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus 

ģimnāzijā. 
2. Paaugstināt skolēnu skaitu, kuri apgūst programmu optimālā un augstā līmenī visos 

mācību posmos. 

 
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt skolēnu sagatavošanu veiksmīgai valsts pārbaudes darbu kārtošanai. 
2. Diferencēt darbu ar skolēniem, lai palielinātu ģimnāzijas vidējo procentuālo 

kopvērtējumu centralizētajos eksāmenos līdz augstam un optimālam vērtējumam virs 
66%. 

http://www.lvg.lv/
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4. Jomā “Atbalsts izglītojamiem” 

 

4.1. Pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot skolas atbalsta komandas darbību, garantējot kvalitatīvu palīdzību 
ikvienam skolas skolēnam un pedagogam pēc vajadzības. 

2. Paaugstināt pedagogu atbildības līmeni vienotu prasību uzturēšanā. 

 
4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Tālākās attīstības vajadzības:  
1. Sekmēt jauniešu pilsoniskās pašapziņas un valstiskās apziņas veidošanu, rosinot 

pilnvērtīgi iesaistīties skolas vides veidošanā un uzturēšanā. 

2. Rosināt skolēnu iesaistīšanos daudzveidīgās skolas interešu izglītības programmās, 
popularizējot veselīgu dzīvesveidu un gūstot būtiski noderīgas iemaņas tālākajai 

dzīvei. 
3. Pilnveidot klases audzinātāju programmu un metodisko materiālu bāzi klases 

audzinātāja profesionālam darbam. 

 
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Pilnveidot klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību, 

kā arī sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītības jautājumos. 

2. Rosināt skolēnus būt sociāli aktīviem, iesaistīties karjeras pasākumu organizēšanā, 
popularizējot to nozīmi lēmumu pieņemšanā. 

 
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt talantīgo skolēnu piesaisti līdzdalībai jauno talantu skolā, projektos un 
pētnieciskajos darbos un sadarbību ar šo skolēnu vecākiem. 

2. Sekmēt pedagogu un skolēnu vienotu prasību ievērošanu, pilnveidot skolēnu 
atbildību par savu uzvedību, ņemot vērā skolas iekšējās kārtības noteikumus un 
disciplīnas plānu. 

 
4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 
Ģimnāzijā nav skolēnu ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kam ir 

noteikta speciālās izglītības programmas apguve. 

Ģimnāzijas ēkas renovācijas rezultātā ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 

 
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot skolotāju, skolēnu un vecāku prasmi izmantot jaunākās atziņas pedagoģijā 
un psiholoģijā skolas ikdienas darbībā. 

2. Sekmēt vecāku atbalstu skolēnu mācību sasniegumu pašanalīzē, rosinot mācīšanās 
procesa kvalitātes uzlabošanu. 

3. Rosināt skolas pedagogus izmantot efektīvas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem, 

pilnveidojot kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu. 
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5. Jomā “Iestāde vide” 

 

5.1. Iestādes mikroklimats 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Uzturēt skolēnu, vecāku un skolotāju pozitīvas un cieņpilnas sadarbības vidi. 

2. Turpināt pilnveidot un saglabāt ģimnāzijas tradīcijas, pozitīvi ietekmējot 
sociālpsiholoģisko klimatu skolā. 

 

5.2. Iestādes fiziskā vide 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt pilnveidot metodiskā centra un bibliotēkas funkcionalitāti. 
2. Turpināt klašu telpu renovāciju un iekārtot tās ar ergonomiskām skolas mēbelēm. 
3. Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu un apzaļumošanu, kā arī sporta laukuma 

renovāciju. 
 

6. Jomā “Iestādes resursi” 

 

6.1. Iestādes iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Plānveidīgi turpināt mācību telpu iekārtošanu saskaņā ar pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartu prasībām, apzinot metodisko komisiju vajadzības. 
 

6.2. Iestādes personālresursi 

Tālākās attīstības vajadzības: 
1. Turpināt pedagogu profesionālo pilnveidi atbilstoši pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartu prasībām. 
2. Turpināt strādāt pie kolektīva demokrātiski izvēlētas tēmas profesionā lai pilnveidei 

apzināšanas. 

 
7. Jomā “Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Ģimnāzijas vadībai pilnveidot darbinieku pašvērtēšanas un nepieciešamo uzlabojumu 
veikšanas atbalsta sistēmu. 

2. Skolēnu, vecāku, tehnisko darbinieku, skolotāju grupās apspriest ģimnāzijas tālākās 
attīstības vajadzības kā pamatu 2016. – 2019. gada attīstības plāna veidošanai. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot esošo elektronisko informācijas datu bāzi ar pieejamību metodisko 
komisiju vadītājiem un skolotājiem, atbilstoši viņu kompetencei. 

2. Turpināt klašu audzinātāju, skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbību dažādos 

darba virzienos. 
 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt sadarbību ar institūcijām, ņemot vērā gan skolēnu, gan skolotāju aktuālās 

vajadzības. 
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ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS JOMU PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA 

TABULA 
 

 

Kritēriji Vērtējuma līmeņi 

1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 4 (ļoti labi) 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 4 (ļoti labi) 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 4 (ļoti labi) 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 (labi) 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

4.1. Pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

4 (ļoti labi) 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 4 (ļoti labi) 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 4 (ļoti labi) 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 3 (labi) 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 3 (labi) 

5.1. Iestādes mikroklimats 4 (ļoti labi) 

5.2. Iestādes fiziskā vide 4 (ļoti labi) 

6.1. Iestādes iekārtas un materiāltehniskie resursi 3 (labi) 

6.2. Iestādes personālresursi 4 (ļoti labi) 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 4 (ļoti labi) 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 4 (ļoti labi)  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 4 (ļoti labi) 

 

 
 

 
Direktors    H.Valcis 
 

 
 

SASKAŅOTS 
 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  

_________________________   L.Molčanova 

2015.gada 27.janvārī 


