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Vispārējs skolas raksturojums. 

 

Kandavas vidusskola nodibināta 1945. gadā, 1978. gadā tā ieguva jauno skolas ēku Skolas 

ielā 10, kurā tā atrodas arī šobrīd. 1996. gadā skolai piešķirts mūsu novadnieka, valodnieka Kārļa 

Mīlenbaha vārds. Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola nodrošina izglītību Kandavas novada bērniem, 

kā arī dod iespēju iegūt izglītību apkārtējo pašvaldību skolēniem. 2014./2015. mācību gadā skolā 

mācās 425 skolēni, no tiem 43 skolēni no citām pašvaldībām. Skolā strādā 43 pedagogi, no tiem 21 

maģistri, 38 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 4 pedagogi ar augstāko izglītību, 1 

pedagogs iegūst augstāko izglītību. Skolā darbojas atbalsta personāls:sociālais pedagogs, skolas 

medmāsa, zobu higiēnists, stomatologs, logopēds, speciālais pedagogs, psihologs. 

 

Skola piedāvā 5 izglītības programmas : 
1) pamatizglītības programmu (kods 21011111) ; 

2) pamatizglītības programmu (kods 21011113) ; 

3) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611); 

4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods 31011011); 

5) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu(kods 31011013) 

Skolai ir noslēgts līgums ar Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmiju par 

profesionālās ievirzes komerczinību programmas apmācību mūsu skolā. Šogad to apgūst 23   

10.-12. klašu skolēni. 
Skolā darbojas „Autoskola”, kurā vidusskolēni var iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. 

Vidusskolēni kā izvēles mācību priekšmetu var apgūt „Runas mākslu”.  „Runas māksla” kā izvēles 

priekšmets tiek piedāvāts apgūt, sākot no 10.klases līdz 12.klasei (katru mācību gadu 3 stundas nedēļā). 

Mācoties šo priekšmetu skolēniem būs iespēja attīstīt runas kultūru, pilnveidot saziņas prasmi, veidot sevi kā 

radošu personību, apgūt labas komunikācijas prasmes, kas būs noderīgas dažādās dzīves situācijās un darba 

tirgū. Mācību procesā tiks iesaistīti Latvijā labi pazīstami aktieri un citas radošas personības.  

 

 

Interešu izglītības programmas ietvaros skolā 2014./2015.m.g. darbojas interešu izglītības 

pulciņi, kuros tiek piedāvātas šādas apakšprogrammas:  

Kultūrizglītības programmā: 

 Koris 2.-4.kl. 

 Koris 5.-9.kl. 

 1.klašu koris 

 Ansamblis “Kaprīze” 

 Sākumskolas ansamblis “ Abaviņa” 

 Teātris sākumskolai 

 Teātris 5.-12.kl. 
 

Sporta izglītības programmā: 

 Florbols 

 Volejbols 5.-12.kl. 

 Basketbols 5.-9.kl. 

 Sporta tūrisms 

Citās izglītības programmās: 

 Komercpulciņš vidusskolēniem 

 Tautiskās dejas sākumskolai 
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 Rokdarbu - noformēšanas pulciņš 

 Sporta dejas  

 

Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika par bērnu dzimstību. 
                                                  

 
Kandava, 

Kandavas pagasts 
Cēre Matkule Zemīte Vāne Zante Kopā 

2007. g. 53 9 6 11 8 11 98 

2008. g. 55 6 8 2 2 8 81 

2009. g. 59 4 4 4 6 8 85 

2010. g. 37 5 3 4 5 9 63 

2011.g 49 3 0 3 7 6 68 

2012.g. 55 11 4 12 11 8 101 

2013.g. 57 5 3 8 6 4 83 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 

 

  
 



 4 

 

 

  
 

  
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas darbība projektos 2012.-2014.g. 

2012.gads 

1. ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” 

2. ES projekts “Skolas auglis” 

3. VISC projekts “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

4. Hipotēku un Zemes bankas klientu kluba “Mēs paši” projekts “Drošam un zaļam 

dzīvesveidam” 
Piesaistot finansējumu, skolā tika aprīkota velotrase ar praktiskajiem elementiem un iegādāti 

3 velosipēdi un 3 ķiveres. 

5. KNHM “Sabiedrība ar dvēseli” projekts “Mēs kopā – skolas ēdnīcai” 

Piesaistot Nīderlandes fonda finansējumu un Kandavas pašvaldības līdzfinansējumu, skolā 

tika izremontēta un aprīkota skolas ēdnīca ar jaunām galda virsmām un taburetēm. 

6. „Labie darbi” projekts „Rotaļu istabas izveide”. 

Projekta mērķis – izveidot rotaļu istabu skolēnu ārpusstundu nodarbei. 
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7. Youth in Action projekts “Vizuālā māksla 2012 – mūsdienu mākslas izprašana” (“Visual 

Arts 2012 – Better see, understand and comprehend today’s art”) 

Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Franciju, Ungāriju, Itāliju, Beļģiju un Spāniju. 

Projekta tēma – izprast mūsdienu mākslu. Projekta mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku 

par mūsdienu mākslas veidiem, cittautu kultūru, uzlabot svešvalodu zināšanas 

8. Eiropas Savienības mūžizglītības projekts “PopuLLar”.Motivēt vidusskolniekus mācīties 

valodas ar tajā vecumā atbilstošām metodēm.( Motivating secondary school students to learn 

languages with age relevant media). 

Motivēt vidusskolniekus mācīties valodas ar tajā vecumā atbilstošām metodēm. 

Nordplus jauniešu mobilitātes projekts sadarbībā ar Lietuvas un Somijas skolām 

komerczinībās “Atklājot uzņēmējdarbību” (“Discovering entrepreneurship” ) 

9. No 19.02.2012. – 24.02.2012. pie mums Latvijā, Kandavā viesosies skolēni un skolotājas no 

Somijas un Lietuvas, skolēni tiks izmitināti viesģimenēs. Projekta mērķis ir veicināt 

jauniešus apgūt uzņēmējdarbību, lai apzinātu savas iespējas nākotnē tieši darba tirgū 

10. COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Maltā "Teacher Training for Teachers 

of English as a Foreign Language - Practical Teaching Skills, Methodology and Bilingual 

Education" un Dānijā. 

Projekta mērķis – iepazīstināt skolotājus ar jaunāko mācību metodiku, pilnveidot svešvalodu 

zināšanas. 

2013.gads 

1. ELFLA „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Distanču slēpošana – veselīgam un aktīvam 

dzīvesveidam”  (projekta iesniedzējs un īstenotājs – biedrība „Atbalsts Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolai”). 

2. IZM sporta inventāra iegādes projekts „Sports skolā” (skolas līdzdalība Kandavas novada 

domes iesniegtajos projektos). 

3. Sabiedrība ar dvēseli 2013 projekts „Remontējam mūziku” (neformāla personu grupa „ Par 

skaistu skolu”). 

4. „Pieslēdzies Latvija” Lattelecom” projekts „Datorapmācība senioriem”. 

Skolotāji, kuri veica apmācību, saņem planšetdatorus. 

5. „Labie darbi” projekts „Rotaļu laukuma izveide”. 

Projekta mērķis – sakopt skolas apkārtni, izveidojot rotaļu laukumu skolēnu brīvā laika 

pavadīšanai. 

6. Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekts 

tiek uzsākts). 

Projekta tēma – gūt padziļinātu priekšstatu par savas un citu projektā iesaistīto dalībvalstu 

„varoņiem”. Projekta mērķi – paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes dažādos mācību 

priekšmetos, attīstīt radošumu, paplašināt redzesloku par ES valstīm un veidot izpratni par 

Eiropas pilsonību, kā arī uzlabot svešvalodu prasmes. 

Skolotājus iepazīstināt ar dažādu ES valstu izglītības sistēmām, pilnveidot svešvalodu 

zināšanas. Projekta ietvaros paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni. 

7. Apmaiņas projekts starp Lejres, Kandavas un Mērsraga pašvaldībām „Sports un draudzība” 

(Kandavas novada domes finansējums). 

Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot 

skolēnu sadraudzību sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīt Dānijas skolēnu ikdienas 

gaitas, paplašināt redzesloku par dāņu tautas kultūru un tradīcijās, uzlabot savas svešvalodu 

prasmes. 

8. Youth in Action projekts „Singing in group” . 
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Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Beļģiju, Bulgāriju, Ungāriju, Turciju. Projekta tēma 

– iepazīt citu tautu kultūru caur dziesmām. Projekta mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku 

par cittautu kultūru, iemācīties dziesmas dažādu tautu valodās, uzlabot svešvalodu zināšanas. 

9. Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija tiek 

uzsākta). 

Skolēnu apmaiņas projekts starp partnervalstīm – Lietuvu un Igauniju.  

Projekta tēma – padarīt savu ikdienas dzīvi interesantāku, apgūstot dažādas jaunas prasmes. 

Projekta mērķis – veicināt skolēnu radošumu un sadarbības prasmes, padziļināt viņu 

zināšanas par kaimiņvalstu tradīcijām un kultūru, pilnveidot svešvalodas prasmes.’ 

10. COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Lielbritānijā. 

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, padziļināt 

svešvalodu zināšanas. 

2014.gads 

1. Comenius skolu daudzpusējas partnerības projekts „A quest 4 heroes” 2013.-2015. (projekta 

realizācija turpinās). 

2. Nordplus Junior projekts „Let`s make things better!” 2013.-2014. (projekta realizācija 

turpinās). 

3. Apmaiņas projekts starp Kandavas, Mērsraga un Lejres pašvaldībām „Māksla un sports” 

(Kandavas novada domes finansējums). 

Jauniešu apmaiņas projekts starp Latvijas un Dānijas jauniešiem. Projekta tēma – veidot 

skolēnu sadraudzību maksas un sporta aktivitātēs. Projekta mērķis – iepazīstināt  Dānijas 

skolēnus ar mūsu ikdienas gaitām, paplašināt viņu redzesloku par latviešu tautas kultūru un 

tradīcijās, attīstīt skolēnu radošumu, uzlabot svešvalodu prasmes. 

4. Youth in Action projekts „We sing in Bulgaria”. 

Jauniešu apmaiņas projekts sadarbībā ar Bulgāriju, Maķedoniju, Spāniju. Projekta tēma – 

apgūt citu tautu dziesmas. Projekta mērķis – iemācīties citu projektā iesaistīto dalībvalstu 

dziesmas, lai piedalītos koncertos bērnu namā un starptautiskajā jauniešu dienā, kā arī 

paplašināt skolēnu redzesloku par citām ES valstīm, iepazītu to kultūru, un uzlabot 

svešvalodu zināšanas. 

5. COMENIUS skolotāju profesionālās pilnveides kursi Portugālē „SMILE”. 

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju zināšanas par jaunākajām mācību metodēm, pilnveidot 

svešvalodu zināšanas. 

6. Skolas piens un Skolas auglis. 

 

 

 
Skolas vīzija: 
Valstī atpazīstama, moderna, radoša un multifunkcionāla vidusskola, kurā skolēni sasniedz augstu 

zināšanu līmeni dažādās jomās, skola, uz kuru skolēni un skolotāji nāk ar prieku. 

Skolas mērķis: 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi: 
1.Veicināt katra skolēna individuālām spējām atbilstošu  zināšanu apguvi, veidot darba tirgū 

konkurētspējīgu personību. 

2. Jaunu programmu atvēršana. 

3. I līmeņa augstākās izglītības programmas atvēršana, realizācija. 
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4. Jaunu zinošu, perspektīvu pedagogu komplektēšana. 

5. Iesaistīties starptautiskos projektos, veicinot skolēnu un pedagogu padziļinātu izpratni par ES. 

6. Jaunu mūsdienīgu interešu izglītības programmu piedāvājums, skolēnu iesaistīšana radošās 

aktivitātēs. (Robotikas pulciņš, spāņu val. u.c.) 

8. Izveidot novada bāzes skolu Mazpulku organizācijai, ”Veselību veicinošās” un „Zaļās skolas” 

izveide. 

9. Moderni un funkcionāli renovēt skolu, labiekārtot tās teritoriju. 

10. Ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem nodrošināt un izremontēt kabinetus. (3D tāfele, printeris 

u.c.) 
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2011.-2014.gada attīstības plāna izpilde. 
 

1.joma „Mācību saturs” 

 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Ieviests un sekmīgi tiek realizēti pamatizglītības standarti atbilstoši mācību programmām. 

 Vidusskolā ieviesta auto apmācība, jauns mācību priekšmets “Runas māksla”. 

 Licencētas, akreditētas un tiek realizētas neklātienes programmas ar tālmācības elementiem 
pamatskolā un vidusskolā. 

 Pedagogi regulāri piedalījušies tālākizglītības kursos. 

 Vecāku dienās un klases sapulcēs informēti vecāki. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs analizēti skolēnu sasniegumi. 
 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Datorikas mācību programmas aprobācija pamatskolā. 

 Lasītprasmes izkopšana visu vecuma posmu skolēniem. 

 

 

2.joma „Mācīšana un mācīšanās” 

 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Licencēta, akreditēta un tiek realizēta speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). 

 Licencētas, akreditētas un tiek realizētas pamatizglītības un vidējās izglītības programmas 
neklātienei ar tālmācības elementiem (kods 21011113 un kods 31011013). 

 Izveidota skolotāju un darbinieku atbalsta komanda darbam ar speciālās izglītības 

programmas skolēniem. 

 Pilnveidots mācību process, akcentējot personīgo atbildību un iesaistīšanos mācību procesā. 

 Izstrādāti metodiskie materiāli un pielietoti mācību stundās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 Radīt interesi par datoriku, kas balstīta praktiskā ar reālo dzīvi saistītā darbībā. 

 Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu visos mācību priekšmetos 5.-12.kl. 

 

 

3.joma „Skolēnu sasniegumi”.  
 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Skolēnu dienasgrāmatās tiek atspoguļots konsultāciju apmeklēšanas regularitāte. 

 Skolvadības sistēma „e-klase” nodrošina informācijas apriti sekmju uzlabošanā pēc 
konsultāciju apmeklēšanas. 
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 Pilnveidots skolas vērtēšanas nolikums. 

 Izstrādāti un regulāri kontrolēti pārbaudes darbu grafiki. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. 

 Skolēnu zinātniski pētniecisko, pētniecisko un projektu darbu izstrādes pilnveidošana. 

  

 

4.joma „Atbalsts skolēniem”.  
 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Izstrādāti noteikumi par skolēnu mācību kavējumu kontroli un novēršanu, noteikumi tiek 
realizēti ikdienā, veiksmīgi pielietojot skolvadības sistēmu „e-klase”. 

 Atbalstītas katra skolēna tiesības un individuālā izaugsme mācību vielas apguvei. 

 Aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Nodrošināta skolas Atbalsta personāla darbība skolēniem ar mācību traucējumiem. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūras vērtību apgūšana Latvijas 
skolēnu dziesmu un deju svētku sagatavošanās procesā. 

 Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana. 
 

 

 

5.joma „Skolas vide”.  
 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Veiktas apmācības skolēnu evakuācijā. 

 Iekārtota skolas dežuranta dežūrvieta skolas vestibilā, kas nodrošina skolēnu drošību pie 
ieejas skolā 

 Daļēja skolas teritorijas un ķoplietošanas telpu  aprīkošana ar videonovērošanas kamerām. 

 Nomainīts segums gājēju celiņam gar skolas. 

 Atpūtas un rotaļu telpas un laukuma izveide pagarinātās dienas grupas skolēniem. 

 Centrālā vestibila un kāpņu telpu kosmētiskais remonts. 

 Pie aktu zāles ierīkots dekoratīvs drošības režģis kāpņu telpā. 
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 Mācību kabinetu pakāpeniska labiekārtošana, 

 Skolas koplietošanas telpu remonti un noformēšana, atbilstoši mūsdienu prasībām. 
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6.joma „Resursi”. 

 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Veikts skolas ēdamzāles remonts un labiekārtošana, piesaistot projekta līdzekļus. 

 Noslēgts līgums ar datorspeciālistu, kurš seko un novērš datortehnikas bojājumus. 

 Atjaunināts datorklašu aprīkojums ar datortehniku. 

 Skolas sporta zālē iekārtota alpīnisma siena un iegādāts jauns sporta inventārs, izmantojot 
projektu līdzekļus. 

 Auto apmācības programmas realizācijai iegādāta mācību automašīna. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 Regulāra IT tehnoloģiju atjaunināšana. 

 Klašu telpu un koplietošanas plānveida remonti un aprīkošana ar mūsdienu prasībām 

atbilstošām mēbelēm. 

 Garderobes remonts un labiekārtošana. 
 

 

7.joma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”. 

 
Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana: 

 

 Pedagogi veiksmīgi piedalās projektos “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot kvalitātes pakāpes. 

 Skolas mājas lapā tiek atspoguļoti skolas notikumi un sasniegumi. 

 Ir apkopoti vecāku, pedagogu un skolēnu viedokļi par darba kvalitāti un attīstības plāna 

īstenošanu. 

 Ir izveidota datu bāze skolas attīstības tālākai plānošanai. 

 Skolas mājas lapas sasaiste ar e-klasi, nodrošinot sekmīgāku informācijas apriti. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Jaunu profesionālu pedagoģisko kadru piesaiste. 

 Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana. 
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Skolas attīstības prioritātes 2014.-2017.gadam. 

 
Pamatjoma 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

1. Mācību saturs Radīt interesi par datoriku, kas 

balstīta praktiskā ar reālo dzīvi 

saistītā darbībā. 

Datorikas mācību programmas 

aprobācija 1., 4. un 7.kl. 

Datorikas mācību programmas 

aprobācija 2., 5. un 8.kl. 

2. Mācīšana un mācīšanās Lasītprasmes izkopšana visu 

vecuma posmu skolēniem 

Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās 

procesu visos mācību priekšmetos. 

5.-12.kl. 

 

3. Skolēnu sasniegumi  Skolēnu sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā un valsts pārbaudes 

darbos. 

Skolēnu zinātniski pētniecisko, 

pētniecisko un projektu darbu 

izstrādes pilnveidošana. 

4. Atbalsts skolēniem Tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana, kultūras 

vērtību apgūšana Latvijas skolēnu 

dziesmu un deju svētku 

sagatavošanās procesā. 

 Atbalsta pasākumu pilnveide 

riska grupām speciālās 

programmas skolēniem. 

5. Skolas vide Mācību kabinetu pakāpeniska 

labiekārtošana. 

Koplietošanas telpu remonti un 

noformēšana atbilstoši mūsdienu 

prasībām 

 (stendi un K.Mīlenbaha siena) 

 

6. Resursi Resursu nodrošināšana mācību 

procesam, IT atjaunināšana. 

 Garderobes remonts un 

labiekārtošana. 

7. Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Jauno pedagoģisko kadru piesaiste. Skolas darba demokrātiska un 

pilnvērtīga izvērtēšana. 
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Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Radīt interesi par datoriku, kas balstīta praktiskā ar reālo dzīvi saistītā darbībā. 

Mērķis Sekmēt izglītojamā zināšanu pilnveidošanu un praktisko prasmju attīstīšanu. KR 1 

Novērtēšanas kritēriji  Robotikas pulciņa izveide. 

 Radīt interesi par dažādām programmēšanas valodām. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Attīstīt un pilnveidot datorpratību, informācijpratību un mēdiju 

pratību. 

 

2. Iepazīstināt skolēnus ar startit vidi un tās piedāvātajām iespējām. 
 

3. Pedagogu tālākizglītības kursu apmeklēšana. 
 

4. Papildināt mācību tehnisko bāzi ar nepieciešamo aprīkojumu datorikas 

un robotikas apgūšanai. 

 

 

 

 

Informātikas skolotāji 

 

 

Informātikas skolotāji 

 

 

Informātikas skolotāji 

 

 

Dir.vietn. inf.j. 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

S
k
o
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s 
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n
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u
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i 
u
n
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o
g
i 

Dir.vietn.inf.j. 

 

 

Dir.vietn.inf.j. 

 

 

Dir.vietn.inf.j. 

 

 

Direktore 
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Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Datorikas mācību programmas aprobācija pamatskolā. 

Mērķis Sekmēt izglītojamā zināšanu pilnveidošanu un praktisko prasmju attīstīšanu. KR 1 

Novērtēšanas kritēriji  2015./2016.m.g. aprobēt datorikas programmu 1., 4. un 7.kl. 

 2016./2017.m.g. aprobēt datorikas programmu 2., 5. un 8.kl. 
 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Attīstīt un pilnveidot datorpratību, informācijpratību un mēdiju 

pratību. 

 

2. Gūt pieredzi darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām. 
 

3. Skolas pedagogu iepazīstināšana ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 

mācību procesā. 
 

4. Mācību stundu vērošana. 
 

5. Papildināt mācību tehnisko bāzi ar nepieciešamo aprīkojumu datorikas 

un robotikas apgūšanai. 

 

Informātikas skolotāji 

 

 

Informātikas un 

pulciņa skolotāji 

 

Dir.vietn.inf.jaut. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. un 

inf.j. 

 

 

Dir.vietn.inf.jaut. 

 

2015.-2017. 

 

 

2015.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2015.-2017. 

 

 

 

2014.-2017. 

 

S
k
o
la

s 
fi

n
an

šu
 r

es
u
rs

i 
u
n
 p

ed
ag

o
g
i 

Dir.vietn.inf.j. 

 

 

Dir.vietn.inf.j. 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

 

Direktore 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Lasītprasmes izkopšana visu vecuma posmu skolēniem 

Mērķis Uzlabot skolēnu mācību sasniegumus, uzlabojot lasītprasmi. KR 2 

Novērtēšanas kritēriji  Veikt regulāri lasītprasmes pārbaudes. 

 Metodiskajām komisijām analizēt un izvirzīt uzdevumus lasītprasmes uzlabošanā. 
 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Nodrošināt skolotājus ar nepieciešamo atbalstu. 

 

2. Izstrādāt vai izvēlēties skolēnu vecuma posmam atbilstošu literatūru 

lasītprasmes uzlabošanai. 

 

3. Iepazīstināt vecākus un skolēnus ar lasītprasmes rezultātiem. 

 

4. Mācību stundu vērošana. 

 

5. Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko mācību un metodisko 

materiālu, daiļliteratūru. 

 

 

 

MK vadītāji 

 

Priekšmetu skolotāji 

 

 

Priekšmetu skolotāji 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Bibliotekāre 

2014./2015. 

 

2014./2015. 

 

 

2014./2015. 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

finanšu 

resursi. 

Dir.vietn,māc.d. 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Direktore 

 

Direktore 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu visos mācību priekšmetos. 5.-12.kl. 

Mērķis Mācību sasniegumu uzlabošana KR 2 

Novērtēšanas kritēriji  Skolotāja un skolēna sadarbības rezultātā uzlabojušies mācību sasniegumi. 

 Skolotāju izstrādātajos mācību priekšmetu tematiskajos plānos iestrādāts diferencēts darbs ar skolēniem. 

 Skolotāji mērķtiecīgi izmanto laiku individuālai palīdzībai skolēniem. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izglītot skolotājus jautājumos par diferencētu pieeju skolēniem. 

 

2. Izpētīt skolēnu vajadzības, apkopot tās, analizēt un izstrādāt 

turpmākās darbības vadlīnijas. 

 

3. Motivēt skolēnus mācību priekšmetu stundās un konsultācijās. 

 

4. Rosināt mācību procesā izmantot visas skolas rīcībā esošās iespējas. 

 

5. Meklēt efektīvas, dzīvei pietuvinātas darba formas un metodes, 

izmantojot jaunākās IT iespējas.. 

 

6. Mācīt skolēnus izvērtet un analizēt savu darbu, noteikt prioritātes. 

 

Priekšmetu skolotāji 

 

MK vadītāji 

 

 

Kl.audz.,priekšmetu 

skolotāji 

Priekšmetu skolotāji 

 

Kl.audz., priekšmetu 

skolotāji 

 

Kl.audz., priekšmetu 

skolotāji 

 

2015./2016. 

 

2015./2016. 

 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Dir.vietn.inf.jaut., 

bibliotekāre 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos 

Mērķis Mācību sasniegumu paaugstināšana KR 3 

Novērtēšanas kritēriji  Izstrādāts un regulāri kontrolēts pārbaudes darbu izpildes grafiks. 

 Skolēni apmeklē konsultācijas. 

 Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu sasniegumiem ikdienas darbā. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Ievērot pārbaudes darbu grafikus, veikt izmaiņas pēc vajadzības. 

 

 

2. Regulāri veikt kontroli un uzskaiti par skolēnu konsultāciju 

apmeklēšanu. 

 

3. Mācību stundu vērošana. 

 

4. Regulāri apkopot, analizēt un izvērtēt skolēnu mācību sasniegumu 

dinamiku ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, izvirzīt jaunus 

uzdevumus mācību sasniegumu pilnveidošanai. 

MK vadītāji 

Priekšmetu skolotāji 

 

Kl.audz. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

MK vadītāji, 

dir.vietn.,māc.d. 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

Temat.plān. 

Pārbaudes 

d. grafiks 

Skolēnu 

dienasgr. 

 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Direktore 

 

Direktore 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu zinātniski pētniecisko, pētniecisko un projektu darbu izstrādes pilnveidošana. 

Mērķis Uzlabot skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu kvalitāti. KR 3 

Novērtēšanas kritēriji  Rīkot skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu konferences. 

 Pilnveidot skolēnu apmācības metodes pētniecisko darbu rakstīšanai. 

 Pilnveidot skolēnu zinātniski pētnieciskā un projektu darbu rakstīšanas nolikumus.  
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Regulāri pārbaudīt paveikto skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu 

darbu izstrādē. 

 

2. Rīkot zinātniski pētniecisko un projektu darbu priekšaizstāvēšanas. 

 

 

3. Regulāri pilnveidot skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu 

nolikumus. 

 

4. Organizēt skolēnu apmācības zinātniski pētniecisko un projektu darbu 

rakstīšanā. 

MK vadītāji, 

darbu vadītāji 

 

Kl.audz., MK 

vadītāji 

 

MK vadītāji, 

dir.vietn.,māc.d. 

 

MK vadītāji, 

skolotāji 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolēni 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

 

Direktore 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūras vērtību apgūšana Latvijas skolēnu dziesmu un 

deju svētku sagatavošanās procesā. 

Mērķis Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, radot iespējas izglītojamajiem 

aktīvi iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā. 
KR 4 

Novērtēšanas kritēriji  Skolēnu piedalīšanās  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 Skolēnu motivēšana kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūrvērtības apgūšanā un tradīciju saglabāšanā. 
   

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Piedalīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

dalībnieku konkursu atlases kārtās 

 

2. Veikt skolēnu anketēšanu, lai izzinātu viņu izpratni par tradīciju 

saglabāšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma būtību. 
 

3. Popularizēt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, rīkojot skolas 

pasākumus. 
 

 

 

Mūzikas skolotāji 

 

 

Kl.audz. 

 

 

Kl.audz. 

2014./2015. 

 

 

2014./2015. 

 

 

2014.-2017. 

Skolēni 

 

 

Skolēni 

 

 

Skolēni 

Dir. vietn.audz.j. 

 

 

Dir. vietn.audz.j. 

 

 

Dir. vietn.audz.j. 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Atbalsta pasākumu pilnveide riska grupām speciālās programmas skolēniem. 

Mērķis Atbalstīt katra skolēna tiesības un individuālo izaugsmi, veidojot skolēnos izpratni par  

pienākumiem, līdzatbildības un  pašaudzināšanas lomu personības attīstībā. 
KR 4 

Novērtēšanas kritēriji  Skolas atbalsta komandas darbs ar izglītojamajiem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Vecāki nodrošināti  ar savlaicīgu, saprotamu un motivējošu informāciju par konkrētā skolēna rezultātiem un 
uzvedību 

 Skolas psihologa regulāra skolēnu izpēte. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Klašu audzinātājiem regulāri informēt vecākus par katra skolēna 

individuālajiem sasniegumiem un uzvedību. 

 

2. Nodrošināt individuālu pieeju  un labvēlīgu vidi katra izglītojamā 

izglītības vajadzību apmierināšanā, ievērojot viņa spēju līmeni, 

ģimenes apstākļus un citas sociālās intereses. 

 

3. Pilnveidot klašu audzinātāju sadarbību ar skolas atbalsta personālu, 

vecākiem un skolotājiem. 

Kl.audz. 

 

 

Klašu audzinātāji 

Skolas psihologs 

 

 

Klašu audzinātāji 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

 

2014.-2017. 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

 

 

Skolas 

pedagogi 

 

 

Dir.vietn.audz.j. 

 

 

Dir.vietn.audz.j. 

 

 

 

Dir.vietn.audz.j.  
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Mācību kabinetu un koplietošanas telpu pakāpeniska labiekārtošana. 

Mērķis Uzlabot skolas koplietošanas telpas un noformēt tās atbilstoši mūsdienu prasībām. KR 5 

Novērtēšanas kritēriji  Mācību kabinetu aprīkojums, atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 Skolas estētiskā vides uzlabošana. 

 Jaunāko tehnoloģiju ieviešana mācību kabinetos. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veikt mācību kabinetu remontu pēc noteiktā plāna, aprīkojot tos ar 

mūsdienu prasībām atbilstošām mēbelēm. 

 

2. Skolas 2.stāva vestibila un 2.stāva koridora remonts. 
 

3. Skolas vārda popularizēšana, uzlabojot K.Mīlenbaha piemiņas goda 

sienu. 
 

4. Veikt mācību kabinetu aprīkošanu ar atbilstošu inventāru un mācību 

līdzekļiem pēc izstrādātā plāna. 

 

 

Dir.vietn.saimn.jaut. 

 

 

Dir.vietn.saimn.jaut. 

 

 

Dir.vietn.saimn.jaut., 

skolotāji, dir.vietn. 

audz.j. 

Dir.vietn.saimn.jaut., 

dir.vietn.inf.j. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014./2015. 

 

 

2015./2016. 

 

 

2014./2015. 

 

 

Skolas 

budžets 

 

Skolas 

budžets 

 

Skolas 

budžets 

 

Skolas 

budžets 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Resursu nodrošināšana mācību procesam, IT atjaunināšana. 

Mērķis Modernizēt skolēnu mācību procesu. KR 6 

Novērtēšanas kritēriji  Skolotāju tematiskie plāni un stundu vērošanas atspoguļo resursu izmantošanu. 

 Jaunāko tehnoloģiju piedāvāto iespēju izmantošana mācību stundās. 

 Pilnveidots skolas sporta inventārs. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Apzināt un izvērtēt nepieciešamos mācību resursus sekmīgai 

pamatizglītības programmas apguvei. 

 

2. Iegādāties jaunus datorus sekmīgai datorklases darba 

nodrošināšanai. 

 

3. Sekmēt jauno tehnoloģiju mērķtiecīgu izmantošanu mācību stundās. 

 

4. Papildināt skolas sporta inventāru, piesaistot projektu līdzekļus. 
 

5. LEGO robotu iegāde robotikas pulciņam. 
 

6. Mācību kabinetu pakāpeniska aprīkošana ar projektoriem. 

 

MK  vadītāji, dir.vietn. 

 

 

Dir.vietn.inf.jaut. 

 

 

MK vadītāji 

 

Sporta skolotāji 

 

 

Dir.vietn.inf.j. 

 

Dir.vietn.inf.j. 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2016. 

 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

finansējums 

 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

finansējums 

 

Skolas 

finansējums 

Skolas 

finansējums 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Direktore 

 

 

Direktore 

 

Direktore 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Garderobes remonts un labiekārtošana. 

Mērķis Iekārtot mūsdienīgu, funkcionālu un estētisku skolas garderobi. KR 6 

Novērtēšanas kritēriji  Funkcionāla un estētiska skolas garderobe. 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Rīkot skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju par skolas garderobes 

jauno izskatu. 

 

2. Veikt skolas garderobes remontu un labiekārtošanu. 

 

Dir.vietn.audz,j, 

 

 

Dir.vietn.saimn..jaut. 

 

 

 

2015./2016. 

 

 

2016./2017. 

 

 

Skolēni 

 

 

Skolas 

finansējums 

 

Direktore 

 

 

Direktore 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināsana 

Prioritāte Jauno pedagoģisko kadru piesaiste. 

Mērķis Piesaistīt skolai jaunus darboties gribošus skolotājus. KR 7 

Novērtēšanas kritēriji  Jauno skolotāju darba izvērtējums. 

 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Sniegt atbalstu jaunajiem skolotājiem mācību procesa organizēšanā. 

 

2. Skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņa. 
 

3. Sniegt atbalstu jauno skolotāju dzīves apstākļu uzlabošanā. 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Dir.vietn.māc.d. 

 

Direktore 

 

 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

 

2014.-2017. 

 

 

Skolotāji 

 

Skolotāji  

 

Skolotāji 

 

Direktore 

 

Direktore 

 

Paškontrole 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināsana 

Prioritāte Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba analīzi tālākās attīstības plānos. KR 7 

Novērtēšanas kritēriji  Ir apkopoti skolēnu, vecāku , pedagogu viedokļi par darba kvalitāti un attīstības plāna īstenošanu. 

 Ir izveidota datu bāze skolas attīstības tālākai plānošanai. 
 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izstrādāt  skolas darba izvērtešanas plānu. 

 

2. Veikt skolēnu, viņu vecāku un skolotāju anketēšanu. 

 

3. Veidot darba grupas priekšlikumu apkopošanai un tālākai skolas 

attīstības plānošanai. 

 

4. Apkopot iegūtos priekšlikumus, izveidot jauno attīstības plānu. 

Direktore 

 

Dir.vietn. 

 

Direktore, MK 

vadītāji, dir.vietn. 

 

Direktore, dir.vietn. 

 

 

2016./2017. 

 

2016./2017. 

 

2016./2017. 

 

 

2016./2017. 

 

 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

Skolas 

pedagogi 

 

Skolas 

pedagogi 

 

Paškontrole 

 

Direktore 

 

Paškontrole 

 

 

Paškontrole 

 

 

 


