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AIZPUTES NOVADA NEKLĀTIENES VIDUSSKOLAS MISIJA, VĪZIJA 

UN VĒRTĪBAS 

Izglītības sistēmas attīstībai un mērķiem ir nozīmīga vieta Eiropas Savienības un Latvijas 

stratēģiskās plānošanas dokumentos un ilgtermiņa plānos. 

 

Eiropas izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” noteikti pieci Eiropas Savienības mērķi, kas 

jāsasniedz līdz 2020.gadam. Trīs no šiem mērķiem ir saistīti ar izglītības sistēmas attīstību un 

pieaugušo mūžizglītību: 

• jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem; 

• skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas, vismaz 40 % 

cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība; 

• vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir 

sociāli atstumti. 

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. paredz: 

• pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvara palielināšanu līdz 15% 2020.gadā; 

• inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešanu radošuma un uzņēmējspēju 

veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, 

mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura 

pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana; 

• jauniešu ar zemām pamatprasmēm īpatsvara samazināšanu. 

Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteikts virsmērķis 

2020.gadam – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmei. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam „Latvija 2030” paredz: 

• izglītības sistēmai jāveicina mūžizglītības kultūra sabiedrībā, lai indivīdi spētu 

nepārtraukti papildināt savas zināšanas, liekot īpašu uzsvaru uz pieaugušo 

tālākizglītību; 

• skolotājam no priekšmeta pasniedzēja jāpārtop par daudzpusīgu, talantīgu personību, 

kas palīdz, iedvesmo, sadarbojas, sniedz padomus un organizē; 

• izmantojot tehnoloģiju sniegtās decentralizācijas priekšrocības un integrējot 

tālmācības elementus mācību procesā, nodrošināt pieeju interesantam, interaktīvam un 

kvalitatīvam mācību saturam virtuālajā vidē. 

„Latvija 2030” izvirzītais mērķis – izveidot Latvijā vienu no labākajām sākuma, pamata un 

vidējās izglītības sistēmām Eiropas Savienībā, kā arī kļūt par vienu no līderēm pieaugušo 

izglītības pieejamības un izmantošanas ziņā. 

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas misija, vīzija un vērtības ir atbilstošas izvirzītajiem 

pieaugušo izglītības mērķiem un uzdevumiem. 

Mūsu skolas misija – būt par pieaugušo formālās un neformālās tālākizglītības centru 

Aizputes novada, radot optimālu vidi personības pašattīstībai un veidojot pozitīvu attieksmi 
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pret izglītošanos mūža garumā tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar iekļauties 

tradicionālajā klātienes skolu izglītības procesā, bet ir motivēti turpināt mācības un iegūt 

pamatizglītību un/vai vidējo izglītību, kas var kļūt par pamatu izvirzīto karjeras mērķu 

sasniegšanai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai. 

Mūsu skolas vīzija – Aizputes novada Neklātienes vidusskola ir atvērta un droša 

pieaugušo formālās un neformālās izglītības iestāde, kurā, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju 

sniegtās priekšrocības un integrējot tālmācības elementus mācību procesā, nodrošināta 

daudzveidīga pieeja, kurā katrs var apgūt nepieciešamās iemaņas un papildināt savas 

zināšanas, kā arī attīstīt pilsonisko apziņu un prasmes.  

Mūsu skolas vērtības – radoši cilvēki, kas līdzatbildīgi iesaistīti kvalitatīvā mācību 

procesā un  līdzdalībā (izglītojami  un pedagogi ); katra darbinieka un izglītojama  personiska 

atbildība par skolas labo vārdu. 

VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS 

 

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas juridiskā adrese ir: Aizpute, Ziedu iela 7. 

Mācības notiek Aizputes, Grobiņas, Nīcas,  Cīravas konsultāciju punktos uz  

Aizputes vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas, Nīcas  vidusskolas un Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības bāzes. 

 

ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS, SKOLĒNU SKAITS 

 

Izglītības programma 
Izglītojamo skaits 1.septembrī 

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

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (izglītības 

programmas kods 31011013) 

273 

10.klasē - 67 

11.klasē - 76 

12.klasē - 130 

243 

10.klasē - 67 

11.klasē - 66 

12.klasē - 110 

221 

10.klasē - 64 

11.klasē - 60 

12.klasē - 97 

Pamatizglītības programma 

(izglītības programmas kods 

21011113) 

14 

7.klasē - 2 

8.klasē - 2 

9.klasē - 10 

12 

7.klasē - 2 

8.klasē - 1 

9.klasē - 9 

14 

7.klasē - 3 

8.klasē - 1 

9.klasē - 10 

 

IZGLĪTOJAMO SKAITA DINAMIKA 

 

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

Mācību gada sākumā 287 243 235 

Mācību gada beigās 332 263 220 

 

 

 Abās mācību programmās tiek integrēti tālmācības elementi. 

 

PEDAGOGU KVALITATĪVAIS SASTĀVS 

 

 Iestāde strādā 49 pedagogi un pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 49 pedagogiem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība,  no tiem 3 ir  pensijas vecumā. 

 

PEDAGOGU IZGLĪTĪBA 
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Izglītība Pedagogu skaits 

Augstākā izglītība 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 49 

Zinātniskie un akadēmiskie grādi 

Pedagoģijas maģistra grāds 25 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE 

 

Akreditējamā programma 

Pedagogu 

skaits 

akreditējamajā 

programmā 

Pedagogu dalība profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma (izglītības programmas 

kods 31011013) 

45 

Visi pedagogi ir pilnveidojuši 

savu profesionālo kompetenci 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Pamatizglītības programma 

(izglītības programmas kods 

21011113) 
46 

Visi pedagogi ir pilnveidojuši 

savu profesionālo kompetenci 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

 Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, paaugstinājuši savas pedagoģiskās, t. sk. metodiskās, kompetences līmeni, 

iesaistoties profesionālās pilnveides procesā gan individuāli, gan kolektīvi. Visi Aizputes 

novada Neklātienes vidusskolas pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides A programmas 

kursu „Bērnu tiesību aizsardzība”. 

 

PEDAGOGU VECUMS 

 

Vecuma grupa Pedagogu skaits Īpatsvara rādītājs 

31 – 39 gadi 14 29% 

40 – 49 gadi 28 57% 

50 – 59 gadi 4 8% 

60 un vecāki 3 6% 

 

Pedagoģiskā personāla lielākais īpatsvars ir vecumā no 18 līdz 40, kas 

liecina par pedagogu pieredzi. 

 

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES PAKĀPES 

 

Pakāpe Pedagogu skaits 

3.pakāpe  2 

4.pakāpe  7 

5.pakāpe  2 

 
Pedagogu iegūtās profesionālās darbības kvalitātes pakāpes liecina par pedagogu sasniegto 

profesionālo līmeni. 
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SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS 

 

 Aizputes novada Neklātienes vidusskolā pārsvarā mācās izglītojamie no Aizputes 

novada, Liepājas, Kuldīgas un Kuldīgas novada, kā arī mazākā skaitā no citiem novadam . 

Iestādē mācības pārsvarā uzsāk izglītojamie ar vājām zināšanām un pārtraukumu mācībās no 

2 - 10 un vairāk gadiem. Katru gadu aptuveni viena trešā daļa izglītojamu strādā vai audzina 

ģimenē bērnu. 2015./2016. mācību gadā  paralēli mācībām strādā 195 izglītojamie. 

 Katra konsultācija punkta darbu koordinē konsultāciju punkta vadītājs.  

 

IESTĀDES ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI 

 

 Aizputes novada Neklātienes vidusskola ir novada vidusskola, kura dod iespēju iegūt 

pamata un/vai vidējo izglītību strādājošiem jauniešiem; turpināt izglītošanos jaunajām 

māmiņām, kuras audzina bērnus; izglītoties neklātienes apmācības  formā tuvu dzīves un 

darba vietai; jauniešiem ar lielu mācību pārtraukumu atsākt mācības; apgūt vidējo izglītību 

vai tās daļas ar elementu tālmācības metodi. Skolā paralēli mācībām izglītojamie, kuri vēlas 

paplašināt savas zināšanas vai, kuri attiecīgo mācību priekšmetu nav apguvuši iepriekšējā 

izglītības programmā, atbalstam tiek piedāvāti fakultatīvi visos konsultāciju punktos. 

Aizputes konsultāciju punkta skolēni piedalās  Aizputes novada projektu konkursos. Cīravas 

konsultāciju punkta skolēni aktīvi piedalās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas 

teritoriālās struktūrvienības organizētajos pasākumos izglītojamajiem, Grobiņas konsultācijas 

punkta ,skolēni piedalās Grobiņas ģimnāzijas pasākumos kā arī  Nīcas konsultācijas punkta 

skolēni izmanto iespēju piedalīties pasākumos.  

 

IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

1. Nodrošināt vidējās vispārējās izglītības un pamatizglītības pieejamību Aizputes novada un 

apkārtējo novadu iedzīvotājiem, veidojot neklātienes izglītības sistēmu.  

2. Īstenot pamata un vidējās pakāpes vispārējās izglītības programmas. 

3. Nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem iespēju paaugstināt vispārējo izglītības un kultūras 

līmeni. 

4. Izvēlēties iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošas izglītošanās darba metodes un formas. 

5. Motivēt izglītojamos attīstīt savas individuālās spējas, lai sekmīgi iekļautos mūsdienu 

globālajā pasaules sistēmā. 

  

IESTĀDES UZDEVUMI 

 

1. Mācību procesa pilnveidošana, paaugstinot mācību stundu efektivitāti, izmantojot 

informāciju tehnoloģijas daudzveidīgās inovatīvās mācību metodes. 

2. Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas personiskajai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai. 

3. Veicināt izglītojamo pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un 

izkopt veselīga dzīvesveida paradumus. 

4.  Pilnveidot pedagoģiskā personāla pedagoģisko kompetenci, tai skaitā mediju kompetenci 

un neklātienes metodisko kompetenci. 
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5. Izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjeras izvēlei . 

6. Sagatavot izglītojamos konkurētspējai darba tirgū. 

7. Sadarboties ar izglītības iestādēm konsultācijas punktos savstarpēju mērķu sasniegšanā. 

 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA. 

 

Nodrošināt iestādi ar 100% augsti profesionālu personālu. 

 Pilnveidojusies pedagogu profesionālā sagatavotība un kvalifikācija. 

Lai apgūtu darba ar pieaugušajiem specifiku, paralēli pedagogu metodiskajam darbam bāzes 

skolu metodiskajās komisijās uzsākta metodisko dienu organizēšana skolas līmenī. 

 

Veikt regulāru reklāmas un izskaidrošanas darbu sabiedrībā, presē. 

 Uzsākts regulārs sabiedrības informēšanas darbs par Neklātienes vidusskolas darbību. 

Izglītības iestāde  publicē preses izdevumos informāciju par izglītojamo uzņemšanu Izglītības 

iestādē. Konsultāciju punktu vadītāji katru gadu ievieto informāciju par izglītības iestādes 

darbību un mācību rezultātiem vietējo pašvaldību preses izdevumos. Laikrakstā “Kursas 

Laiks” ievietotas publikācijas par darbu Aizputes konsultāciju punktā un Grobiņas 

konsultāciju punktā. Laikrakstā “Kurzemes Vārds”. 

 

Paplašināt datorprasmju apguves pieejamību. 

 Visi pedagogi atbilstoši vēlmēm apguvuši prasmes strādāt ar datoru e-klasē.  Interneta 

pieslēgums  nodrošināts Aizputes, Cīravas, Grobiņas, Nīcas konsultāciju punktos. Visos 

konsultāciju punktos izglītojamajiem mācību darbā izmanto bāzes skolu datorkabinetus. Visos 

konsultāciju punktos tiek finansēti fakultatīvi izglītojamiem.  

 

 

Pilnveidot izglītojamo līdzpārvaldes darbu izglītojama kontingenta saglabāšanai, 

patstāvības, uzņēmības un atbildības attīstībai. 

 Visos konsultāciju punktos izveidojies izglītojamo aktīvs, kas ir atbalsts konsultāciju 

punktu vadītājiem un klašu audzinātājiem mācību darba organizēšanā. Iestādes  specifikas dēļ 

ne visur notiek regulāras līdzpārvaldes sanāksmes, tomēr izglītojamie aktīvi izsaka savas 

domas un priekšlikumus mācību darba un iestādes darba organizācijas pilnveidei.  

 

Panākt pašvaldību lielāku ieinteresētību iedzīvotāju neklātienes izglītībā. 

 Iestādes  direktore tikusies ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem, 

informējot par iestādes  darbu un aicinot uz ciešāku sadarbību. 

Laba sadarbība ar Aizputes domes bāriņtiesas priekšsēdētāju.  

Nīcas pagasta un Cīravas pagasta pašvaldības materiāli palīdzējušas konsultāciju punktu 

mācību darba nodrošināšanā (piem., dežurantes atalgojums Nīcā). 
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Plašāk iesaistīt izglītojamo mācību režīma izvēlē konsultāciju punktā, mācību 

plānošanā, individualizācijas iespēju meklēšanā. 

 

Konsultāciju punktu izvietojums un piedāvājums nodrošina iespēju izglītojamiem 

izvēlēties atbilstošu mācību režīmu,  kā vienu no motīviem mācībām konkrētajā konsultāciju 

punktā norādījuši piemērotu mācību režīmu. Pamatojoties uz izglītojamo sastāvu un 

ierosinājumiem, noteikts mācību stundu sākuma un beigu laiks konsultāciju punktos. 

Izglītojamiem pieejamas individuālas konsultācijas pie pedagogiem  ārpus mācību laika. 

 

Pilnveidot komunikācijas prasmju apguvi. 

 

 Lai pilnīgāk apgūtu komunikācijas prasmes, iestādes izglītības programmā visiem 

izglītojamiem paredzēta psiholoģijas apguve kā viens no  izvēles mācību priekšmetiem.  

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀS 

 

1. MĀCĪBU SATURS 

 

Izglītības iestādes   darba stiprās puses 

- Iestādes īstenotā izglītības programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

- Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus un atbilstoši tiem veido savas 

programmas, balstoties uz valsts paraugprogrammām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Visās pedagogu izstrādātajās mācību priekšmetu programmās īpaši izdalīt 

izglītojamajiem patstāvīgi apgūstamos mācību vielas tematus. 

-  Mācību satura plānojumā ievērot izglītojamo zināšanu līmeni, paredzot 

individualizāciju un diferenciāciju izglītojamiem ar vājām priekšzināšanām. 

 

2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Mācīšanas metožu piemērotība pieaugušo auditorijai. 

- Kopēto mācību materiālu nodrošināšana. 

- Mācību materiāla saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšana. 

- Izglītojamu viedokļa uzklausīšana un personīgās pieredzes izmantošana mācību 

procesā. 

- Izglītojamajiem savlaicīgi zināms obligāto ieskaišu saturs un forma. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Samazināt izglītojamo stundu un konsultāciju kavējumus. 

- Aktivizēt izglītojamo iesaistīšanos mācību procesā. 

- Turpināt darbu pie izglītojamo ar vājam zināšanām mācību procesa individualizācijas. 

- Pilnveidot izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmes. 

- Pilnveidot izglītojamo adekvātu pašvērtējuma prasmju izveidi. 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Iestādes izglītojamo  mācību  rezultātu analīze. 
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- Zināšanu līmeņa nodrošināšana izglītojamajiem, kuri iestādē mācās visus trīs gadus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Uzlabot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos,  veicinot 

un izvērtējot to izaugsmes dinamiku. 

- Regulāri veikt izglītojamo zināšanu analīzi mācību priekšmetos. 

 

 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Iestādē un iestādes apkārtnē izglītojamie var justies droši. 

- Iestādes mācību norises laiks tiek plānos atbilstoši izglītojamo vajadzībām un 

iespējām savienot mācības ar darbu un ģimeni. 

- Izglītojamajiem ir iespējas mācību priekšmetu fakultatīvos apgūt zināšanas mācību 

priekšmetos, kuri nav apgūti iepriekšējās skolas izglītības programmā. 

- Izglītojamajiem, savstarpēji vienojoties ar pedagogu, ir iespēja piedalīties papildus 

konsultācijās un kārtot ieskaites arī ārpus noteiktā mācību laika. 

 

- Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savu viedokli par mācību procesa organizāciju 

konsultāciju punktos, šie ieteikumi iespēju robežās tiek realizēti. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Pilnveidot individuālo konsultāciju sistēmu konsultāciju punktos. 

- Iesaistīties projektos, kas saistīti ar skolēnu redzesloka paplašināšanu un pašvērtējuma 

celšanu. 

- Pedagogiem turpināt iesaistīties profesionālās pilnveides procesā, izvēloties dažādas 

plaša tematiskā spektra profesionālās pilnveides kursus, lai spētu izglītojamajiem 

sniegt vēl pilnvērtīgāku atbalstu mācību procesā. 

- Pilnveidot sadarbību ar izglītojamajiem, lai viņi būtu atvērtāki sadarbībai ar 

pedagogiem, lai vairāk un pilnvērtīgāk izmantotu sagatavotos,  katram pieejamos 

mācību resursus savu mācību rezultātu uzlabošanai, personīgās izaugsmes 

pilnveidošanai. 

- Turpināt sniegt psiholoģisko un pedagoģisko, t.sk. metodisko, atbalstu izglītojamajiem 

mācībās, iedrošinot viņus un motivējot pašvirzītam, patstāvīgam mācību darbam. 

- Uzlabot sadarbību ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, pieaugušo izglītības 

koordinatoriem un jauniešu nevalstiskajām organizācijām. 

- Pilnveidot karjeras izvēles informatīvo nodrošinājumu skolēniem, kuri nestrādā. 

- Aktīvāk atbalsta sniegšanā iesaistīt novada psihologu. 

 

  

5. IESTĀDES VIDE 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Situācijā, kad iestādei nav savu telpu, nodrošināta iespēja normatīviem atbilstošos 

apstākļos organizēt mācību procesu. 

- Bāzes iestādes telpas tiek saudzētas un uzturētas kārtībā. 

- Iestādē nav konstatēti disciplīnas pārkāpumi, izglītojamie telpās nesmēķē, nav 

ieradušies alkohola reibumā, nav konstatēta zagšana. 

- Pedagogu un izglītojamu  savstarpējās attiecības ir attiecības starp pieaugušiem 

cilvēkiem - valda savstarpēja cieņa un labvēlība.  
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Tālākās attīstības vajadzības 

- Pilnveidot sadarbību ar bāzes iestādēm. 

- Stiprināt pilsonisko apziņu un piederību savai zemei. 

- Pilnveidot sadarbību ar bāzes skolām, nodrošinot skolas pedagogu kolektīvam darbam 

un izglītojamo mācībām piemērotu fizisko vidi. 

- Nodrošināt Aizputes novada Neklātienes vidusskolas vides atvērtību, elastību, 

demokrātiskumu, t.sk. pieejamību, arī turpmāk. 

- Arvien uzturēt izglītojamajiem draudzīgu, labvēlīgu, atbalstošu psiholoģisko un 

pedagoģisko vidi skolā. 

- Palielināt konsultāciju punktu līdzpārvaldes lomu konsultāciju punktu mācību apstākļu 

un mācību darba pilnveidē. 

- Turpināt rūpēties par izglītojamajiem drošu vidi skolā, t.sk. nodrošinot viņu datu 

konfidencialitāti. 

 

6. IESTĀDES  RESURSI 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Iestādes izmantotās bāzes skolu mācību telpas un mācību materiāli nodrošina 

izglītības programmas īstenošanu. 

- Iestāde, sava budžeta iespēju robežās, palīdz bāzes skolām ar resursiem mācību 

materiālu sagatavošanai. 

- Iestāde ir nodrošināta ar pedagogu kadriem izglītības programmas īstenošanai.  

- Iespēju robežās iestādes izglītojamie var izmantot bāzes skolas bibliotēku krājumus. 

- Iestādes pārziņā nodoto finansu līdzekļus izmanto atbilstoši normatīvajos dokumentos 

noteiktajai kārtībai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Meklēt iespējas izglītojamo nodrošināšanai ar mācību grāmatām un www.uzdevumi.lv   

- Pilnveidot pedagogu mediju kompetences, t.sk. prasmes darbā ar informācijas 

tehnoloģijām. 

- Pilnveidot pedagogu kompetenci, t.sk. kompetenci neklātienes metodikā, lielu 

uzmanību pievēršot interaktīvo mācību metožu izmantošanai zināšanu nostiprināšanai, 

pārbaudei, kvalitatīvu elektronisko mācību materiālu izmantošanu konsultāciju 

organizēšanā. 

-     Izmantot interneta pakalpojumus - https://soma.lv/  

-     Iegādāties printeri un jaunus datorus.  

-     Izveidot skolas mājas lapu. 

 

7. IESTĀDES   DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

Iestādes darba stiprās puses 

- Laba sadarbība ar bāzes skolu direktoriem. 

- Optimāla vadības struktūra. 

- Iestādes vadība ir pieredzējusi un pārzina savus darba pienākumus. 

- Iestādē ir visa nepieciešamā obligātā  dokumentācija. 

- Iestādes direktore sistemātiski strādā ar konsultāciju punktu vadītājiem, koordinējot 

darbu un izvirzot turpmākos uzdevumus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

- Iestādes pašvērtēšanas un iestādes normatīvo dokumentu izveides darbā vairāk iesaistīt 

izglītojamos un pedagogus. 

http://www.uzdevumi.lv/
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- Uzlabot iestādes padomes darbu. 

- Vairāk iesaistīt izglītojamo pašpārvaldi un skolas padomi Aizputes novada 

Neklātienes vidusskolas darba vērtēšanā un plānošanā. 

- Pilnveidot iestādes vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošanu iestādes darba 

uzlabošanā. 

- Stiprināt skolas tēlu un prestižu sabiedrībā, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

Pilnveidot mācību procesa pārraudzības un analīzes darbu konsultāciju punktos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas attīstības prioritātes  
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 2016./2017 2017./2018. 2018./2019. 

1. MĀCĪBU SATURS Pilnveidot pārbaudes darbu saturu, to vērtēšanu 

1.Licencēt vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena tālmācības 

programmu. 

2.Atvērt konsultāciju punktu Liepājā 

2. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

 Izglītojamo mācību prasmju un patstāvīgā darba iemaņu pilnveide,  ikdienas sasniegumu pilnveide 

3. IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

4. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMIEM 
Atbalsts izglītojamo mācību darba individualizācijai un diferenciācijai 

Karjeras atbalsta sistēmas pilnveide 

izglītojamajiem 

5. IESTĀDES VIDE  Iestādes atpazīstamības pilnveide, tās tradīciju veidošana 

6. RESURSI 
Pedagogu izglītības un tālākizglītības atbilstība spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām 

Nodrošināt pedagogu tālākizglītību -  

iespējas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām 

un e - vidē 

7. IESTĀDES DARBA 

ORGANIZĀCIJA, VADĪBA 

UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstība plāna 2016./2017. – 

2018./2019.m.g. izstrāde 

Iestādes iekšējo normatīvo aktu 

pilnveide 
 

 
Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte 

Izglītojamo mācību darba individualizācijas plānošana un individuālo konsultāciju sistēmas izveide. Pārbaudes 

darbu saturs, tā izvērtēšana. Pedagogu metodiskais darbs e- mācību vidē. Veicināt dažādu mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbību, īstenojot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu skolā. Atvērt 

Liepāja jaunu konsultācijas punktu. Licencēt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības 

programmu. 

Mērķis 
Pilnveidot izglītojamo mācību darba individualizācijas sistēmu. Izveidot vienotu mācību saturu e-mācību vidē, 

balstoties uz pārbaudes darbu rezultātiem un izvēloties atbilstošas vērtēšanas formas, veidus un paņēmienus. 
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Piedāvāt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmu un jaunu apmācību vietu 

izglītojamiem  

Novērtēšanas kritēriji 

• Izzināt no jauna iestājušos izglītojamo  zināšanu līmeni. 

Pedagogi savās mācību priekšmetu programmās plāno klasē kolektīvi atkārtojamās tēmas. 

• Izglītojamajiem, ar individuāliem trūkumiem zināšanās, izstrādāts šo trūkumu novēršanas plāns.  

• Izvērtēts pārbaudes darbu kvalitatīvais saturs. 

• Vērtēšanas formas, veidi un paņēmieni atbilst izvēlētajām mācību metodēm. 

• Visi pedagogi veido metodiski kvalitatīvus materiālus  e-mācību vidē. 

• Izglītības programmu un vietu piedāvājumi daudzveidība atbilstoša izglītojamo vajadzībām. 

• Visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti programmu paraugi un izstrādāti mācību satura tematiskie 

plānojumi. 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

 

• Koriģēt un precizēt mācību priekšmeta programmas atbilstoši 

situācijai, plānojot klasē kopīgi atkārtojamās tēmas. 

 

 

• Izveidot individuālus plānus iekavētās vielas apguvei 

izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams. 

 

 

• Regulāri individuāli konsultēt izglītojamo un kontrolēt 

iekavētās vielas apguvi. 

 

•  Pārbaudes darbu izvērtēšana.  

 

• Nodrošināt mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, mācību 

darba plānošanā, vadīšanā un izglītojamo mācību sasniegumu 

analīzē un vērtēšanā. 

Priekšmetu  

pedagogi 

 

Priekšmetu  

Pedagogi 

 

 

Priekšmetu  

pedagogi 

 

 

Priekšmetu  

pedagogi 

 

Priekšmetu  

pedagogi 

 

Direktors 

vietnieki 

2016.-2019.g. 

septembris 

 

2016.-2019.g. 

septembris 

 

 

2016./2017.,  

2017./2018.m.g. 

 

2016./2017.,  

2017./2018.m.g. 

 

 

2016. - 2018. m. g. 

  

 

2017./2018.m.g. 

Cilvēkresursi, 

mācību 

materiāli 

 

Cilvēkresursi, 

mācību plāni 

 

Cilvēkresursi, 

individuāli 

plāni. 

 

Cilvēkresursi.  

 

 

Cilvēkresursi, 

 

 

Cilvēkresursi, 

finansējums 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

Direktore, d.v- kons. 

punktu vadītāji 
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• Visiem pedagogiem  veidot metodiski kvalitatīvus materiālus  

e-mācību vidē 

 

 

 

• Atvērt Liepāja jaunu konsultācijas punktu. Licencēt vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības 

 

Priekšmetu 

pedagogi 

 

 

Direktors 

vietnieki 

 

2017.-2019. 

 

 

 

2018./2019.m.g. 

 

Cilvēkresursi, 

izstrādātie 

materiāli. 

 

Valsts 

vispārējās 

vidējās 

izglītības 

standarts, 

mācību 

priekšmetu 

standarti 

metodiskie 

materiāli. 

 

D.v-konsultāciju 

punktu vadītāji 

 

 

Direktore 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Prioritāte 

Izglītojamo kustības samazināšana. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību stundās un 

konsultācijās. 

E-mācību vides un citu IT resursu izmantošana mācību stundās, konsultācijās. 

Mērķis 

Samazināt izglītojamo skaitu, kuri izstājas no iestādes, neiegūstot vidējo izglītību. Izveidot vienotu mācību 

saturu e-mācību vidē, balstoties uz pārbaudes darbu rezultātiem un izvēloties atbilstošas vērtēšanas formas, 

veidus un paņēmienus.  

Novērtēšanas kritēriji 

• Lielākā daļa jauniešu, kuri iestājušies iestādē, izprot izglītības nozīmi karjeras izvēlē. 

• Pilsētu un pagastu pašvaldību sociālie darbinieki un pieaugušo izglītības koordinatori atbalsta iestādi  

izglītojamo  kontingenta saglabāšanā. 

• Izglītojamie klašu kolektīvos savstarpēji atbalsta un uzmundrina viens otru. 

• 55 % izglītojami, kuri iestājas 10. un 11. klasēs, iegūst vidējo izglītību. 

•  Ir izvērtēti pārbaužu darbu rezultāti visos mācību priekšmetos. 

•  Kārtējā vērtēšanā tiek izmantoti daudzveidīgi metodiskie paņēmieni. 

• Izglītojamo apgūtās zināšanas mācību priekšmetos tiek regulāri vērtētas, palielinās vērtējumu skaits. 

• Visi pedagogi konsultāciju punktos izmanto skolas IT. 
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IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Organizēt pārrunas ar jauniešiem, kuri iestājušies skolā par 

mācību darba specifiku un mācību procesa organizāciju. 

 

• Anketēt izglītojamos par viņu spējām, zināšanām un 

nepieciešamajām īpašībām esošajā vai izvēlētajā profesijā. 

 

• Organizēt pārrunas  ar novada psihologu gan individuāli gan 

klašu kolektīvos. 

 

• Analizēt reālas dzīves situācijas un piedāvāt risinājuma 

variantus uz psiholoģijas mācību vielas apguves fona. 

 

• Organizēt tikšanās ar novada un vietējo pašvaldību 

atbildīgajiem darbiniekiem par atbalstu Neklātienes vidusskolas 

izglītojamo mācībām. 

 

• Organizēt pārrunas klasēs ar izglītojamiem , kuri atkārtoti 

iestājušies iestādē. 

 

• E- mācību satura papildināšana atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām. 

 

• IT resursu mērķtiecīga izmantošana 

 

d.v. - kons. punktu 

vadītāji 

 

d.v. - kons. punktu 

vadītāji 

 

d.v. - kons. punktu 

vadītāji 

 

Psiholoģijas 

pedagogi 

 

 

Iestādes vadība 

 

 

 

Pedagogi 

 

 

Pedagogi 

 

 

Pedagogi 

 

Katra m. g. 

septembris 

 

1 x gadā 

 

 

pēc 

vajadzības 

 

Regulāri 

 

 

 

2016.-2018. 

reizi gadā 

 

 

2016.-2018. 

gads 

 

2016.-2018. 

gads 

 

2016.-2018. 

gads 

Sk. budžets 

 

 

Sk. budžets 

 

 

Darba algas 

samaksas 

fonds 

Darba algas 

samaksas 

fonds 

 

Sk. budžets 

 

 

 

Pedagogi 

 

 

Pedagogi 

 

 

Pedagogi 

 

Direktore. 

 

 

Direktore. 

 

 

Direktore. 

 

 

D.v-konsultāciju punktu 

vadītāji 

 

 

Direktore 

 

 

 

D.v-konsultāciju punktu 

vadītāji 

 

Direktore 

 

 

D.v-konsultāciju punktu 

vadītāji 
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Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritāte 

Izglītojamo sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Dažādot mācību metodes 

darbā ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām .Veikt izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas izpēti. 

Mērķis 

Uzlabot izglītojamo sasniegumus ieskaitēs un valsts pārbaudes darbos. 

Paaugstināt izglītojamo zināšanu , prasmju un iemaņu līmeni visos mācību priekšmetos. 

Turpināt izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpēti. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Uzlabojušies izglītojamo mācību sasniegumi obligātajās ieskaitēs. 

• Iestādē tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespēju izglītojamiem gūt sasniegumus atbilstoši 

izglītojamo spējām. 

• Iestādē notiek izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

• Iestādē tiek izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaites un analīze 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Veikt precīzu un konkrētu ieskaišu satura plānošanu, 

savlaicīgi par to informējot izglītojamos. 

 

 

 

 

• Plānot un organizēt mācību satura apguvi , ievērojot 

izglītojamo individuālās vajadzības. 

 

 

 

• Pilnveidot ieskaišu formas, veikt regulāru mācību vielas 

atkārtojumu. 

 

 

 

 

 Pedagogi 

 

 

 

 

 

Priekšmetu 

pedagogi 

 

 

 

 

Priekšmetu 

pedagogi, 

 

 

 

Katra mācību 

gada sākumā 

 

 

 

 

Katra mācību 

gada sākumā 

 

 

 

 

2016.-2019.g. 

 

 

 

 

Ieskaišu 

grafiks , 

mācību 

priekšmetu 

programmas 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas, 

tematiskie 

plāni  

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas, 

tematiskie 

plāni  

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

 

Direktore 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

Direktore 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 
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• Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu starp konsultācijas 

punktiem par izglītojamo sasniegumiem un to dinamiku un 

ieskaišu sistēmas pilnveidei. 

 

 

 

• Sniegt atbalstu pedagogiem darbā ar izglītojamiem 

mācīšanās grūtībām. 

 

 

• Analizēt izglītojamo mācību sasniegumos pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

 

 

 

 

Direktore 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

Klašu audzinātāji 

 

Mācību gada 

laika. 

 

 

 

 

Pastāvīgi 

 

 

 

Pastāvīgi 

 

Iestādes 

budžets 

 

 

 

 

Metodiskie 

materiāli. 

 

 

E-klase, 

normatīvie 

akti, 

pārbaudes 

darbu 

rezultāti 

 

Direktore 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 
Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Prioritāte 
Izglītojamo redzesloka paplašināšana. Atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām. Skolēnu karjeras izvēles 

sistēmas pilnveide 

Mērķis 

Padziļināt izglītojamo redzesloku par pasaulē, valstī un reģionā notiekošajiem procesiem. 

 

Sniegt atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās un atbalstīt katra skolēna individuālo izaugsmi. 

 

Nodrošināt kvalitatīvas informācijas par karjeras izvēli pieejamību 
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Novērtēšanas kritēriji 

• Lielākā daļa izglītojamo interesējas par valstī un reģionā notiekošajiem procesiem. 

• Izglītojamiem ir iespēja papildus iegūt zināšanas par aktuālajiem kultūras procesiem. 

• Radītas papildus iespējas pielietot un pārbaudīt šīs zināšanas. 

• Iestāde sniedz palīdzību izglītojamajiem ar mācību grūtībām. 

• Izglītojamie ir informēti, izglītojamiem ir pieejama informācija par karjeru, tālākās izglītības iespējām. Karjeras 

tēmas ir integrētas mācību priekšmetu saturā. 

• Pilnveidota iestādes mājas lapa, iekļaujot sadaļu „Karjera”. 

• Mājas lapā ievietota un regulāri tiek atjaunota informācija par tālākām izglītības iespējām u.c. informācija. 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Mācību priekšmetos mācību vielu saistīt ar aktuāliem kultūras 

un ekonomiskās dzīves jautājumiem. 

 

 

 

 

• Organizēt skolēnu un pedagogu mācību ekskursijas uz 

kultūrvēsturiskās vietām Latvijā. 

 

 

• Sniegt mērķtiecīgu atbalstu izglītojamiem ar nepietiekamu mācību 

apguves līmeni 
 

 

 

 

 

• Izveidot individuālos mācību plānus skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 
 

 

 

 

Priekšmetu 

pedagogi 

 

 

 

 

Priekšmetu 

pedagogi, iestādes 

vadība 

 

Pedagogi 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi 

 

 

 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

 

1 x mācību 

gadā 

 

 

Regulāri 

 

 

 

 

 

 

Mācību 

gada laika. 

 

 

 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas, 

tematiskie 

plāni  

 

Iestādes 

budžets 

 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas, 

tematiskie 

plāni  

 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas, 

tematiskie 

plāni . 

 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

 

 

 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 
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• Sniegt informāciju un atbalstu pedagogiem par karjeras izglītības 

tēmu integrēšanu sava mācību priekšmeta saturā. 
 

 

• Iestādes mājas lapā izveidot sadaļu "Karjera", kas ietver informāciju 

par tālākizglītības iespējām un skolā organizētājām karjeras 

aktivitātēm 

Pedagogi 

 

 

 

Karjeras kons. 

Mācību 

gada laika. 

 

 

Mācību 

gada laika. 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmas 

 

Iestādes 

budžets 

 

D.v-kons. punktu 

vadītāji 

 

 

 

Direktore 

 

 
Pamatjoma IESTĀDES VIDE. 

Prioritāte Sadarbības ar bāzes iestādēm pilnveide mācību procesa nodrošinājuma uzlabošanā 

Mērķis Uzlabot neklātienes izglītojamo mācību apstākļus un mācību procesa nodrošinājumu. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Visos konsultāciju punktos visas mācību priekšmetu stundas notiek attiecīgajos mācību kabinetos. 

• Visos konsultāciju punktos izglītojamie var izmantot iestādes garderobi. 

• Neklātienes vidusskola, sava budžeta ietvaros, piedalās mācību materiālu iegādē. 

• Iestādes aktīvāk iesaistās starppašvaldību norēķinu kārtošanā. 

• Visos konsultāciju punktos Neklātienes vidusskolas datoram ir interneta pieslēgums. 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Informēt bāzes iestādes direktorus un pašvaldības par skolēnu 

sastāvu no citām pašvaldībām. 

 

 

• Sazināties ar attiecīgajām pašvaldībām par savstarpējo norēķinu 

kārtošanas gaitu. 

 

• Līgumu slēgšanas gaitā ar bāzes skolām vienoties par atsevišķu 

mācību priekšmetu kabinetu un telpu  izmantošanu . 

 

• Piedalīties tonera un papīra iegādē bāzes iestādes kopētājiem 

mācību materiālu nodrošināšanai. 

d.v. - kons. punktu 

vadītāji 

 

 

Direktore 

 

 

Iestādes vadība 

 

 

Iestādes vadība 

Katru gadu 

septembrī, 

janvārī 

 

Regulāri  

2x gadā 

 

Katru gadu 

septembrī 

 

Pēc 

vajadzības 

Iestādes 

budžets 

 

 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte Pedagogu atbilstība. 

Mērķis 

Nokomplektēt pedagogu personālu atbilstīgi Izglītības likumam un MK noteikumiem. Veicināt sadarbību pieredzes 

apmaiņai ar citu konsultācijas punktu pedagogiem. Nodrošināt pedagogu tālākizglītības iespējas darba ar jaunākajām IKT 

un E-vide. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Visi pedagogi, kam nepieciešamās, apguvuši  tālākizglītības programmas. 

• Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības programmas saskaņā ar valstī noteikto kārtību. 

• Pedagogu kolektīvs ir saliedēts ,darbīgs un  pieredzes bagāts . 

• Iestādē visiem konsultācijas punktiem ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Pamatjoma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVAITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte Iestādes attīstības plāna izstrāde un realizācija 

Mērķis Izveidot un realizēt iestādes attīstības plānu, piedaloties visām ar iestādes darbu saistītajām personām. 

Novērtēšanas kritēriji • Iestādē ir izstrādāts attīstības plāns līdz 2019. gadam, 

• Plāna izstrādē piedalījušas visas ar iestādes darbu saistītās personas. 

• Ir noteikta pārraudzības kārtība un atbildība par plāna izpildi. 

• Regulāri tiek veikta plāna realizācijas analīze, izdarītas korekcijas. 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Iesaistīt izglītojamos, pedagogus attīstības plāna veidošanā. 

 

• Iepazīstināt visas ieinteresētās puses ar attīstības plānu. 

(pašvērtējums) 

 

• Apspriest un apstiprināt attīstības plānu iestādes pedagoģiskajā 

padomē. 

 

 

Iestādes vadība 

 

 

Iestādes vadība 

 

 

Iestādes vadība 

 

 

2015.-2016.g. 

 

 

2016.g. 

 

 

2015. g. 

 

 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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• Veikt regulāru plāna izpildes pārraudzību, analīzi un rezultātu 

novērtēšanu. 

 

• Izdarīt nepieciešamās korekcijas plānā un saskaņot ar dibinātāju. 

Kons. punktos 

– d.v. - kons. 

punktu vadītāji 

 

Iestādes vadība 

1 reizi gadā līdz 

2018. g. 

 

pēc 

nepieciešamības 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

Pamatjoma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROSINĀŠANA 

Prioritāte  Iestādes iekšējo normatīvo dokumentu pilnveide. Pilnveidot iestādes iekšējo pārraudzību. 

Mērķis Pilnveidot iestādes iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējiem normatīvajiem dokumentiem un iestādes specifikai. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Iestādes iekšējo normatīvo dokumentu izveidē piedalās visas ieinteresētās puses. 

• Visi dokumenti tiek izskatīti konsultāciju punktu un iestādes pedagoģiskajās padomēs. 

• Iestādes iekšējie normatīvie dokumenti regulāri tiek pilnveidoti atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu izmaiņām. 

• Visas ieinteresētās puses zina un ievēro iestādes iekšējos normatīvos dokumentus. 

• Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni. 

• Iestādes vadības komandai izveidojusies laba savstarpējā sadarbība. 

• Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar  iestādes konsultāciju punktiem 

IEVIEŠANAS GAITA 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

• Iesaistīt iestādes normatīvo dokumentu izveidē izglītojamos un 

pedagogus, anketējot un veidojot darba grupas. 

 

• Dokumentu projektus apspriest konsultāciju punktu pedagoģiskajās 

padomēs un apstiprināt iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 

• Iepazīstināt ar izmaiņām un jaunajiem normatīvajiem dokumentiem 

izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus. 

 

d.v. - kons. 

punktu vadītāji 

 

Iestādes vadība 

 

 

d.v. - kons. 

punktu vadītāji 

 

2017.g. 

 

 

regulāri līdz 

2018. g. 

 

regulāri līdz 

2018.g. 

 

 Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

 

Iestādes 

budžets 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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• Veikt iekšējo normatīvo dokumentu izpildes kontroli. 

 

 

• Veikt nepieciešamās korekcijas izglītības procesa organizēšanā un 

īstenošanā. 

d.v. - kons. 

punktu vadītāji 

 

 

Direktore, d.v. - 

kons. punktu 

vadītāji 

regulāri līdz 

2018.g. 

 

 

regulāri 

Iestādes 

budžets 

 

 

Iestādes 

budžets 

Direktore 

 

 

 

Direktore 

 

 

Apspriests skolas pedagoģiskajā padomē 2016.gada 26. augustā. 

 

 

Direktore ________________________ / T. Sorokina/ 
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