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1. Vispārējs skolas raksturojums 
1. 1. Skolēnu skaits  
2020./2021. mācību gadā I.Gaiša Kokneses vidusskolā mācās 391 skolēns, tajā skaitā 331 skolēns no 

Kokneses novada, bet 60 (15,3 %) skolēni – no 11 citām pašvaldībām. Skolā ir 22 klašu komplekti.  

1.2. Izglītības programmas un skolēnu skaits katrā no tām  
I.Gaiša Kokneses vidusskola 2020./2021. mācību gadā realizē šādās izglītības programmas: 

Izglītības programma 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence Nr. 
Izdošanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programma  21011111 V-2015 27.04.2010. 198 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  
21015611 V-2017 27.04.2010. 12 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 
31011011 V-2018 27.04.2010. 59 

Vispārējās vidējās izglītības programma 

(Valodas un sociālās zinātnes; Dabaszinātnes) 
31016011 V-3023 01.07.2020. 

33 

(15;18) 

Pamatizglītības programma  21011111 V-3024 01.07.2020. 82 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  
21015611 V-3025 01.07.2020. 7 

Kopā 391 

1.3. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs  
Pavisam I.Gaiša Kokneses vidusskolā ir 66 darbinieki, tai skaitā 44 pedagoģiskie darbinieki. 

2020./2021.m.g. sākumā skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums ir šāds:  

▪ izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieki - 4 darbinieki;  

▪ 40 skolotāji;  

▪ izglītības psihologs;  

▪ sociālais pedagogs;  

▪ logopēds;  

▪ bibliotekārs.  

Visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst ministru kabineta noteikumos 

noteiktajai. 12 skolotāji ir maģistri. Pedagogu profesionālās darbības 2. kvalitātes pakāpi ieguvuši 18 

skolotāji. 

1.4. Skolas vides īss raksturojums 
I.Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai. Skola Parka  ielā 27 savas durvis vēra 1965. 

gada 1. septembrī. Skolas jaunais korpuss tika atvērts 1985. gadā.  

Skolā mācās bērni no sociāli dažādām ģimenēm. Skola sadarbībā ar pašvaldību nodrošina atbalstu 

sociālās palīdzības sniegšanā bērniem un viņu vecākiem. Skolā strādā atbalsta komanda, kas palīdz 

skolēniem integrēties skolas vidē.  

Kokneses novada pašvaldība nodrošina brīvpusdienas visiem 1.-9. klašu skolēniem.  

1.5. Skolas budžeta nodrošinājums 
I.Gaiša Kokneses vidusskola tiek finansēta no valsts un Kokneses novada domes budžeta. Skolai ir 

normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets.  

Finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas telpu uzturēšanai, tās darbības 

nodrošināšanai un attīstībai.  

1.6. Skolas mērķi un uzdevumi  
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas attīstības vīzija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un 

jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts 

Skolas mērķis:  

1. Veidot radošu, profesionālu, demokrātisku un drošu izglītības vidi. 

2. Organizēt un īstenot izglītības apguves procesu pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanai. 

Skolas uzdevumi: 

1. Īstenot, izvērtēt un pilnveidot licencētās izglītības programmas.   

2. Mērķtiecīgi sadarboties ar skolēna ģimeni, lai sekmētu un atbalstītu skolēnu personības izaugsmi. 

3. Efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos līdzekļus, sekmējot daudzveidīgu mācību un audzināšanas darba 

formu un metožu izmantošanu.  
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Skolas attīstības prioritātes 2020./2021. - 2022./2023. mācību gadam 

 2020./2021. 2021./2022. 2022./2023. 

Mācību saturs Jaunā mācību satura ieviešana un saskaņošana pamatskolā un vidusskolā 

Uzdevumi  Jaunā mācību satura aprobācija 1., 4., 7., 

10. klasēs 

 Mācību satura saskaņošana starp dažādu 

mācību priekšmetu, mācību jomu un 

standarta posmu skolotājiem 

 Jauno izglītības programmu aprobācija 

 Vidusskolā piedāvāto izglītības 

programmu piedāvājuma aktualizācija 

 Datorikas mācību satura integrācija citās 

mācību stundās 1., 2. un 3. klasēs 

 Audzināšanas programmas realizācija, 

izvērtēšana 

 Metodiskā darba „labās prakses” 

popularizēšana skolā  

 Jaunā mācību satura aprobācija 2., 5., 8., 

11. klasēs 

 Mācību satura saskaņošana starp dažādu 

mācību priekšmetu, mācību jomu un 

standarta posmu skolotājiem 

 Vidusskolā piedāvāto izglītības 

programmu piedāvājuma aktualizācija 

 Jaunā satura VPD vidusskolā aprobācija 

optimālā līmenī 

 Datorikas mācību satura integrācija citās 

mācību stundās 1., 2. un 3. klasēs 

 Audzināšanas programmas aktualizācija, 

izstrāde 

 Metodiskā darba „labās prakses” 

popularizēšana un apmaiņa skolā un 

ārpus tās 

 Jaunā mācību satura aprobācija 3., 6., 9., 

12. klasēs 
 Mācību satura saskaņošana starp dažādu 

mācību priekšmetu, mācību jomu un 

standarta posmu skolotājiem 

 Vidusskolā piedāvāto izglītības 

programmu piedāvājuma aktualizācija 

 Jauno izglītības programmu aprobācija, 

padziļināto mācību priekšmetu 

programmu aprobācija 

 Jaunā satura VPD vidusskolā aprobācija 

padziļinātā līmenī 

 Datorikas mācību satura integrācija citās 

mācību stundās 1., 2. un 3. klasēs 

 Metodisko izstrādņu un ideju tirdziņš 

Rezultāts  Skaidri uzdevumi, kas jāveic mācību 

priekšmeta skolotājam, lai īstenotu un 

ieviestu šo jauno saturu mācību procesā 

 1.,4.,7., 10. klasēm skolotāji izveidojuši 

tematiskos plānus atbilstoši jaunajam 

standartam 
 Mācību stundas vadītas atbilstoši 

paredzētajam plānam, veiktas korekcijas 
 Metodisko jomu sanāksmēs apspriesti un 

saskaņoti tematiskie plāni 
 Starppriekšmetu saiknes veidošana, 

nostiprināšana mācību procesā. 
 Novadīts izglītojošs projekts vai 

pasākums, kas saistīts ar mācību 

priekšmetu 
 SKOLA 2030 materiālos mācību 

priekšmetu programmu iepazīšana, 

izvērtēšana 

 Skaidri uzdevumi, kas jāveic mācību 

priekšmeta skolotājam, lai īstenotu un 

ieviestu šo jauno saturu mācību procesā 

 2., 5., 8., 11. klasēm skolotāji izveidojuši 

tematiskos plānus atbilstoši jaunajam 

standartam 
 Mācību stundas vadītas atbilstoši 

paredzētajam plānam, veiktas korekcijas 
 Metodisko jomu sanāksmēs apspriesti un 

saskaņoti tematiskie plāni 
 Starppriekšmetu saiknes veidošana, 

nostiprināšana mācību procesā 
 Mācību rezultāti. Skolēnu un vecāku 

aptaujas, izvērtējot vidusskolas 

programmu piedāvājumu 
 Gada vērtējums un sekmju analīze, CE 

rezultāti 
 Datorikas integrācijai izmantotas 

 Skaidri uzdevumi, kas jāveic mācību 

priekšmeta skolotājam, lai īstenotu un 

ieviestu šo jauno saturu mācību procesā 

 3., 6., 9., 12. klasēm skolotāji 

izveidojuši tematiskos plānus atbilstoši 

jaunajam standartam 
 Mācību stundas vadītas atbilstoši 

paredzētajam plānam, veiktas korekcijas 
 Metodisko jomu sanāksmēs apspriesti 

un saskaņoti tematiskie plāni, kas 

koriģēti un pielāgoti konkrētam mācību 

gadam un izglītojamo klasei 
 Starppriekšmetu saiknes veidošana, 

nostiprināšana mācību procesā 
 Mācību rezultāti. Skolēnu un vecāku 

aptaujas, izvērtējot vidusskolas 

programmu piedāvājumu 
 Gada vērtējums un sekmju analīze, 
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 Mācību rezultāti. Skolēnu un vecāku 

aptaujas, izvērtējot vidusskolas 

programmu piedāvājumu 
 Datorikas integrācijai izmantotas 

platformas www.skola.lv , 

www.uzdevumi.lv , www.youtube.com , 

citas skolotāja izvēlētas un ieteiktas saites 
 Audzināšanas darbs saistīts arī ar mācību 

procesu katrā mācību stundā 
 Izvērtēta audzināšanas programma. 

Prezentācijas, diskusijas par veiksmēm un 

sasniegumiem, minot konkrētus piemērus 

no mācību stundām vai interešu izglītības 

nodarbībām 

platformas www.skola.lv , 

www.uzdevumi.lv , www.youtube.com , 

citas skolotāja izvēlētas un ieteiktas saites 
 Jaunas audzināšanas programmas izstrāde 

 Savstarpējā stundu vērošana, pieredzes 

apmaiņa  

 

padziļināto CE rezultāti, vidusskolas 

piedāvāto programmu izvērtējums 
 Uzdevumu pildīšana, gatavošanās 

stundai un materiālu meklēšana e- vidē 

sākumskolā (1.-3. klase) 
 Mācību gada beigās visam skolotāju 

kolektīvam organizēt metodisku 

pasākumu - ,,Labo ideju tirdziņu”  
 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Katram skolotājam izmantot iespējas savā 

mācību priekšmeta jomā iepazīties ar 

SKOLA 2030 piedāvāto informāciju par 

jauno mācību standartu, un ar jaunā 

mācību satura materiāliem (tiešsaistes vai 

ieraksta vebināru apmeklējums; klātienes 

un tiešsaistes kursi; semināri) 

 Vienotas tematisko plānu izstrādes 

kārtības izstrāde 

 Jaunu tematisko plānu izveidošana 

atbilstoši jaunajam mācību priekšmetu 

standartam un skolā pieņemtam vienotam 

formātam, saskaņošana MJ sanāksmēs 
 Īstenot sastādītos tematiskos plānus 

mācību procesā 
 Skolotāju savstarpējas sadarbība un 

tikšanās, veidojot priekšmeta tematiskos 

plānus konkrētam mācību gadam  
 Tēmu kopīga saskaņošana, lai varētu 

veidot sadarbību mācību stundu - 

projektu ietvaros 

2020./2021.m.g. 

 

 

 

 

 

 

2020. m.g.1. semestris 

 

2020./2021. m.g. septembris 

2021./2022. m.g. septembris 

2022./2023. m.g. septembris 

 

2020.-2023.m.g. 

 

2020.-2023.m.g. 

 

 

2020.-2023.m.g. 

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji 

 

 

 

 

 

 

Direktora vietn. izglītības jomā 

 

Mācību priekšmetu skolotāji 

MJ vadītāji 

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji 

 

MJ vadītāji, skolotāji 

 

 

MJ vadītāji, skolotāji 

 

 

http://www.skola.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.skola.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.youtube.com/
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 Skolotāju individuālas vai grupu tikšanās, 

veidojot kopīgu pasākumu vai projektu 
 Skolotājiem priekšmetu tematiskos 

plānus veidot vadoties pēc dotajām 

paraugprogrammām SKOLA 2030 

materiālos, kā arī ņemot vērā skolotāja 

pieejamos resursus un skolas tradīcijas 
 Vidusskolas piedāvāto mācību 

programmu virzienu izvērtējums, 

aktualizācija un koriģēšana atbilstoši 

situācijai un nākamo vidusskolēnu 

vēlmēm un iespējām 
 Priekšmeta ietvaros izmantot pieejamos 

mācību materiālus digitālajā vidē un 

formā datorikas integrācijas procesā 

sākumskolā 
 Veikt uzlabojumus un korekcijas 

iepriekšējā skolas audzināšanas 

programmā, ņemot vērā mainīgo situāciju 

sabiedrībā, valstī, pasaulē. Izstrādāt jaunu 

plānu 

 Reizi semestrī dalīties pieredzē MJ 

ietvaros 

 Labāko pieredzi un praksi popularizēt 

skolas un Kokneses mājas lapā 
 Reizi mācību gadā katram skolotājam rast 

iespēju apmeklēt un vērot jomas kolēģa 

vadīto mācību stundu 

2020.-2023.m.g. 

 

2020.-2023.m.g. 

 

 

 

 

2020.-2023.m.g. 

 

 

 

 

2020.-2023.m.g 

 

 

 

2020./2021.m.g. 

 

 

 

 

2020.-2023.m.g 

 

2020.-2023.m.g 

 

2021./2022.-2022./2023.m.g. 

MJ vadītāji, skolotāji 

 

Mācību priekšmetu skolotāji 

Direktora vietn. izglītības jomā 

 

 

 

Skolotāji, MJ vadītāji, skolas administrācija 

 

 

 

 

MJ vadītāji, mācību priekšmetu skolotāji 

 

 

 

Klašu audzinātāju MK, MJ vadītāji  

Direkt. vietn. audzināšanas darbā 

 

 

 

MJ vadītāji 

 

MJ vadītāji, skolas administrācija 

Mācīšana un 

mācīšanās 
Efektīva mācību stunda/mācību pieejas maiņa, ieviešot jauno mācību standartu 

Uzdevumi  Uzlabot skolēnu sadarbības prasmes 

 Uzlabot mācību stundas efektivitāti 

 Mācību darba individualizācija un 

diferenciācija mācību stundās (darbs ar 

skolēniem, kuriem ir nepieciešams 

atbalsts un talantīgo izglītojamo spēju 

pilnveide) 

 Uzlabot mācību stundas efektivitāti 

 Mācību darba individualizācija un 

diferenciācija mācību stundās (darbs ar 

skolēniem, kuriem ir nepieciešams 

atbalsts un talantīgo izglītojamo spēju 

pilnveide) 

 Attīstīt caurviju prasmes mācību stundās 

 Uzlabot mācību stundas efektivitāti 

 Mācību darba individualizācija un 

diferenciācija mācību stundās (darbs ar 

skolēniem, kuriem ir nepieciešams 

atbalsts un talantīgo izglītojamo spēju 

pilnveide) 

 Sniegt metodisku palīdzību jaunajiem 



6 

 Aktualizēt formatīvās vērtēšanas un 

atgriezeniskās saites lomu mācību 

procesā 

 Attīstīt caurviju prasmes mācību stundās 

 Sniegt metodisku palīdzību jaunajiem 

kolēģiem mācību stundas dažādu 

aktivitāšu organizēšanā 

 Pilnveidot IT pielietojumu mācību 

stundās 

 Izveidot vienotu mācību platformu skolā 

 Attīstīt skolēnu pašvērtēšanas prasmes 

 Sniegt metodisku palīdzību jaunajiem 

kolēģiem mācību stundas dažādu 

aktivitāšu organizēšanā 

 Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas prasmes 

 

kolēģiem mācību stundas dažādu 

aktivitāšu organizēšanā 

 Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas 

prasmes 

 

Rezultāts  Skolotāji stundās izvirza sasniedzamos 

rezultātus, plāno tiem atbilstošus dažāda 

līmeņa uzdevumus, plāno atgriezenisko 

saiti un vērtēšanu (formatīvo, summatīvo) 

 Skolotāji plāno caurviju prasmju 

iekļaušanu mācību procesā 

 Skolotāji un skolas vadība mācību 

procesā izmanto vienotu mācību 

platformu 

 Skolotājs stundā izmanto pašnovērtēšanas 

metodes 

 Jaunie pedagogi stundās izmanto dažādas 

metodes, aktivitātes, izmanto vides 

pieejamos resursus 

 Paaugstinās mācību sasniegumi 

talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām 

 Skolotāji stundās izvirza sasniedzamos 

rezultātus, plāno tiem atbilstošus dažāda 

līmeņa uzdevumus, plāno atgriezenisko 

saiti un vērtēšanu (formatīvo, summatīvo) 

 Skolotāji plāno caurviju prasmju 

iekļaušanu mācību procesā 

 Skolotāji stundās pielieto dažādus 

pašnovērtēšanas paņēmienus 

 Jaunie pedagogi stundās izmanto dažādas 

metodes, aktivitātes, izmanto vides 

pieejamos resursus 

 Skolotāji stundās izvirza sasniedzamos 

rezultātus, plāno tiem atbilstošus dažāda 

līmeņa uzdevumus, plāno atgriezenisko 

saiti un vērtēšanu (formatīvo, 

summatīvo) 

 Skolotāji plāno caurviju prasmju 

iekļaušanu mācību procesā 

 Skolotāji stundās pielieto dažādus 

pašnovērtēšanas paņēmienus 

 Jaunie pedagogi stundās izmanto 

dažādas metodes, aktivitātes, izmanto 

vides pieejamos resursus 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Organizēt stundu vērošanu un savstarpējo 

vērošanu atbilstoši katram mācību gadam 

izvirzītajiem uzdevumiem 

 Organizēt nodarbības, seminārus par 

mācību darba diferenciāciju un 

individualizāciju 

 Organizēt nodarbības, seminārus par 

2020.-2023.m.g 

 

 

2020./2021.m.g. 

 

 

2020./2021.-2021./2022.m.g. 

Skolas administrācija, MJ vadītāji 

 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 
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vērtēšanu un atgriezenisko saikni 

 Organizēt seminārus un skolotāju 

sadarbības grupas par caurviju prasmēm 

 Organizēt nodarbības par mācīšanās 

stratēģijām 

 Organizēt metodisko palīdzību jaunajiem 

pedagogiem, piesaistot skolotājus 

mentorus 

 

2020./2021.m.g. 

 

2021./2022.m.g. 

 

2020.-2023.m.g. 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

Skolas administrācija, MJ vadītāji 

Sasniegumi Atbalsts skolēnu individuālajai izaugsmei 

Uzdevumi  Diagnosticējošo un valsts pārbaudes 

darbu rezultātu analīzē iegūtos 

secinājumus izmantot precīzos un 

izpildāmos uzdevumos un sasniedzamos 

rezultātos ikdienas mācību darbā 

 Sistemātiski ikvienam pedagogam veikt 

ikdienas mācību sasniegumu izvērtējumu 

skolvadības sistēmā e-klase 

 Skolotājiem mācību stundās izmantot 

diferenciāciju skolēnu individuālās 

izaugsmes celšanai 

 Pilnveidot skolas vērtēšanas kārtību 

 Izstrādāt vienotus skolēnu attīstības 

dinamikas izpētes kritērijus pamatskolā 

 Skolēna, skolotāja un vecāku veiksmīga 

sadarbība, kas sekmē skolēnu mācību 

sasniegumus 

 Diagnosticējošo un valsts pārbaudes 

darbu rezultātu analīzē iegūtos 

secinājumus izmantot precīzos un 

izpildāmos uzdevumos un sasniedzamos 

rezultātos ikdienas mācību darbā 

 Sistemātiski ikvienam pedagogam veikt 

ikdienas mācību sasniegumu izvērtējumu 

skolvadības sistēmā e-klase 

 Aprobēt skolēnu attīstības dinamikas 

izpētes kritērijus pamatskolā 

 Izstrādāt vienotus skolēnu attīstības 

dinamikas izpētes kritērijus vidusskolā 

 Skolēna, skolotāja un vecāku veiksmīga 

sadarbība, kas sekmē skolēnu mācību 

sasniegumus 

 Diagnosticējošo un valsts pārbaudes 

darbu rezultātu analīzē iegūtos 

secinājumus vērst precīzos un 

izpildāmos uzdevumos un sasniedzamos 

rezultātos ikdienas mācību darbā 

 Sistemātiski ikvienam pedagogam veikt 

ikdienas mācību sasniegumu 

izvērtējumu skolvadības sistēmā e-klase 

 Skolotājiem mācību stundās izmantot 

diferenciāciju skolēnu individuālās 

izaugsmes celšanai 

 Aprobēt vienotus skolēnu attīstības 

dinamikas izpētes kritērijus vidusskolā  

 Skolēna, skolotāja un vecāku veiksmīga 

sadarbība, kas sekmē skolēnu mācību 

sasniegumus 

Rezultāts  Ir veiktas izmaiņas skolas vērtēšanas 

kārtībā atbilstoši jaunajiem standartiem 

un VISC ieteikumiem 

 Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu 

sasniegumus, veic to izvērtējumu 

 Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek analizēti 

valsts diagnosticējošie un pārbaudes 

darbi, lai paaugstinātu kopējo rezultātu, 

gan individuālos skolēnu sniegumus 

 Izstrādāta skolēnu attīstības dinamikas 

karte pamatskolā 

 Sistemātiska un objektīva skolēnu 

sasniegumu novērtēšana un izvērtējums 

nodrošina ikdienas un valsts pārbaudes 

darbu vērtējumu atbilstību 

 Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu 

sasniegumus, veic to izvērtējumu 

 Tiek aprobēta skolēnu attīstības 

dinamikas karte pamatskolā 

 Tiek izstrādāta skolēnu attīstības 

dinamikas karte vidusskolēniem 

 

 Vērtējumi valsts pārbaudes darbos 

atbilst ikdienas vērtējumiem 

 Vērtējumi valsts pārbaudes darbos 

atbilst 40% 

 Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu 

sasniegumus, veic to izvērtējumu 

 Vidusskolas skolēnu attīstības dinamika 

sekmē jauniešu izaugsmi un 

mērķtiecīgumu labāku rezultātu 

sasniegšanā, vidusskolēns zina un izprot 

savas vājās un stiprās puses 
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 Gan skolēniem ar mācību grūtībām, gan 

talantīgajiem skolēniem mācību darba 

diferenciācija nodrošina mācību 

sasniegumu uzlabošanu 

 Ir uzsākta jauna vērtēšanas sistēma 

apguves līmeņos 1. klasē atbilstoši 

jaunajam pamatizglītības standartam  

 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Veikt izmaiņas skolas vērtēšanas kārtībā 

atbilstoši jaunajiem standartiem un VISC 

ieteikumiem 

 Analizēt VPD rezultātus, izvirzot 

konkrētus uzdevumus ikdienas darbam 

 Ikdienas mācību sasniegumu izvērtējumu 

un vērtējumu regularitātes pārbaude 

 Izveidot skolēnu attīstības dinamikas karti 

pamatskolai 

 Izveidot skolēnu attīstības dinamikas karti 

vidusskolai 

 Organizēt skolotāju, kuri māca 1. klasēs, 

sadarbību jaunās vērtēšanas sistēmas 

apguves līmeņos ieviešanai 

2020. gada augusts- septembris 

 

 

Katru gadu 

 

Katra semestra beigās 

 

2020./2021.m.g. 

 

2021./2022.m.g. 

 

2020./2021.m.g. 1. semestris 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

 

MJ, skolas administrācija 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

Direktora vietnieks izglītības jomā, 

direktora vietnieks audzināšanas darbā 

Direktora vietnieks izglītības jomā, 

direktora vietnieks audzināšanas darbā 

Direktora vietnieks izglītības jomā 

 

Atbalsts 

skolēniem 
Atbalsts skolēnu individuālajai izaugsmei 

Uzdevumi  Pilnveidot atgriezenisko saiti skolēniem, 

skolotājiem un vecākiem par atbalsta 

pietiekamību un kvalitāti 

 Organizēt izglītojošus pasākumus 

vecākiem 

 Aktualizēt karjeras izglītības plānošanu 

un vienotas karjeras atbalsta sistēmas 

izveidi 

 Pilnveidot atbalstu jaunajiem skolēniem, 

kuri uzsākuši mācības skolā 

 Veicināt skolēnu dalību dažāda mēroga 

projektos (“Atbalsts izglītojamo 

 Organizēt izglītojošus pasākumus 

vecākiem 

 Pilnveidot atbalstu jaunajiem skolēniem, 

kuri uzsākuši mācības skolā 

 Veicināt skolēnu dalību dažāda mēroga 

projektos (“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 

“Latvijas Skolas soma”, “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, “Erasmus+” u.c.) 

 Organizēt izglītojošus pasākumus 

vecākiem 

 Pilnveidot atbalstu jaunajiem skolēniem, 

kuri uzsākuši mācības skolā 

 Veicināt skolēnu dalību dažāda mēroga 

projektos (“Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 

“Latvijas Skolas soma”, “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, “Erasmus+” u.c.) 
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individuālo kompetenču attīstībai”, 

“Latvijas Skolas soma”, “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, “Erasmus+” u.c.) 

 Sadarbībā ar skolas absolventiem, 

veicināt skolēnu iepazīšanos ar dažādām 

profesijām 

 Stipendijas vidusskolēniem par labiem un 

izciliem mācību sasniegumiem 

 Naudas balvas skolēniem un pedagogiem 

par skolēnu izciliem sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs 

 Nodrošināt dienesta viesnīcas/internāta 

izmantošanu 

 Interešu izglītības piedāvājuma 

paplašināšana 

 Skolas informācijas centra un bibliotēkas 

piedāvājumu aktualizēšana, pilnveidošana 

 Esošās skolas mājas lapas aktualizēšana  

 Sadarbībā ar skolas absolventiem, 

veicināt skolēnu iepazīšanos ar dažādām 

profesijām 

 Stipendijas vidusskolēniem par labiem un 

izciliem mācību sasniegumiem jaunā 

novada ietvaros 

 Naudas balvas skolēniem un pedagogiem 

par skolēnu izciliem sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs jaunā novada ietvaros 

 Nodrošināt dienesta viesnīcas/internāta 

izmantošanu 

 Skolas mājas lapas pilnveide 

 Skolas informācijas centra un bibliotēkas 

piedāvājumu aktualizēšana, pilnveidošana 

 

 Sadarbībā ar skolas absolventiem, 

veicināt skolēnu iepazīšanos ar dažādām 

profesijām 

 Stipendijas vidusskolēniem par labiem 

un izciliem mācību sasniegumiem jaunā 

novada ietvaros 

 Naudas balvas skolēniem un 

pedagogiem par skolēnu izciliem 

sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs jaunā 

novada ietvaros 

 Nodrošināt dienesta viesnīcas/internāta 

izmantošanu 

 Skolas mājas lapas uzturēšana 

 

Rezultāts  Kontaktu uzturēšana ar vecākiem, 

informācijas apmaiņa, kā rezultātā 

uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi, 

vairojusies savstarpējā uzticēšanās, 

mazinājušies kavējumi 

 Izglītojošu lekciju organizēšana vecākiem 

par pedagoģiskiem un psiholoģiskiem 

jautājumiem 

 Klases audzinātāja stundas, veltītas 

karjeras jautājumiem 

 Tikšanos cikls ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem klasēs vai klašu grupās skolas 

telpās vai apmeklējot darba vietas 

 Adaptācijas diena/-s 

 Individuālas sarunas ar jaunpienācēju par 

 Kontaktu uzturēšana ar vecākiem 

 Izglītojošu lekciju organizēšana vecākiem 

par pedagoģiskiem un psiholoģiskiem 

jautājumiem 

 Klases audzinātāja stundas, veltītas 

karjeras jautājumiem 

 Tikšanos cikls ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem klasēs vai klašu grupās skolas 

telpās vai apmeklējot darba vietas 

 Adaptācijas diena/-s 

 Individuālas sarunas ar jaunpienācēju par 

labjūtību skolā 

 Skolā īstenot projektus “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, “Erasmus+” u.c. 

 Kontaktu uzturēšana ar vecākiem 

 Izglītojošu lekciju organizēšana 

vecākiem par pedagoģiskiem un 

psiholoģiskiem jautājumiem 

 Klases audzinātāja stundas, veltītas 

karjeras jautājumiem 

 Tikšanos cikls ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem klasēs vai klašu grupās 

skolas telpās vai apmeklējot darba vietas 

 Adaptācijas diena/-s 

 Individuālas sarunas ar jaunpienācēju 

par labjūtību skolā 

 Skolā īstenot projektus “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, “Erasmus+” u.c. 
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labjūtību skolā 

 Turpināt īstenot Erasmus+ starptautisko 

skolu sadarbības projektu SE.LE.N.E, 

veltītu skolēnu izpratnes par indivīda 

lomu un atbildību kopienas dzīvē 

nostiprināšanai 

 Uzsākt dalību projektā PuMPuRS 

(Priekšlaicīgas mācību pāŗtraukšanas 

risku samazināšana) 

 Turpināt piedalīties projektā “Latvijas 

skolas soma”, „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

 Tikšanos cikls ar absolventiem (dažādu 

profesiju pārstāvjiem), kas darbā regulāri 

lieto angļu valodu 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt 

vidusskolēniem mācību stipendijas par 

izciliem un labiem mācību sasniegumiem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt skolēniem 

un skolotājiem naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 

sacensībās 

 Nodrošināti higiēnas un drošības 

prasībām atbilstoši mācību un sadzīves 

apstākļi skolas internātā. Skolēnu skaita 

palielināšanās vidusskolas posmā 

 Tikšanos cikls ar absolventiem (dažādu 

profesiju pārstāvjiem), kas darbā regulāri 

lieto angļu valodu 

 Tikšanos cikls ar absolventiem un/vai 

vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem 

9.-12.klašu skolēniem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt 

vidusskolēniem mācību stipendijas par 

izciliem un labiem mācību sasniegumiem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt skolēniem 

un skolotājiem naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 

sacensībās 

 Nodrošināti higiēnas un drošības 

prasībām atbilstoši mācību un sadzīves 

apstākļi skolas internātā. Skolēnu skaita 

palielināšanās vidusskolas posmā 

 Skolas IC iekārtot izstāžu zāli (stendu) – 

sarunu telpu regulāru mainīgu tematisko 

izstāžu rīkošanai sadarbībā ar skolēnu 

līdzpārvaldi  

 

 Tikšanos cikls ar absolventu (dažādu 

profesiju pārstāvjiem), kas darbā 

regulāri lieto angļu valodu 

 Tikšanos cikls ar absolventiem un/vai 

vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem 

9.-12.klašu skolēniem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt 

vidusskolēniem mācību stipendijas par 

izciliem un labiem mācību 

sasniegumiem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt skolēniem 

un skolotājiem naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, sporta sacensībās 

 Nodrošināti higiēnas un drošības 

prasībām atbilstoši mācību un sadzīves 

apstākļi skolas internātā. Skolēnu skaita 

palielināšanās vidusskolas posmā 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Skolas un klašu vecāku sapulces 

 Sekmju izrakstu izsniegšana 

 “Vecāku skola” vecākiem, piesaistot 

lektorus – psiholoģijas un pedagoģijas 

ekspertus 

 Klases audzinātāja stundas, veltītas 

Katru gadu 1x semestrī 

1x mēnesī 

2x gadā 

 

 

1x semestrī 

Kl.audz., atbalsta personāls, administrācija 

Klašu audzinātāji 

Skolas administrācija 

 

 

Klašu audzinātāji 
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karjeras jautājumiem, sadarbojoties ar 

NVA karjeras konsultantiem un skolas 

psiholoģi I.Ciematnieci 

 Tikšanos cikls ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem klasēs vai klašu grupās skolas 

telpās vai apmeklējot darba vietas 

 Adaptācijas diena/-s 

 Turpināt īstenot Erasmus+ starptautisko 

skolu sadarbības projektu SE.LE.N.E, 

veltītu skolēnu izpratnes par indivīda 

lomu un atbildību kopienas dzīvē 

nostiprināšanai 

 Uzsākt dalību projektā PuMPuRS 

(Priekšlaicīgas mācību pāŗtraukšanas 

risku samazināšana) 

 Turpināt piedalīties projektā “Latvijas 

skolas soma” 

 Tikšanos cikls ar absolventiem (dažādu 

profesiju pārstāvjiem), kas darbā regulāri 

lieto angļu valodu 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt 

vidusskolēniem mācību stipendijas par 

izciliem un labiem mācību sasniegumiem 

 Atbilstoši nolikumam piešķirt skolēniem 

un skolotājiem naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 

sacensībās 

 Internāta fiziskās vides regulāra 

apsekošana un trūkumu novēršana 

 Interešu izglītības piedāvājuma 

aktualizācija 

 Skolas IC iekārtoat izstāžu stendu – 

sarunu telpu regulāru mainīgu tematisko 

izstāžu rīkošanai sadarbībā ar skolēnu 

līdzpārvaldi  

 

 

 

1-2x semestrī 

 

 

Mācību gada sākumā, pēc vajadzības 

Visu māc.gadu (līdz 2022.aug.) 

 

 

 

 

Visu māc.gadu (līdz 2022.g.dec.) 

 

 

2020./2021. m.g. 

 

1-2x semestrī 

 

 

2020./2021.m.g. 1x semestrī 

2021./2022.m.g. 

2022./2023.m.g. 

1x gadā 

 

 

 

 

1 reizi semestrī vai pēc vajadzības 

 

1x gadā 

 

2021.-2023. 

 

 

 

Direktora vietnieks audzināšanas darbā., 

klašu audzinātāji  

 

Klases audzinātāji, atbalsta personāls 

Projekta koordinatores I.Kalniņa, L.Āre 

 

 

 

 

Projekta koordinatore D.Skopāne, IAP 

realizētāji 

 

Skolas administrācija, priekšmetu skolotāji, 

klašu audzinātāji 

I.Vancāne 

 

 

Skolas administrācija 

 

 

Skolas administrācija 

 

 

 

 

Dir.vietn.saimn.jaut., internāta audz. 

 

Direktora vietnieks audzināšanas darbā, 

interešu izglītības pedagogi 

Direktora vietnieks audzināšanas darbā, 

bibliotekārs, skolēnu līdzpārvalde 
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Skolas vide Drošības nodrošināšana un atbildības veidošana par sev apkārtējo vidi, cieņas un draudzīguma veidošana sev apkārtējā 

kultūrvidē 

Uzdevumi  Organizēt izglītojošus pasākumus 

drošības jautājumos 

 Pārskatīt un veikt izmaiņas skolas 

iekšējās kārtības noteikumos 

 Plānveidīgi veikt iekštelpu fiziskās vides 

uzlabojumus 

 Atjaunot videonovērošanas sistēmu skolā 

 Organizēt izglītojošus pasākumus 

drošības jautājumos 

 Plānveidīgi veikt iekštelpu fiziskās vides 

uzlabojumus 

 Katra klase izstrādā “Ētikas” kodeksu 

 “Zaļās klases” projekta izstrāde 

 Organizēt izglītojošus pasākumus 

drošības jautājumos 

 Plānveidīgi veikt iekštelpu fiziskās 

vides uzlabojumus 

 Izveidot vienotu skolas saziņas sistēmu 

(radiomezgls/informatīvais ekrāns 1. 

stāva foajē) 

 Skolas vēstures muzeja izveide 

 “Zaļās klases” projekta realizācijas 

uzsākšana 

Rezultāts  Notikušas nodarbības drošības jautājumos 

 Veiktas izmaiņas skolas iekšējās kārtības 

noteikumos 

 Skolas atsevišķās telpās veikts 

kosmētiskais remonts 

 Uzstādītas videonovērošanas iekārtas 

 Notikušas nodarbības drošības jautājumos 

 Veikts atsevišķu skolas telpu remonts pēc 

sastādītā grafika  

 Katra klase izstrādājusi uzvedības 

kodeksu 

 Izstrādāts “Zaļās klases” projekts 

 

 Notikušas nodarbības drošības 

jautājumos 

 Skolas atsevišķās telpās veikts 

kosmētiskais remonts 

 Atrasta telpa skolā un izveidots skolas 

muzejs 

 Izveidota vienota skolas saziņas 

sistēma- uzstādīts informatīvais ekrāns 

1. stāva foajē 

 Uzsākta “Zaļās klases” projekta 

realizācija dzīvē 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Notikušas mācības drošības jautājumos 

 Mācību evakuācijas organizēšana 

 Pārstrādāti skolas iekšējās kārtības 

noteikumi 

 Skolas remontu plāna izveide, prioritāšu 

noteikšana 

 “Zaļās klases” projekta izstrāde un 

realizācijas uzsākšana 

 Uzstādīts informatīvais ekrāns skolas 1. 

stāva foajē 

 Skolas muzeja izveide 

2020.-2023.g. 

1x gadā ( septembris-oktobris) 

2020.g augusts-septembris 

 

Katru gadu ( oktobris-decembris) 

 

2021.-2023. 

 

2022./2023.m.g. 

 

2021.-2023.g. 

Direktora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, direktore 

Direktora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, direktore 

Direktora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, direktore 

Direktora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, direktore 

Direktora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos, direktore 

Direktora vietn. audz. darbā, direktore 
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Skolas darba 

organizācija 
Skolas darbības kvalitātes nodrošināšana attīstības prioritāšu īstenošanai 

Uzdevumi  Skolas sagatavošana akreditācijas 

procesam  

 Skolas pašnovērtēšanas procesa 

organizācija 

 Skolas plānošanas dokumentu izstrāde 

 Skolas iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija 

 Administrācijas, pedagogu un tehnisko 

darbinieku amata vienību un pienākumu 

pārskatīšana, pilnveidošana 

 Iekšējās pārraudzības pilnveidošana 

 VIIS datu bāzes regulāra aktualizācija 

 Skolas atbalsta personāla sadarbības 

modeļa pilnveide 

 Skolas padomes darba aktualizācija 

 Metodiskās padomes izveide 

 Skolēnu līdzpārvaldes darba 

pilnveidošana 

 Skolas darbinieku iesaistīšana 

pašnovērtēšanā, skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo tālākās 

attīstības vajadzību noskaidrošanā 

 Sadarbība ar novada skolām, iestādēm un 

struktūrvienībām 

 Sadarbība ar valsts institūcijām, 

organizācijām utt. 

 Skolas budžeta plānošana 

 Skolas pašnovērtēšanas procesa 

organizācija 

 Skolas attīstības plāna izpildes analīze 

 Skolas iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija (pēc vajadzības) 

 Administrācijas, pedagogu un tehnisko 

darbinieku amata vienību un pienākumu 

pārskatīšana, pilnveidošana (pēc 

vajadzības) 

 Iekšējās pārraudzības īstenošana 

 VIIS datu bāzes regulāra aktualizācija, 

informācijas ievadīšana 

 Skolas atbalsta personāla sadarbības 

īstenošana 

 Metodiskās padomes darba īstenošana 

 Skolēnu līdzpārvaldes darba 

nodrošināšana 

 Skolas darbinieku iesaistīšana 

pašnovērtēšanā, skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo tālākās 

attīstības vajadzību noskaidrošanā 

 Sadarbība ar valsts institūcijām, 

organizācijām utt. 

 Skolas budžeta plānošana 

 Skolas pašnovērtēšanas procesa 

organizācija 

 Skolas attīstības plāna izpildes analīze 

 Skolas iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija (pēc vajadzības) 

 Administrācijas, pedagogu un tehnisko 

darbinieku amata vienību un pienākumu 

pārskatīšana, pilnveidošana (pēc 

vajadzības) 

 Iekšējās pārraudzības īstenošana 

 VIIS datu bāzes regulāra aktualizācija, 

informācijas ievadīšana 

 Skolas atbalsta personāla sadarbības 

īstenošana 

 Metodiskās padomes darba īstenošana 

 Skolēnu līdzpārvaldes darba 

nodrošināšana 

 Skolas darbinieku iesaistīšana 

pašnovērtēšanā, skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo tālākās 

attīstības vajadzību noskaidrošanā 

 Sadarbība ar valsts institūcijām, 

organizācijām utt. 

 Skolas budžeta plānošana 

Īstenošanas 

gaita 
Plānotās darbības Laiks Atbildīgais 

  Izvērtēt iepriekšējā mācību gada 

rezultātus un noteikt prioritātes 

 Skolas pašnovērtēšanas procesa 

organizācija 

 Pedagogu pašnovērtēšanas organizācija 

2020./2021.-2022./2023.m.g. 

 

2020./2021.-2022./2023.m.g. 

 

2020./2021.-2022./2023.m.g. 

MJ, direktora vietnieki/pārraudzība-

direktore 

MJ, direktora vietnieki/pārraudzība-

direktore 

Skolas administrācija 
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 Veikt anketēšanu nepieciešamo 

uzlabojumu apzināšanā 

 Skolas sagatavošana akreditācijas 

procesam  

 Skolas plānošanas dokumentu izstrāde 

 Skolas iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizācija 

 Administrācijas, pedagogu un tehnisko 

darbinieku amata vienību un pienākumu 

pārskatīšana, pilnveidošana 

 Iekšējās pārraudzības pilnveidošana 

 VIIS datu bāzes regulāra aktualizācija 

 Skolas atbalsta personāla sadarbības 

modeļa pilnveide 

 Skolas padomes darba aktualizācija 

 Metodiskās padomes izveide 

 Skolēnu pašpārvaldes darba 

pilnveidošana 

 Skolas darbinieku iesaistīšana 

pašnovērtēšanā, skolas stipro pušu 

apzināšanā un nepieciešamo tālākās 

attīstības vajadzību noskaidrošanā 

 Sadarbība ar novada skolām, iestādēm un 

struktūrvienībām 

 Sadarbība ar valsts institūcijām, 

organizācijām utt. 

 Skolas budžeta plānošana 

2020./2021.-2022./2023.m.g. 

 

2020./2021.m.g. 

 

2020./2021.m.g. 1.semestris 

2020./2021.m.g. 

 

2020.gada septembris 

 

 

2020./2021.m.g. 

2020.-2023.g. 

2020./2021.m.g. 1.semestris 

 

2020./2021.m.g. 1.semestris 

2020.gada septembris 

2020./2021.m.g. 

 

2020.-2023.g. 

 

 

 

2020.-2023.g. 

 

2020.-2023.g. 

 

2020.-2023.g. 

Direktora vietnieki/pārraudzība-direktore 

 

Skolas administrācija 

 

Direktore 

Skolas administrācija 

 

Direktore 

 

 

Skolas administrācija 

 

Direktora vietnieks izglītības darbā, atbalsta 

personāls 

Direktors, skolas padomes priekšsēdētājs 

Direktors 

Direktora vietn. audzināšanas darbā 

 

Skolas administrācija 

 

 

 

Skolas administrācija 

 

Skolas administrācija 

 

Direktors, dir. vietn. saimnieciskajā darbā 

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktore                                                                             /Inese Saulīte/ 

2020. gada 20. novembrī 

 

SASKAŅOTS ar Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Skolas padomes priekšēdētāju                                      /Ieva Ūtēna/ 

Attīstības plāns izskatīts Skolas padomes sēdē 12.11.2020. 


