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1. Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārīgs raksturojums 

Ziemeļvalstu ģimnāzija (turpmāk – Skola) ir Rīgas domes dibināta vispārējās vidējās 

izglītības iestāde. 2019. gada oktobrī Skola atzīmē savu 28 gadu pastāvēšanu.  

Skolu ir vadījuši četri direktori – Leonhards Fārenhorsts, Dzintra Kohva, direktora p.i. 

Danute Beķere, kopš 2013. gada skolas direktore ir Inga Lande.  

Skolas juridiskā adrese ir Paula Lejiņa iela 12, Rīga, LV–1029. Skolai ir tīmekļa vietne 

http://www.zvg.lv/  un sava atribūtika – karogs, himna, logo, dienasgrāmata un T-krekliņš. 

Skola izvietota divās ēkās – sākumskola, 1.–4. klases, atrodas Apuzes ielā 66 (361 

izglītojamais), bet 5.–12. klases (617 izglītojamie) mācās Paula Lejiņa ielā 12.  

Skolā pārsvarā mācās Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētie bērni  – 2019./2020. mācību 

gadā no 978 izglītojamajiem 890 ir deklarēti Rīgā, 44 – Jūrmalā, 6 – Babītes novadā, 13 – 

Mārupes novadā, 8 – Ķekavas novadā, 8 – Olaines novadā un 7 – citās pašvaldībās. 

Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Šobrīd Skolā tiek īstenota viena vispārējās pamatizglītības un divas vispārējās vidējās 

izglītības programmas. Visās izglītības programmās padziļināti tiek apgūtas svešvalodas. Visi 

izglītojamie apgūst angļu valodu, 5. klasē tiek uzsākta 2. svešvalodas – vācu vai krievu 

valodas apguve, 10. klasē izglītojamie izvēlas apgūt vienu no Ziemeļvalstu valodām – dāņu, 

norvēģu, somu vai zviedru. 

Izglītības programmas papildina iespēja izglītojamajiem piedalīties mācību priekšmetu 

olimpiādēs, mācību ekskursijās, izglītojošos un radošos konkursos, nacionāla un starptautiska 

mēroga projektos, veikt zinātniskās pētniecības darbu un projektu izstrādi, 10.–12. klašu 

izglītojamajiem piedalīties mākslinieciskās pašdarbības nodarbībās. 

Skolas pedagoģiskā un atbalsta personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Skolas vadībā ir 5 direktores vietnieki izglītības jomā (turpmāk – direktores 

vietnieks) un direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 2019./2020. mācību 

gadā Skolā strādā 91 kvalificēts pedagogs: 50 pedagogiem ir maģistra grāds, t. sk. 23 maģistri 

pedagoģijā, izglītības zinātnē vai skolvadībā. 9 pedagogiem ir iegūti 2 vai vairāk maģistra 

grādi. 1 pedagogs turpina mācības maģistrantūrā. Pedagogiem un izglītojamajiem atbalstu 

nodrošina 2 bibliotekāri, 2 psihologi, sociālais pedagogs, logopēds, 3 pedagogi karjeras 

konsultanti, sertificēts skolotāju konsultants, pedagoga palīgs, sporta organizators, muzeja 

pedagogi un medmāsa. Par visiem rūpējas 47 saimnieciskie darbinieki. 

Metodisko darbu Skolā vada metodiskā padome, kurā apvienotas 5 metodiskās 

komisijas. 

Skolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības klāsts: 

http://katalogs.iksd.riga.lv/Iestade/RZVG.  

Dažādās interešu nodarbībās iesaistījušies 344 izglītojamie. Interešu izglītība tiek 

īstenota 14 pedagogu vadībā. 

Skolas pašpārvalde – Skolas padome, Vecāku padome un Skolēnu vadības centrs 

(turpmāk – SVC) – sniedz atbalstu skolas attīstībā.  

Skola tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, Rīgas 

pilsētas budžeta, kā arī no Skolas ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem. 

2. Ziemeļvalstu ģimnāzijas darbības pamatmērķi 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi ir noteikti skolas Nolikumā.  

 

Skolas misija: 

Ziemeļvalstu ģimnāzija ir uz ilgtspējīgu attīstību virzīta vispārizglītojoša skola ar 

iespēju padziļināti apgūt svešvalodas un vidējā izglītībā – izvēlēties spējām un interesēm 

atbilstošu mācību programmu. Skolā tiek nodrošināta individuālām izglītojamā spējām 

atbilstoša kvalitatīva izglītība, kas rada pamatu viņu konkurētspējai turpmākā izglītības 

apguvē un karjerā. 

http://www.zvg.lv/
http://katalogs.iksd.riga.lv/Iestade/RZVG


4 

Skolas vīzija: 

Ziemeļvalstu ģimnāzija ir mūsdienīga, demokrātiska skola, kura ieguvusi nacionālu un 

starptautisku atpazīstamību, jo izglītojamie, pedagogi un absolventi izceļas ar gudru, 

atbildīgu, radošu, mērķtiecīgu, pilsoniski aktīvu, vairākās valodās runājošu cilvēku 

potenciālu. 

 

Skolas pamatmērķi: 

 Veidot kvalitatīvu un drošu mācību un darba vidi. 

 Rast iespējas un motivāciju katra izglītojamā izaugsmei. 

 Atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu un inovāciju 

ieviešanu. 

 

Mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

 

Skolas uzdevumi: 

 īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus 

un uzdevumus, īpaši sekmējot svešvalodu – angļu, krievu, vācu un Ziemeļvalstu 

valodu – dāņu, igauņu, norvēģu, somu un zviedru apguvi; 

 mācību saturā integrēt jautājumus par Ziemeļvalstu vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru 

un tradīcijām; 

 nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai un 

sociālajai integrācijai; 

 veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 sekmēt izglītojamā patriotismu un sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot 

savu valodu, etnisko un kultūras savdabību; 

 izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt 

mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

 sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību 

(turpmāk – Vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību, 

kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu 

sasniegšanā; 

 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas stratēģiskās attīstības prioritātes 

 

Skolas darbības 

pamatjomas 
2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 

 

Mācību saturs 

 

Padziļināta iepazīšanās 

ar kompetencēs balstīto 

izglītības saturu un tā 

elementu integrēšana 

mācību procesā. 

 

Kompetencēs balstītā 

izglītības satura 

ieviešana noteiktajās 

klašu grupās. 

 

Mācīšana un mācīšanās 

 

 

Mācību metožu 

pilnveidošana un 

kompetencēs balstītā 

izglītības satura 

integrēšana mācību 

darbā. 

Pedagogu sadarbības 

veicināšana mācību 

satura un stundas 

darba veidošanā, 

integrējot svešvalodas 

citu mācību priekšmetu 
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apguvē. 

 

Skolēnu sasniegumi 

 

Izglītojamo individuālo 

spēju attīstīšana un 

izaugsmes veicināšana. 

 
 

 

Atbalsts skolēnam 

 

 

Atbalsta personāla 

lomas palielināšana 

palīdzības nodrošinā-

šanā izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

 

 

Skolas vide 

 

 
Gaiteņu un skolēnu 

tualešu labiekārtošana. 
 

Resursi   

Dažādu digitālo rīku 

nodrošināšana un to 

mērķtiecīga un jēgpilna 

izmantošana mācību 

procesā. 

Skolas darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

Pedagogu sadarbības 

un starppriekšmetu 

saiknes kvalitatīva 

nodrošināšana. 

  

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Iepriekšējā Skolas akreditācija notika 2019. gada aprīlī. Tika pieņemts lēmums Skolu 

akreditēt uz 6 gadiem. 

4. Ziemeļvalstu ģimnāzijas sniegums visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs – īstenotās izglītības programmas 

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas: 

 

Programmas 

nosaukums 
Kods 

Licence Akredi- 

tācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 2016./ 

2017. m.g. 

Izglītojamo 

skaits 2017./ 

2018. m.g. 

Izglītojamo 

skaits  2018./ 

2019. m.g. 
Nr. Datums 

     
Sākumā Beigās Sākumā Beigās Sākumā Beigās 

Pamatizglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma   

21012111 V-6217 
19.02. 

2013. 

ne- 

noteikts 
806 791 809 796 813 815 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

humanitārā un 

sociālā virziena 

programma  

31012011 V-4615 
19.08. 

2011. 

ne- 

noteikts 
80 74 84 81 77 69 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

31013011 V-4616 
19.08. 

2011. 

ne- 

noteikts 
85 81 89 85 84 80 
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dabaszinību un 

tehnikas 

virziena 

programma  

Kopā     971 946 982 962 974 964 

 

Mācību process Skolā tiek īstenots atbilstoši valstī noteiktajā kārtībā licencētām un 

akreditētām izglītības programmām. Izglītības programmas atbilst pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem un standartiem.  

Kopš programmu licencēšanas programmās grozījumi nav veikti. Pamatizglītības 

licence ir mainīta tikai sākumskolas ēkas adreses maiņas dēļ.  Mācību valoda Skolā ir latviešu 

valoda.  

Mācību priekšmetu pedagogi izmanto Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) 

piedāvātās paraugprogrammas mācību priekšmeta apguves plānu izstrādē. Plānos ir 

atspoguļots mācību saturs, mācību satura apguves laiks, tēmu noslēgumu pārbaudes darbi, 

apgūstamo prasmju atbilstība vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības standarta 

prasībām un starppriekšmetu saikne. Plānojot mācību vielas apguvi, pedagogi ievēro 

izglītojamo individuālās vajadzības un spējas. Individuālajam darbam ar talantīgiem 

izglītojamajiem un izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek nodrošinātas individuālā/grupu 

darba nodarbības (konsultācijas) visos mācību priekšmetos. Konsultāciju grafiku apstiprina 

Skolas direktore, tas ir pieejams izglītojamajiem un Vecākiem skolas tīmekļa vietnē, 

elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase (turpmāk – E-klase) un informatīvajā stendā. Gan 

individuālās konsultācijās, gan mācību stundās pedagogi paredz darbu ar izglītojamajiem, 

kuriem ir mācīšanās grūtības un talantīgiem izglītojamajiem. Nepieciešamības gadījumā 

mācību procesa laikā tiek veiktas korekcijas tēmu apguvē.  

Skolā ir apstiprināts mācību stundu saraksts, kas veidots pēc mācību plāna, ievērojot 

mācību stundu slodzes atbilstību valstī noteiktiem normatīviem aktiem. Stundu saraksts ir 

pieejams izglītojamajiem, Vecākiem un pedagogiem. Izmaiņas mācību stundu sarakstā tiek 

veiktas ar direktores rīkojumu, par tām savlaicīgi informējot izglītojamos un pedagogus. 

Informācija par izmaiņām stundu sarakstā, konsultāciju grafiki un pārbaudes darbu grafiki ir 

pieejama informatīvos stendos un E-klase sadaļā “Skolas jaunumi”.  

Skola nodrošina izglītojamos ar mācību literatūru. Mācību literatūras izmantojums katra 

mācību gada beigās tiek izvērtēts mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. Nākamajam 

mācību gadam mācību literatūras saraksts vienu reizi trijos gados vai tā grozījumi katru gadu 

tiek apstiprināti ar direktores rīkojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms mācību gada beigām. 

Katra mācību priekšmeta mācību metodes, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku 

un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, ievērojot kārtību 

“Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ziemeļvalstu ģimnāzijā”. Kārtība atbilst ārējos 

normatīvos aktos noteiktajam.  

Izglītības procesa kvalitātes pārraudzību veic Skolas vadība (skat. 4.2.3. un 4.7.). 

Izglītības programmu satura pilnveidi pamatizglītības posmā nodrošina mācību stundas 

padziļinātai svešvalodu apguvei, savukārt vidējās izglītības programmas pilnveidi nodrošina 

iespēja izvēlēties mākslinieciskās pašdarbības – jauktā kora, aktiermeistarības un tautas deju 

nodarbības.  

Skolā tiek piedāvātas interešu izglītības programmas, kurās izglītojamajiem ir iespēja 

padziļināt savas zināšanas, izkopt savus talantus un radošo potenciālu:  

 

Programmas nosaukums Klašu grupa  

1. klašu tautas deju kolektīvs 1. 

2. klašu tautas deju kolektīvs 2.  

3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs 3. - 4. 
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5. klašu tautas deju kolektīvs 5.  

1. klašu koris 1. 

2. - 4. klašu koris 2. – 4. 

Zēnu koris 5. – 8. 

5. - 9. klašu koris 5. – 9. 

Jauktais koris 10. – 12. 

Vokāli instrumentālais ansamblis "Ziemeļvējš" 5. – 12. 

Vizuālās mākslas pulciņš 1. 

Vizuālās mākslas pulciņš 2. – 4. 

Zīda apgleznošana 2. – 4. 

Florbola pulciņš 2. – 4. un 5. – 8. 

Basketbols 1 . un  2. – 3.  

Volejbols 9. – 12. 

Koriģējošā vingrošana 5. 

 

Visi interešu izglītības pulciņi darbojas saskaņā ar izstrādātām pulciņu programmām, 

kurās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Pulciņu programmas saskaņo 

Skolas direktore. 

Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kurā saskaņā ar valstī izvirzītajām 

audzināšanas vadlīnijām izvirzīti audzināšanas mērķi un uzdevumi. Ik gadu tiek izvirzītas 

Skolas audzināšanas darba prioritātes. Paralēlo klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā 

izstrādā klases audzināšanas programmu, iekļaujot tajā tēmas klases stundām, izglītojamo 

izpēti un sadarbību ar Vecākiem. Ārpus kopējās mācību stundu slodzes sarakstā katrai klasei 

viena stunda nedēļā ir klases stunda. Programmā iekļautās audzināšanas stundas ir par sevis 

izzināšanu un pilnveidošanu, par pilsoniskumu – līdzdalību, līdzatbildību un piederību valstij, 

par karjeras izvēli, veselīgu dzīvesveidu un sakoptu vidi, par drošību. Audzināšanas 

programmas īstenošanu koordinē un pārrauga direktores vietnieks.  

Audzināšanas uzdevums ir veicināt izglītojamo: 

 spēju brīvi un patstāvīgi domāt; 

 sevis apzināšanos;  

 pašdisciplīnu; 

 cieņu pret sevi un citiem; 

 nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu. 

Lai īstenotu Skolas audzināšanas programmu, tiek plānoti dažādi izglītojoši un Skolas 

tradīcijās balstīti pasākumi, kas palīdz audzināt atbildīgus, godprātīgus un zinošus jauniešus, 

Latvijas patriotus.  

Balstoties uz klašu audzinātāju pašvērtējumu, katra mācību semestra noslēgumā tiek 

veikts audzināšanas darba izvērtējums. 

 

Sasniegumi 

 Izstrādāta Skolas audzināšanas programma 1. – 12. klasēm. 

 Vairāku svešvalodu apguves iespējas. 

 Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana mācību procesā.  

Turpmākā attīstība 

 Programmu sasaiste ar kompetencēs balstīto mācību saturu. 

 Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošanas mācību procesā pilnveidošana. 
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 Izglītības programmu aktualizēšana, nodrošinot atbilstību pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības normatīvo dokumentu izmaiņām 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolas ikdienas mācību process tiek atspoguļots E-klasē, un tā ir pieejama gan 

izglītojamajiem, gan Vecākiem.  Pedagogi regulāri veic ierakstus par mācību stundu norisi, 

tēmām, vērtējumu un mājas treniņuzdevumiem. E-klases žurnālā tiek veikti ieraksti arī par 

konsultāciju un interešu izglītības nodarbību norisi un pagarinātās grupas darbu sākumskolā. 

Ierakstu pārbaudi veic direktora vietnieks ne retāk kā reizi semestrī. 

Skolā darbojas Metodiskā padome un 5 mācību priekšmetu pedagogu apvienotās 

metodiskās komisijas: 

 sākumskolas; 

 latviešu valodas un literatūras, vēstures, kulturoloģijas  un sociālo zinību;  

 tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas mācību priekšmetu;  

 mākslas priekšmetu un sporta;  

 svešvalodu.  

Katru mācību gadu Skolā tiek organizēti metodisko komisiju mēneši, kuru laikā notiek 

dažādas aktivitātes attiecīgo mācību priekšmetu popularizēšanai.  

Pedagogi mācību stundu mērķu sasniegšanai izmanto dažādas mācību metodes, kas 

atbilst izglītojamo spējām, vecumam un mācību satura apguves prasībām. Izglītojamie tiek 

rosināti izteikt savu viedokli, uzklausīt un respektēt citu uzskatus, veidot dialogu, diskutēt, 

analizēt informāciju un izdarīt secinājumus. Pedagogi skaidri formulē mācību stundu mērķus, 

tie ir sasniedzami un saprotami. Mācību stundas tiek plānotas, strukturētas, veicina stundas 

mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. 

Individuālas pieejas un labvēlīgas emocionālās vides nodrošināšana ir viena no 

pedagogu darba prioritātēm. Kursos un semināros apgūtās mācību metodes un gūtās atziņas 

pedagogi izmanto mācību procesā, tādējādi to dažādojot, individualizējot un diferencējot, 

padarot to mūsdienīgu un izglītojamajiem interesantu un atbilstošu.  

Vairāki pedagogi ir dažādu publikāciju autori zinātniskajos rakstu krājumos, 

profesionālo asociāciju periodiskajos izdevumos, kā arī žurnālos “Skolotājs” un “Jaunais 

inženieris”, laikrakstos “Izglītība un Kultūra”, “Diena” un citos izdevumos.  

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk – RIIMC) īstenotā projekta 

“Izglītība izaugsmei” pedagogu metodisko izstrādņu konkursā  “Radi. Rādi. Redzi.” divus 

gadus pēc kārtas ar labiem panākumiem ir piedalījušies arī Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogi. 

2016./2017. m.g. sākumskolas skolotāja D. Vāgenmeistere ieguva augsto 2. vietu. 

Pedagogi un izglītojamie iesaistās arī dažādos starptautiskos izglītības projektos. 

Vairāki pedagogi ir mācību līdzekļu autori un 2 pedagogi ir sertificēti VISC mācību 

līdzekļu recenzenti. Pedagogi izstrādā papildu mācību uzdevumus ikdienas mācību procesa 

dažādošanai un pilnveidei. 

Audzināšanas darbā tiek iekļauti vides izglītības, veselības un drošības jautājumi. 

Gatavojoties stundām par šīm tēmām, tiek izmantotas arī attiecīgās interneta vietnes. 

Izglītības programmu īstenošanā saikne ar reālo dzīvi tiek nodrošināta, mācību stundās 

apgūstot turpmākā izglītībā, karjerā, sadzīvē izmantojamas prasmes, piemēram, svešvalodas, 

ekonomikas pamatus, veselīgas dzīves principus, lietišķo rakstu formas, dažādus aprēķinus 

u.c. Tiek apgūtas arī mājsaimniecībā noderīgas iemaņas – rokdarbi, ēst gatavošana, mājokļa 

iekārtošana. Laboratorijas darbos tiek pētītas bioloģijas, fizikas un ķīmijas likumsakarības, 

dabaszinību teorijas un praktiskā pielietojuma saistība, cilvēka un dabas mijiedarbība. Arvien 

vairāk pedagogi izmanto interaktīvas metodes, ļaujot izglītojamajiem pašiem pētīt un izdarīt 
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secinājumus. Atbilstoši apstākļiem mācību stundas tiek organizētas arī Skolas pagalmā un 

dažādos uzņēmumos. 

Tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas, mācību ekskursijās iepazīstot dabas, 

vēstures un kultūras objektus. Tiek sekmēta izglītojamo projektu un zinātniskās pētniecības 

darbu izstrāde, kas saistīta ar mūsdienu aktualitātēm, izglītojamo tālāko izglītību un karjeru.   

Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos darbam un organizē mācību procesu, lai 

sekmētu mācīšanās prasmju attīstību. Daudzos mācību priekšmetos ieviestās izglītojamo 

darba mapes jeb portfolio palīdz nodrošināt mācību vielas apguves pēctecību un veikt 

pašvērtējumu, sekmējot izglītojamo izaugsmi. 

Jau sākumskolā tiek apgūta prasme strādāt pāros, grupā, sadarboties un izmantot 

dažādas pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas formas. 

Skolā tiek veikta pedagogu darba kvalitātes novērtēšana, tiek vērotas mācību stundas, 

pēc noteiktiem kritērijiem izvērtēta mācību procesa kvalitāte, pārrunāts un analizēts stundā 

redzētais.  

 

Sasniegumi 

 Mācību metožu dažādošana mācību procesā. 

 Mācību procesa sasaiste ar reālām dzīves situācijām. 

 Dažādu formu izmantošana mācību sasniegumu vērtēšanā. 

 Esošo materiāli tehnisko līdzekļu izmantošana mācību stundās. 

Turpmākā attīstība 

 Informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgas izmantošanas mācību procesā aktivizēšana un 

pilnveidošana. 

 Pedagogu psiholoģiskā un metodiskā sagatavotība diferencētam un individuālam 

darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir atšķirīgas spējas, prasmes un sociālās saskarsmes 

iemaņas. 

 Izglītojamo rakstu un runas kultūras attīstības veicināšana. 

 Rezultatīvas sadarbības veicināšana mācību procesā. 

 Iespējas nodrošināšana pedagogiem apgūt CLIL metodiku un  rosināt to izmantot 

mācību procesā. 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Stājoties Skolā, par vispārējo mācību procesa organizāciju Skolā izglītojamos un 

Vecākus informē attiecīgā posma direktores vietnieks. Visos izglītības līmeņos Skola realizē 

pilna laika klātienes izglītības programmas. 

Mācību darbam izvirzītās prasības ir iekļautas Skolas iekšējos noteikumos 

“Ziemeļvalstu ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi”. Ar noteikumiem katra mācību gada 

sākumā izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs, par ko viņi parakstās instruktāžas lapā. Ar 

konkrētajā mācību priekšmetā izvirzītajām prasībām izglītojamos mācību gada sākumā 

iepazīstina attiecīgā priekšmeta pedagogs.  

Izglītojamajiem ikdienā ir pieejama un aktīvi tiek izmantota Skolas bibliotēka, lasītava, 

sporta zāle. Skolas bibliotēka nodrošina izglītojamos ar visām mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. Bibliotēkā plašā klāstā ir pieejama daiļliteratūra, bet izziņas materiāli – Skolas 

lasītavā.  

Izglītojamo mācību stundu apmeklējums regulāri tiek fiksēts E-klases žurnālā, gan 

izglītojamie, gan Vecāki ir informēti par kavējumu uzskaites un attaisnošanas kārtību. 

Kavējumu pārraudzību ikdienā veic klases audzinātājs, kavējumu statistika ir iekļauta sekmju 

izrakstā, ar kuru Vecāki jebkurā laikā var iepazīties E-klasē. Katru mēnesi kavējumu 

pārraudzību veic attiecīgā posma direktores vietnieks. Ja neattaisnotu iemeslu dēļ kavēto 

stundu skaits pārsniedz ārējos normatīvos dokumentos noteikto pieļaujamo skaitu, problēmas 

risināšanā tiek iesaistīts atbalsta personāls, izglītojamā Vecāki, informēta pašvaldības policija, 
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informācija ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS). Semestra un 

gada beigās  izglītojamajiem, kas bez attaisnojoša iemesla kavējuši vairāk par pieļaujamo 

mācību stundu skaitu, ar direktores rīkojumu tiek izteikts aizrādījums ar ierakstu liecībā. 

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentam (turpmāk – Departaments) katru 

semestri tiek iesniegta ciklogramma par izglītojamajiem, kas ilgstoši neapmeklē Skolu.  

Mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku vērtē gan pedagogi, gan paši izglītojamie. 

Savu pašvērtējumu izglītojamie pārrunā individuāli. Nepieciešamības gadījumā pēc 

vienošanās ar Vecākiem izglītības psihologs veic izglītojamā kognitīvo spēju izpēti un iesaka 

mācību priekšmetu pedagogiem individuālā atbalsta pasākumus, ko pedagogs realizē 

sadarbībā ar izglītojamo. Arvien vairāk pedagogu pašvērtēšanas paņēmienus izmanto arī 

mācību stundās. Izglītojamajiem ar augstiem mācību sasniegumiem semestra un gada beigās 

ar direktores rīkojumu tiek izteikta atzinība par kvalitatīvu mācību darbu. 

 

Mācību 

gads 

Izglītības 

posms 

Izglīto-

jamo 

skaits 

Mācās bez 

zemiem 

vērtējumie

m 

Atzinības par 

kvalitatīvu 

mācību 

darbu 

Ir zemi vērtējumi 

1 zems 

vērtējums 

Vairāk kā 1 

zems 

vērtējums 

2016./ 

2017. 

2. – 4.klases 322 316 65 5 1 

5. – 9.klases 362 331 61 12 19 

10. –12.klases 155 146 30 9 0 

 
kopā 

839 
793 

(94,5%) 

156 (18,5%) 26 (3%) 20 (2,4) 

2017./ 

2018. 

2. – 4.klases 333 330 63 2 1 

5.– 9.klases 376 351 71 15 10 

10. –12.klases 166 158 34 6 2 

 kopā 875 839 (96%) 168 (19%) 23 (2,6%) 13 (1,5%) 

2018./

2019. 

2. – 4.klases 392 386 57 4 2 

5. – 9.klases 422  
(2 ārzemēs) 

402 52 16 2 

10. –12.klases 149 148 34 1 0 

 kopā 963 936 (97%) 143 (15%) 21 (2,1%) 4(0,4%) 

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12. klašu izglītojamo saņemtās atzinības un pateicības 

Mācību gads  Apbalvojums  Skaits 

2016./2017. 

LR Ministru prezidenta atzinības 3 

RD pateicība par sabiedriskām 

aktivitātēm 
4 

2017./2018. LR Ministru prezidenta atzinības 5 

 
RD pateicība par sabiedriskām  

aktivitātēm 
3 

2018./2019. 

LR Ministru prezidenta atzinības 1 

RD pateicība par sabiedriskām  

aktivitātēm 
2 

 

2017./2018. m.g. tika uzsākta un turpinās dalība VISC īstenotajā ESF projektā 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Aktivitātes, kas paredzētas 1.–

9.klašu izglītojamajiem, balstītas uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, lai 

uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta ietvaros izglītojamie var 

piedalīties 12 dažādās aktivitātēs valodas, multidisciplinārās, STEM un vides jomā, ko īsteno 

gan pedagogi, gan atbalsta personāls.  
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Paralēli mācību procesam Skolā katru gadu tiek plānoti un realizēti pasākumi, 

konkursi, viktorīnas metodisko komisiju mēnešu ietvaros. Izglītojamie piedalās Skolas, 

priekšpilsētas vai pilsētas organizētajos konkursos (Skatuves runas konkurss, O. Vācieša 

muzeja literārais konkurss, publiskās runas konkurss, “Profesiju sīrups”, “Erudīts 5.– 6. 

klasēs”, Eiropas dienas konkursi, “Manas tiesības un pienākumi”),  mācību priekšmetu 

olimpiādēs un interešu izglītības pulciņu dalībnieki – skatēs. Regulāri notiek pasākumi Skolas 

bibliotēkā, piemēram, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

aktivitātes, akcija “Draudzīgais aicinājums” u.c. Tiek organizēti latviešu tautas tradīcijām 

veltīti pasākumi un atzīmētas Latvijas valsts  svētku, atceres un piemiņas dienas. 

Sagaidot Latvijas simtgadi, tika izstrādāts projekts “Latvijas ceļvedis – APCEĻO 

LATVIJU”, kura ietvaros izveidotos maršrutus realizēja ekskursiju dienās. Iniciatīvas 

“Latvijas skolas soma” pasākumos izglītojamie iepazīst Latvijas vēstures lappuses, kultūras 

mantojumu, teātra mākslu u.c.  

 

Sasniegumi 

 Izglītojamajiem un Vecākiem nodrošināta regulāra iespēja elektroniski un klātienē 

iepazīties ar mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

 Pieejamas izremontētas bibliotēkas, lasītavas un sporta zāles telpas un resursi. 

 Plašs mācību un ārpusstundu pasākumu piedāvājums. 

 Izglītojamo radošas, analītiskas un pētnieciskas darbības attīstīšana. 

 Izglītojamo sadarbības prasmju attīstīšana. 

 Svešvalodu zināšanu izmantošana autentiskā komunikācijā (projekti, Skolas muzejs, 

viesi). 

 Individuālo/grupu nodarbību nodrošinājums padziļinātai svešvalodu apguvei. 

Turpmākā attīstība 

 Izglītojamo izpratnes par atbildīgu līdzdalību mācību procesā veicināšana. 

 Izglītojamos un viņu vecāku rosināšana apzināties kavējumu un mācību darba 

rezultātu savstarpējo saikni. 

 Vienotu un skaidru prasību izvirzīšanas pilnveide kvalitatīva mācīšanās procesa 

nodrošināšanai izglītojamajiem. 

 Izglītojamo komunikatīvās kompetences un prezentēšanas prasmju tālāka attīstīšana. 

 Izglītojamo paškontroles un pašvērtējuma prasmju turpmāka attīstīšana. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana Skolā notiek atbilstoši valstī noteiktai kārtībai 

un kārtībai “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ziemeļvalstu ģimnāzijā”. Kārtība nosaka 

vērtēšanas biežumu, regularitāti, mācību sasniegumu uzlabošanas nosacījumus un citus ar 

mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus. Semestra sākumā pedagogi nosaka 

minimālo vērtējumu skaitu mācību priekšmetā semestra vērtējuma saņemšanai. Izglītojamo 

sasniegumi tiek fiksēti E-klases žurnālā, un ar tiem var iepazīties arī Vecāki. Vērtējumi un to 

uzlabošanas iespējas motivē izglītojamos mācību darbam.  

Vērtēšanas formas atbilst izglītojamo vecumposmam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu 

norisei un tiek ievērots atbilstošs tēmu noslēguma pārbaudes darbu skaits dienā. Katra mēneša 

tēmu noslēguma pārbaudes darbu grafiks tiek saskaņots ar atbilstošā posma direktores 

vietnieku un ir pieejams gan skolas informatīvajā stendā, gan tīmekļa vietnē. Pārbaudes darbu 

vērtēšanā pedagogiem ir iespēja izmantot E-klases piedāvātās pārbaudes darbu vērtēšanas 

skalas, kas saskaņotas ar Skolas vērtēšanas kārtību. Pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji ir 

skaidri un pamatoti. 

Ir noteikta kārtība, kādā izglītojamais apgūst mācību vielu un saņem vērtējumu ilgstošas 

slimības gadījumā.  
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Ar Skolas vērtēšanas kārtību katra mācību gada sākumā tiek iepazīstināti izglītojamie, 

Vecāki un jaunie pedagogi. Sākumskolā tiek organizētas vecāku kopsapulces klašu grupām 

vai klašu Vecāku sanāksmes, kurās iepazīstina ar vērtēšanas sistēmu. Ar vērtēšanas kārtību 

Vecāki var iepazīties arī skolas tīmekļa vietnē. Neskaidrie jautājumi tiek pārrunāti Vecāku 

padomē un Skolas padomē.  

Tiek izmantotas arī tādas vērtēšanas metodes kā pašvērtējums un savstarpējā vērtēšana, 

īpaši sākumskolā.  

Skolas vadība pārrauga ierakstus E-klases žurnālā: mācību stundu norise, apmeklējums, 

tēmu noslēgumu pārbaudes darbu grafika ievērošana, vērtēšanas regularitāte u.c. Mācību gada 

beigās tiek veikta mācību sasniegumu rezultātu statistiskā apkopošana un aprakstošā analīze, 

ar to tiek iepazīstināta pedagoģiskā padome. 

Ar vērtēšanas kārtību tiek iepazīstināti arī praktikanti, kas Skolā iziet mācību vai 

kvalifikācijas praksi.  

 

Sasniegumi 

 Vienotu pārbaudes darbu izstrāde sākumskolā. 

 Izglītojamo informēšana par minimālo vērtējumu skaitu semestrī. 

 Atbalsts izglītojamajiem konsultācijās visos mācību priekšmetos. 

 Pedagogu un skolas vadības sadarbība izglītojamo mācību sasniegumu apkopošanā un 

analīzē. 

Turpmākā attīstība  

 Izglītojamo motivēšana vērtējuma ieguvei. 

 Vērtēšanas regularitātes nodrošināšana. 

4.3.  Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti E-klases žurnālā. Mācību 

organizācija atbilst valstī noteiktajai kārtībai. 

 

2016./2017. m.g. izglītojamo sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem 

 Izglītojamo 

skaits 

Mācību sasniegumu līmenis 
augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4. klase 322 33 (10,25%) 188 (58,39%) 95 (29,5%) 6 (1,86%) 

5. – 9. klase 362 3 (1%) 143 (39,5%) 187 (51,66%) 29 (8%) 

10.– 12. klase 155 3 (1,94%) 51 (33%) 86 (56%) 13 (8,4%) 

 

1. klasēs mācījās 109 izglītojamie, vērtējumi aprakstoši, visi pārcelti 2. klasē. 

2.–4. klasēs 65 izglītojamie saņēma atzinības par kvalitatīvu mācību darbu (26 – 2. 

klasēs, 17 – 3. klasēs, 22 – 4. klasēs). 

5.–8. klasēs 67 izglītojamajiem tika izteikta atzinība par kvalitatīvu mācību darbu 

(vidējais vērtējums ballēs virs 8). Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 

29 izglītojamajiem. Pēc pēcpārbaudījumiem nākamajā klasē pārcelti 28 izglītojamie, no 

kuriem 7 izglītojamajiem nākamajā mācību gadā tika noteikti papildu mācību pasākumi 

mācīšanās grūtību novēršanai. Viens izglītojamais atstāts uz otru gadu 7. klasē, no Skolas 

izstājās.  

10.–11. klasēs 17 izglītojamajiem (jeb 15%) izteikta atzinība par kvalitatīvu mācību 

darbu, bet 12. klasēs par kvalitatīvu mācību darbu un sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs 3 izglītojamie saņēma Ministru prezidenta atzinības rakstu, 4 izglītojamie – Rīgas 

domes pateicības rakstu un 6 izglītojamie Skolas atzinības rakstus. 
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2017./2018. m.g. izglītojamo sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem 

 Izglītojamo 

skaits 

Mācību sasniegumu līmenis 
augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4.klase 333 43 (13%) 182 (55%) 105 (31,5%) 3 (1%) 

5. – 9.klase 376 1 (0,27%) 157 (41,76%) 187(50%) 24 (6,38%) 

10. – 12.klase 166 3 (2%) 51 (30,72%) 97 (58,43%) 10 (6%) 

 

1. klasēs mācījās 91 izglītojamais, vērtējumi aprakstoši, visi pārcelti 2. klasē. 

2.–4. klasēs 92 izglītojamie jeb 21,85% saņēma atzinības par kvalitatīvu mācību darbu 

(29 – 1. klasēs, 17 – 2. klasēs, 24 – 3. klasēs, 22 – 4. klasēs).  Mācību gadā 20 izglītojamajiem 

tika nodrošināti individuālie atbalsta pasākumi, visi sekmīgi beiguši mācību gadu. 

5.–8. klasēs 71 izglītojamam tika izteiktas atzinība par kvalitatīvu mācību darbu. 25 

izglītojamajiem mācību gada beigās tika noteikti papildu mācību pasākumi un 

pēcpārbaudījumi, pēc kuriem 2 izglītojamajiem tika noteikti papildu mācību pasākumi 

mācīšanās grūtību novēršanai. Atkārtots mācību gads pēc papildu mācību pasākumiem 

noteikts 2 izglītojamajiem. 

Mācību priekšmeti, kuros aplūkotajā periodā visvairāk noteikti papildu mācību 

pasākumi 5.–8. klasēs: 

 

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

matemātika 13 9 

Latvijas vēsture 5 6 

literatūra 8 5 

 

Ir panākts, ka visi 5.–8. klašu izglītojamie, kuriem ir noteikti papildu mācību pasākumi, 

tos arī apmeklē. 

10.–11. klasēs 21 izglītojamam (jeb 18%) tika izteikta atzinība par kvalitatīvu mācību 

darbu, bet 12.klasēs par kvalitatīvu mācību darbu un sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs 5 izglītojamie saņēma Ministru prezidenta atzinības rakstu, 3 izglītojamie – Rīgas 

domes pateicības rakstu un 5 izglītojamie Skolas atzinības rakstus. 

 

2018./2019. m.g. izglītojamo sasniegumu līmenis gadā pēc E-klases datiem 

 

 Izglītojamo 

skaits 

Mācību sasniegumu līmenis 
augsts optimāls pietiekams nepietiekams 

2. – 4.klase 218 25(8,2%) 193(63,1%) 84(27,5%) 4(1,3%0 

5. – 9.klase 422 4 (1%) 163 (38,8%) 233 (55,5%) 18 (4,38%) 

10. – 12.klase 149 1 (0,67%) 53 (35,57%) 94 (63,08%) 1 (0,67%) 

 

2018./2019.m.g. beigās atzinība par kvalitatīvu mācību darbu tika izteikta 57 1.–4. klašu 

izglītojamiem. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 6 izglītojamiem, 

visiem 6 izglītojamiem -  matemātikā, 2 – angļu valodā, 1 – latviešu valodā un 1 – mūzikā. 

Pēc pēcpārbaudījumu rezultātiem vienam izglītojamam tika noteikts atkārtots gads( pēc 

vecāku iesnieguma) 1. klasē (neturpina mācības Skolā).  

 

2018./2019.m.g. beigās atzinība par kvalitatīvu mācību darbu tika izteikta 52 

izglītojamiem. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tika noteikti 21 izglītojamam, 

visvairāk – 7 izglītojamiem -  matemātikā, 5 – 2. svešvalodā un 4 – literatūrā un angļu valodā. 

Pēc pēcpārbaudījumu rezultātiem vienam izglītojamam tika noteikts otrs gads 8.klasē 

(neturpina mācības Skolā) bet 3 izglītojamiem 2019./2020.m.g. tiek izstrādāts individuālais 

papildu mācību pasākumu plāns.  
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10. – 11. klasēs 21 izglītojamam (jeb 20%) tika izteikta atzinība par kvalitatīvu mācību 

darbu, bet 12.klasēs par kvalitatīvu mācību darbu un sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs 1 izglītojamais saņēma Ministru prezidenta atzinības rakstu, 2 izglītojamie – Rīgas 

domes pateicības rakstu un 11 izglītojamie Skolas atzinības rakstus. 

 

3. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību sasniegumu 

līmenis % 

Mācību 

priekšmets 

2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 18,5 26,1 20,4 

Matemātika 6,1 27,9 21,3 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 60,2 53,1 66,7 

Matemātika 64,6 54,9 61,1 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 21,2 20,7 13 

Matemātika 27,4 17,1 21,3 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 0 0 0 

Matemātika 1,7 0 0,9 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Latviešu valoda 6,9 7,3 7,2 

Matemātika 6,7 7,2 6,9 

 

Lēcienveidīgo augsto vērtējumu īpatsvara pieaugumu 2017./2018. m.g. iespējams 

izskaidrot ar pedagogu ieguldīto darbu, nodrošinot individuālus atbalsta pasākumus. 

2018./2019. m. g. palielinājies optimālo vērtējumu skaits valsts pārbaudes darbu 

priekšmetos.  

 

6. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību sasniegumu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

 

2018./2019. 

m.g. 

 

 
Skolēnu skaits 

6. klasēs 

 

78 

 

67 

 

103 

Augsts 

(10,9 balles) 

Latviešu valoda 8 3 1 

Matemātika 16 9 12 

Dabaszinības 12 12 14 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Latviešu valoda 46 34 79 

Matemātika 35 37 63 

Dabaszinības 49 41 77 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Latviešu valoda 23 15 22 

Matemātika 25 17 25 

Dabaszinības 15 12 12 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Latviešu valoda 0 1 1 

Matemātika 1 3 3 

Dabaszinības 0 0 0 

Vidējie vērtējumi (ballēs) 

Latviešu valoda 6,55 6,5 6,46 

Matemātika 6,36 6,39 6,55 

Dabaszinības 6,87 7,0 6,95 

 

Vidējie vērtējumi valsts pārbaudījumu 6. klasēm (diagnosticējošo darbu) mācību 

priekšmetos – latviešu valodā un matemātikā pēdējos trīs gados bijuši līmenī “gandrīz labi”, 

dabaszinībās  – “labi”.  
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Augstu sasniegumu ieguvušo izglītojamo skaits 6. klasēs ir mazs, tāpat kā izglītojamo 

skaits, kas gadā saņem zemu vērtējumu, bet 2018./2019. m.g. būtiski palielinājies to 

izglītojamo skaits, kuru sasniegumi ir optimālā līmenī, kas vērtējams  ļoti pozitīvi. Pedagogi 

pratuši motivēt izglītojamos un veiksmīgi piemērot atbalsta pasākumus. 

 

9. klašu izglītojamo gada vērtējumi valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos 

Mācību 

sasniegumu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

 

2016./2017. 

m.g. 

 

2017./2018. 

m.g. 

 

2018./2019. 

m.g. 

 
Skolēnu skaits  

9. klasēs 
73 63 

           

71 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 17 21 14 

Latviešu valoda 8 7 1 

Latvijas vēsture 4 2 1 

Matemātika 6 6 2 

Krievu valoda 4 10 6 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 46 33 46 

Latviešu valoda 36 44 42 

Latvijas vēsture 34 43 46 

Matemātika 34 28 32 

Krievu valoda 22 21 19 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 10 9 11 

Latviešu valoda 29 12 28 

Latvijas vēsture 30 18 21 

Matemātika 29 22 34 

Krievu valoda 15 17 21 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 0 0 

Latviešu valoda 0 0 0 

Latvijas vēsture 1 0 0 

Matemātika 1 2 3 

Krievu valoda 0 0 0 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 7,29 7,48 7,27 

Latviešu valoda 6,25 6,65 6,00 

Latvijas vēsture 6,14 6,65 6,19 

Matemātika 6,28 7,04 5,35 

 

12. klašu izglītojamo gada vērtējumi centralizēto eksāmenu (CE) mācību priekšmetos 

Mācību 

sasniegumu 

līmenis 

Mācību 

priekšmets 

2016./2017. 

m.g. 

2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

Augsts 

(10,9 balles) 

Angļu valoda 9 12 11 

Latviešu valoda 2 6 2 

Matemātika 2 7 1 

Optimāls 

(8,7,6 balles) 

Angļu valoda 20 34 31 

Latviešu valoda 29 26 32 

Matemātika 20 20 22 

Pietiekams 

(5,4 balles) 

Angļu valoda 14 7 0 

Latviešu valoda 12 21 8 

Matemātika 21 26 19 

Nepietiekams 

(3,2,1 balles) 

Angļu valoda 0 0 0 

Latviešu valoda 0 0 0 
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Matemātika 0 0 0 

Vidējie vērtējumi 

(ballēs) 

Angļu valoda 6,65 7,38 7,93 

Latviešu valoda 6,37 6,09 6,57 

Matemātika 5,79 5,89 6,38 

 

 Izglītojamo sniegums visos CE mācību priekšmetos ir stabils ar tendenci uz izaugsmi. 

Vērojamas atšķirīgas tendences pa mācību gadiem dažādos mācību priekšmetos, kuras 

izskaidrojamas ar atšķirībām izglītojamo sastāvā. 

 

Turpmākā attīstība 

 Mērķtiecīga izglītojamo izpratnes veidošana par ikdienā ieguldītā mācību darba 

rezultāta ietekmi ne tikai uz semestra un gada vērtējumu, bet arī tālākās izglītības 

apguves un karjeras kvalitāti.  

 Izglītojamo lasītprasmes pilnveides turpināšana. 

 Izglītojamo līdzatbildības veicināšana. 

 Talantīgu izglītojamo motivēšana aktīvākai dalībai dažādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un konkursos. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Pedagogi katru gadu veic valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi, salīdzina tos ar 

ikdienas darba rezultātiem, izvirza uzdevumus turpmākajam darbam. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti dabaszinībās un latviešu valodā pēdējos trīs gados 6. 

klasēs ir pāris % ietvaros augstāki par vidējo rādītāju Rīgas pilsētā un valstī, bet matemātikā 

rezultāts zemāks. 

2016./2017. m.g. Apliecību par pamatizglītības apguvi saņēma 71 izglītojamais, bet 

liecība tika izsniegta 2 izglītojamajiem (attiecīgi 4 un 5 zemi vērtējumi gadā). 3 izglītojamie 

no eksāmeniem bija atbrīvoti veselības stāvokļa dēļ. Gan gadā, gan eksāmenos 2 

izglītojamajiem bija zemi vērtējumi matemātikā. 

2017./2018. m.g. apliecību par pamatizglītības apguvi saņēma visi 9.klašu izglītojamie 

(63), viņu vidū arī viens izglītojamais, kurš bija atstāts otru gadu 9.klasē. Mācību gadu 6 

izglītojamie beidza ar zemu vērtējumu matemātikā. Zemu vērtējumu matemātikas eksāmenā 

saņēma 12 izglītojamie. 

2018./2019.m.g. apliecību par pamatizglītību saņēma visi 9.klašu izglītojamie (71). 

Mācību gadā 3 izglītojamiem bija 1 zems vērtējums matemātikā, bet matemātikas eksāmenā 

zems vērtējums 8 izglītojamiem. Eksāmena rezultāti vidēji zemāki, bet korelē ar ikdienas 

mācību darba sasniegumiem. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasēs 

 

2016./2017. m.g. 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 63,76 71,03 68,54 

latviešu valoda 67,14 80,04 77,94 

 

2017./2018. m.g.  

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 71,51 79,74 76,81 

latviešu valoda 63,76 65,79 65,1 
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Rezultāti galvenokārt ir atkarīgi no konkrēto pārbaudes darbu sarežģītības pakāpes un 

vērtēšanas. Rezultāti kopvērtējumā ir zemāki gan valsts, gan Rīgas pilsētas līmenī. Pedagogi 

to skaidro ar izglītojamo paviršu uzdevumu nosacījumu lasīšanu. Latviešu valodā grūtības 

sagādā radošais darbs. Katru gadu rezultāti tiek analizēti un mācību priekšmetu skolotāji tos 

izmanto tālākam darbam. Vidēji katru gadu apmēram 10% izglītojamo diagnosticējošo darbu 

izpilde ir 90 –100%.  

 

2018./2019. m.g.  

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 72,96 79,99 78,16 

latviešu valoda 70,91 76,49 73,97 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasēs  

 

2016./2017. m.g. 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 58,99 68,42 60,80 

dabaszinības 70,27 67,27 60,80 

latviešu valoda 67,88 63,69 66,30 

 

2017./2018. m.g. 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 63,08 63,98 60 

dabaszinības 64,37 65,59 63,33 

latviešu valoda 69,94 71,03 69 

 

2018./2019. m.g. 

 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

matemātika 56,98 65,84 55,56 

dabaszinības 61,03 62,03 59,46 

latviešu valoda 63,04 59,07 63,24 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. Klasēs 

 

2016./2017. m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc skolas 

tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 67,91 66,67 69,02 67,07 

Matemātika 

 
63,14 57,49 61,48 58,10 

Latvijas 

vēsture 

 

73 69,73 73,53 69,88 

Angļu valoda 85,28 72,86 76,94 74,38 
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Krievu valoda 

 
80,38 77,02 79,57 76,37 

 

2016./2017. m.g. svešvalodas – krievu valodas eksāmenu kārtoja 8 izglītojamie. No 

tiem  četri ieguva 9 balles, trīs 8 balles un viens 6 balles. Viens izglītojamais kārtoja 

svešvalodas eksāmenu vācu valodā un ieguva 10 balles. 

 

2017./2018. m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc skolas 

tipa 

(vidusskola) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(Rīgas pilsēta) 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 63,86 66,21 68,77 66,89 

Matemātika 

 
55,56 53,54 56,89 54,26 

Latvijas 

vēsture 

 

67, 96 66,49 69,86 67 

Angļu valoda 

 
81,59 70 73,44 71,60 

Krievu valoda 

 
79,14 75,60 78,64 74,5 

 

Latviešu valodas eksāmena rezultāti kopvērtējumā ir zemāki gan valsts, gan Rīgas 

pilsētas, gan vidusskolu līmenī. Pedagogi to skaidro ar diezgan filosofiskiem jautājumiem un 

pārsprieduma tematiem (izteikts vai nu ļoti virspusējs, paviršs viedoklis vai pārlieku 

sarežģījuši domu), terminiem un vārdiem, kas netiek lietoti ikdienas sarunvalodā. 

Kopš 2011./2012. m.g. matemātikas eksāmens tiek vērtēts centralizēti Rīgas pilsētas 

mērogā. Matemātikā kopvērtējums gandrīz līdzīgs, zemu vērtējumu saņēma 12 no 60 

izglītojamajiem un, kaut gan pedagogi atzīst, ka pēc gadā saņemtajiem vērtējumiem tāds 

rezultāts bija gaidāms, to nevar vērtēt pozitīvi. Galvenais grūtību iemesls – eksāmenā iekļauts 

ļoti plašs tēmu loks, bet izglītojamie neatceras, piemēram, 7. klasē apgūto un atkārtot tādu 

apjomu īsi pirms eksāmena nav iespējams. 

Arī Latvijas vēstures eksāmena kopvērtējums būtiski neatšķiras. Vēstures skolotāja 

atzīst, ka, lai saņemtu augstu vērtējumu eksāmenā, ar apzinīgu darbu Latvijas vēstures 1 

stundā nedēļā nepietiek, jābūt padziļinātai interesei par vēsturi, tās faktiem, vēsturiskām 

personībām. Ar avotiem un karti izglītojamie prot strādāt labi. 

Svešvalodas eksāmenā rezultāti ļoti labi, kas ir likumsakarīgi, realizējot humanitāro 

pamatizglītības programmu ar padziļinātu svešvalodu apguvi. 2017./2018. m.g. svešvalodas – 

krievu valodas eksāmenu kārtoja 7 izglītojamie. No tiem  viens ieguva 10 balles, divi – 9 

balles, un pa vienam izglītojamam –  8, 7 un 6 balles.  

 

2018./2019. m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums % 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 

Latviešu valoda 
61,83 63,35 67,32 

Matemātika 

 
62,69 54,4 60,03 
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Latvijas vēsture 

 
50,89 61,69 65,66 

Angļu valoda 

 
77,21 68,94 72,81 

Krievu valoda 

 
72,33 75,04 75,83 

 

Apliecību par pamatizglītību saņēma visi 9.klašu izglītojamie (71). Mācību gadā 3 

izglītojamiem bija 1 zems vērtējums matemātikā, bet matemātikas eksāmenā zems vērtējums 

8 izglītojamiem. Eksāmena rezultāti vidēji zemāki, bet korelē ar ikdienas mācību darba 

sasniegumiem. 

 

12. klašu skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos salīdzinājumā ar vidējiem 

sasniegumiem Rīgas un valsts mērogā 

Mācību 

gads 
Priekšmets 

Vidēji % 

skolā 

Vidēji % 

Rīgā  

Vidēji% 

valstī 

2016./2017. m.g. 

Angļu valoda 74 59,7 64,5 

Matemātika 45,3 40,9 34,9 

Latviešu valoda 62,2 48,5 50,9 

2017./2018. m.g. 

Angļu valoda 75,9 65,3 61,9 

Matemātika 36,8 38 34,6 

Latviešu valoda 61,3 52,8 52,6 

2018./2019. m.g. 

Angļu valoda 79,8 66,0 62,7 

Matemātika 39,6 36,0 32,7 

Latviešu valoda 63,3 47,0 49,9 

 

Pēdējos trīs gadus izglītojamo sasniegumi angļu valodas un latviešu valodas 

centralizētajos eksāmenos ir stabili un ievērojami augstāki gan par vidējo rādītāju Rīgas 

pilsētā, gan valstī kopumā. Tiem ir pozitīva tendence. 2016./2017. m.g. arī izglītojamo 

rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā ir augstāki par izglītojamo rezultātiem Rīgā un 

valstī. 2017./2018. m.g., līdzīgi kā visā valstī,  procentuālie rezultāti ir zemāki, kas skaidrots 

ar izmaiņām eksāmena uzdevumu formulējumos un izpildes kritērijos. Neskatoties uz to, 

izglītojamo procentuālais vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā ir virs valstī 

esošajiem vidējiem rādītājiem, un tikai par 1,3% zemāks par rādītājiem Rīgas pilsētā. 

2018./2019. m.g. procentuālais vērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā ir gan virs 

vidējā procentuālā rādītāja Rīgā, gan valstī kopumā. 

2016./2017. m.g. 12. klasēs atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma visi 43 

izglītojamie (12.a klasē – 22 izglītojamie, 12.b klasē – 21 izglītojamais). No valsts 

pārbaudījumiem bija atbrīvots 1 izglītojamais.  

2017./2018. m.g. 12. klasēs atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma 53 

izglītojamie. Visi 53 izglītojamie kārtoja valsts pārbaudījumus.  

2018./2019. m.g. 12. klasēs atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņēma 42 

izglītojamie (12.a klasē – 18 izglītojamie, 12.b klasē – 24 izglītojamie). No valsts 

pārbaudījumiem bija atbrīvots 1 izglītojamais. 

 

Sasniegumi 

 Procentuāli augsts izglītojamo skaits sekmīgi beidz 9. un 12. klasi. 

 Tiek nodrošināts godprātīgs eksāmenu norises process. 

Turpmākā attīstība 

 Izglītojamo interese saņemt valsts pārbaudījumos sev iespējami augstāku rezultātu. 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 



20 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Skolā darbojas pedagoģiskā atbalsta personāla komisija (turpmāk – atbalsta 

personāls), kas savas kompetences ietvaros apzina izglītojamo vajadzības, koordinē un 

nodrošina pedagoģisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību, – sociālais pedagogs, divi 

izglītības psihologi, pedagoga palīgs, medmāsa, logopēds. Par atbalsta personāla komisijas 

darba mērķiem, uzdevumiem, virzieniem un palīdzības saņemšanas iespējām ir izstrādāta 

informatīva prezentācija Vecākiem un pedagogiem. 

Atbalsta personāls nodrošina konsultācijas, adaptācijas nodarbības klasēm un 

individuālu atbalstu jaunuzņemtajiem izglītojamajiem, kā arī sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem un pedagogiem, sniedzot ieteikumus darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās un 

uzvedības problēmām. Atbalsta personāls vada preventīvas nodarbības konfliktsituāciju 

novēršanā, piedalās to izvērtēšanā, nepieciešamības gadījumā organizē atbalsta pasākumus. 

Pēc vajadzības tiek organizētas  mācību priekšmetu pedagogu, klašu audzinātāju un atbalsta 

personāla komisijas sanāksmes.  

Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar izglītojamajiem, klašu audzinātājiem un 

Vecākiem, veic sociālā riska ģimeņu bērnu apzināšanu. Katrs gadījums tiek izvērtēts 

atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā palīdzība. Izvērtējot 

problēmas nopietnību, tiek plānota un organizēta starpinstitucionālā sadarbība, profilaktiskais 

darbs un atbalsts izglītojamo vajadzību nodrošināšanai.  

Skolas logopēda uzdevums ir veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas 

traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi,  

sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja 

izglītojamajam nepieciešams piemērot individuālus atbalsta pasākumus mācību procesā un 

valsts pārbaudes darbos. 

Izglītības psihologs veic psiholoģisko izpēti individuāli un grupā, sagatavo atzinumus 

par psiholoģisko izpēti, sniedz atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem un Vecākiem mācību un 

audzināšanas procesā, uzvedības un emocionāla rakstura problēmu risināšanā mācību vidē un 

krīzes situācijās.  

Skola piedalās Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā kustībā “Draudzīga 

skola”, kuras misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, 

Vecākiem un pedagogiem tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.  

Profilaktiskais darbs 1.–12. klašu izglītojamajiem Skolā tiek plānots un organizēts 

sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas pilsētas Zemgales iecirkni, Rīgas 

pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas 

nodaļu, Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu, Rīgas domes 

Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļu, Rīgas 

domes Labklājības departamenta Atkarības profilakses centru, Valsts Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju un tās pakļautībā esošo Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamentu, 

nodibinājumu “Centrs Dardedze”, drošības skolu “Džimba” u.c. institūcijām. Izglītojamo un 

viņu ģimeņu atbalstam tiek organizēta sadarbība ar sociālajiem dienestiem un citām 

atbildīgajām pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijām. 

Izglītojamajiem tiek organizētas lekcijas un nodarbības par likumdošanu un izmaiņām 

tajā, pārrunātas dažādas situācijas Skolā un citās sabiedriskās vietās, diskutēts par jauniešu 

rīcību, tās sekām un riskiem. 7.–12. klašu izglītojamie pēdējo trīs gadu laikā piedalījušies 

Rīgas domes Labklājības departamenta finansētā projekta nodarbībās “Dzīves prasmes un 

izpratnes veicināšana par savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu”. 

Skolā tiek organizēti arī pasākumi par atkarību profilaksi (neatļautu vielu lietošana, 

smēķēšana, azartspēles, drošība internetā, datorspēles u.c.).  
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2018./2019. mācību gadā tika organizēti divi jauniešu forumi par īpaši aktuālām tēmām 

“Vardarbība” un “Tolerance”, kuru ietvaros Skolas, Ķekavas vidusskolas un Rīgas 41. 

vidusskolas jaunieši diskutēja, analizēja dažādas situācijas un apkopoja informāciju. 

Katra mācību gada sākumā 1., 5. un 10. klašu izglītojamajiem tiek organizētas 

adaptācijas dienas. Skolas atbalsta personāls aktīvi piedalās adaptācijas dienu pasākumos, 

vadot nodarbības, lai veicinātu izglītojamo savstarpēju iepazīšanos un saliedēšanos, motivētu 

viņus turpmākajam mācību darbam.  

Skolā pilnu slodzi strādā medmāsa un ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets. 

Medmāsa sniedz pirmo palīdzību, nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko 

palīdzību, uzrauga telpu sanitāro stāvokli un kontrolē ēdiena kvalitāti ēdnīcā.  

Nelaimes gadījumi tiek reģistrēti traumatisma uzskaites žurnālā. Regulāri tiek veikti 

ārstnieciski profilaktiskie pasākumi. Vidēji katru dienu Skolas medicīnas kabinetā 

konsultācijas vai palīdzību saņem 15 līdz 20 izglītojamie. Saslimšanas gadījumā medmāsa 

atbrīvo izglītojamo no mācību stundām, par to informējot klases audzinātāju un bērna 

Vecākus. Medmāsa apkopo Vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par 

izglītojamo veselības stāvokli, atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām (fiziskā 

slodze sporta nodarbībās, ēdināšanas specifiskie gadījumi – celiakija, pārtikas alerģijas u.c.) 

un ievēro ģimenes ārsta norādījumus. Skolas medmāsa sadarbojas ar citiem atbalsta grupas 

speciālistiem. Skolas darbinieki ir ieguvuši teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā un rīcību traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. 

Darba dienās pēc mācību stundām (līdz plkst. 18.00) 1.–2. klašu izglītojamajiem tiek 

piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Skolā ēdināšanas pakalpojumu nodrošina uzņēmums “SIA Marnico”. Sākumskolas 

klasēm ēdināšana tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, bet 5.–12. klasēm – no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izglītojamie tiek nodrošināti ar siltām pusdienām abās skolas 

ēkās. Sākumskolas klašu izglītojamajiem, kuri uzturas pagarinātās darba dienas grupā, tiek 

piedāvāts arī launags. Ēdināšanas uzņēmums organizē izglītojošas kampaņas par veselīgu 

uzturu, pareiziem ēšanas paradumiem, savukārt SVC organizē pasākumus par veselīgu 

dzīvesveidu un Donoru dienas sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru. 

Lai veicinātu veselīga uztura saņemšanu, jau vairākus gadus, iesaistoties atbalsta 

programmā “Piens un augļi skolai”, 1.–9. klašu izglītojamie katru nedēļu saņem bezmaksas 

augļus vai dārzeņus un pienu “Rasēns”.  

Skola piedalās slimību profilakses un kontroles centra koordinētajā kustībā “Veselību 

veicinošo skolu tīkls”, un 2016. gadā Skolai piešķirts veselību veicinošas skolas statuss. 

Skolas uzdevums, īpaši šādā statusā, ir pastāvīgi stiprināt savu kapacitāti, lai skolas vidē 

ikvienam izglītojamam dotu iespēju veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Skolā un 

klasēs tiek plānoti pasākumi par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu un tīru vidi. Skolas 

teritorijā ir pieejami konteineri atkritumu šķirošanai, bet skolas koplietošanas telpās un 

atsevišķos mācību kabinetos ir novietotas atkritumu šķirošanas kastes.  

 

Sasniegumi 

 Atbalsta personāla, pedagogu, klašu audzinātāju un skolas vadības sadarbība. 

 1., 5., 10. klašu izglītojamo adaptācijas dienu organizēšana. 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, piemēram, dalība programmā “Piens un augļi 

skolai”. 

 Dalība kustībās “Draudzīga skola” un  “Veselību veicinoša skola”. 

Turpmākā attīstība 

 Jaunu iespēju apzināšana un izmantošana E-klases žurnālā ikdienas darbā. 
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuros aktualizēti jautājumi par drošību: 

Skolas iekšējās kārtības, drošības un darba kārtības noteikumi. Drošības noteikumos ir 

noteikta Skolas vadītāja un darbinieku rīcība fiziskas vai emocionālas vardarbības gadījumā 

un gadījumos, ja radušās aizdomas par alkohola, cigarešu, narkotisko vai citu neatļauto vielu 

un priekšmetu iegādāšanos, lietošanu vai realizēšanu Skolā un tās teritorijā. Nopietnu 

pārkāpumu gadījumos to risināšana notiek atbilstoši noteiktajai kārtībai, pieaicinot 

nepieciešamo personālu.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, sadarbojoties SVC, Skolas padomei un 

Pedagoģiskajai padomei. Ar Skolas iekšējās kārtības noteikumu pilnu tekstu jebkurš 

interesents var iepazīties tīmekļa vietnē vai lasītavā. Instruktāžas par izglītojamo drošību veic 

klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi pēc noteikta grafika. Klašu audzinātājiem ir 

iekārtota drošības instruktāžu mape, kurā atrodas visas mācību gadā klases audzinātāja veiktās 

drošības instruktāžas lapas. Mācību gada pirmajās dienās klašu audzinātāji iepazīstina 

izglītojamos ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ceļu satiksmes noteikumiem un rīcību 

evakuācijas gadījumā. Pēc tam izglītojamie tiek instruēti par elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumiem, pirmās palīdzības sniegšanu un personīgo higiēnu, kā arī drošību ekskursijās, 

pārgājienos, pastaigās un Skolas rīkotajos pasākumos.  

Atbildīgais par darba drošību ir direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, 

kurš regulāri veic personāla instruēšanu. Atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem Skolā ir 

izvietoti evakuācijas plāni ar glābšanas dienestu telefoniem un drošības instrukcijas. 

Izglītojamie instruktāžu lapās, bet darbinieki darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu 

žurnālos ar parakstiem apliecina, ka apzinās atbildību par savu drošību un veselību. 

Pedagoģiskā atbalsta grupas darbinieki kopā ar klašu audzinātājiem analizē izglītojamo 

uzvedības problēmgadījumus un vardarbības gadījumus. Sadarbībā ar valsts un pašvaldības 

policiju un/vai Rīgas domes Labklājības departamentu izglītojamajiem tiek organizētas 

nodarbības par vardarbību veidu atpazīšanu, vardarbības sekām utml.  

Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšanā. Pirms došanās 

ekskursijās vai citiem ārpusskolas pasākumiem klašu audzinātāji Skolas direktorei iesniedz 

pasākuma pieteikumu, kurā norāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, izmantojamā 

transporta veidu, kontaktinformāciju un pasākuma dalībnieku sarakstu. Skolas direktore izdod 

rīkojumu, norīkojot atbildīgos pedagogus. Kopš 2017. gada Skolai ir iespēja izmantot Skolas 

autobusu. 

Katru gadu Skolā tiek organizētas Drošības nedēļas rudenī un pavasarī, pieaicinot 

Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekus, “Latvijas dzelzceļa” pārstāvjus, 

elektrotīklu pārstāvjus u.c., kuri informē skolēnus par savu un citu drošību. 

Skolā ir izstrādāta un ieviesta “Kārtība, kādā Ziemeļvalstu ģimnāzijā uzturas 

izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas”. Izglītojamo Vecāki ar šo kārtību var 

iepazīties Skolas tīmekļa vietnē un E-klasē, bet jebkura cita nepiederoša persona ar Skolā 

pastāvošo uzturēšanās kārtību var iepazīties pie dežuranta vai izlasīt stendā pie ieejas durvīm. 

Izglītojamo drošībai Skolas teritorijā ir izvietotas 14 novērošanas kameras.  

2018./2019.m.g.rezultāti liecina, ka gandrīz 80% izglītojamo (250 respondenti) jūtas 

droši skolā un ceļā uz skolu; 72% izglītojamo ir labas attiecības ar klases biedriem. 

 

 

Sasniegumi 

 Regulāra sadarbība ar pašvaldības un valsts institūcijām. 

 Kārtības par nepiederošu personu uzturēšanos skolā ieviešana. 

 Atbalsta personāla atbalsts gan preventīvi, gan problēmsituācijās. 

 Skolas autobusa plānveidīga izmantošana. 

 Drošības nedēļu organizēšana. 
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Turpmākā attīstība 

 Video novērošanas ierīču uzstādīšana drošības garantēšanai skolas telpās. 

 Nepiederošu personu uzturēšanās skolas telpās uzskaites pilnveide. 

 Izglītojamo zināšanu par personīgo drošību un rīcību ārkārtas situācijās pilnveide un 

aktualizēšana. 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde jeb SVC. Izglītojamajiem ir iespēja izrādīt savu 

iniciatīvu, izteikt priekšlikumus, iesaistīties to realizēšanā, organizēt klases vai skolas 

pasākumus, pārrunāt aktuālus jautājumus ar skolas vadību un citiem darbiniekiem. SVC 

piedalās pozitīva mikroklimata veidošanā Skolā. Divi SVC pārstāvji iesaistās Skolas padomes 

darbā, pārstāvot tajā izglītojamo intereses. SVC pārstāvji regulāri piedalās Rīgas Skolēnu 

domes organizētajos pasākumos, kā arī aktīvi iesaistās citu Rīgas skolu izglītojamo 

pašpārvalžu piedāvātajās aktivitātēs. Katru gadu vismaz viens Skolas pārstāvis iesaistās Rīgas 

Skolēnu domes darbībā. Pedagogi atbalsta jauniešu iniciatīvas un darbošanos SVC.  

SVC darbību nosaka tā nolikums. Dalībai SVC tiek izvirzīti divi 5.–12. klašu 

izglītojamie. Katru gadu SVC no 10.–12. klašu pārstāvjiem tiek ievēlēta valde, sēdes notiek 1 

reizi nedēļā un tiek protokolētas.  

Skolas jaunieši regulāri apmeklē izglītojošus seminārus, informatīvas sanāksmes, 

iesaistās Rīgas domes izsludinātajos projektos. SVC aktīvi darbojas, lai realizētu savus 

izvirzītos mērķus: iesaistīties Skolas dzīves uzlabošanā un organizēt izglītojošus un izklaides 

pasākumus: Emocionālās veselības nedēļas aktivitātes, Ziemassvētku balli, Helovīna 

diskotēku, Sporta dienu. Skolas pirmā stāva informatīvajā stendā un Facebook  lapā regulāri 

tiek atjaunota informācija par SVC aktualitātēm. Aktivitāte un interesantie pasākumi ļāvuši 

SVC iegūt popularitāti Skolā. 

Audzināšanas darbs Skolā ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta 

izglītojamo personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un 

valsti. Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas programma, klašu audzinātāju 

darbības virzieni ir noteikti ciklogrammā.  

Mācību gada sākumā tiek saskaņotas audzināšanas darba tēmas un pasākumi, kā arī 

uzklausīti klašu audzinātāju priekšlikumi audzināšanas darbības uzlabošanai. Klases stundas 

ir kvalitatīvas un veicina izglītojamo vispusīgu personības attīstību. Klašu audzinātāju 

programmās ietverti šādi temati:  

 sevis izzināšana un pilnveidošana;  

 piederība valstij;  

 pilsoniskā līdzdalība;  

 karjeras izvēle; 

 veselība un vide;  

 drošība. 

Skolā tiek plānoti, organizēti un pēc norises arī analizēti dažādi ārpusstundu pasākumi, 

kuros tiek īstenota izglītojamo patriotiskā un pilsoniskā audzināšana, kā arī veselīga un 

kvalitatīva dzīvesveida veicinoša audzināšana. Notiek pasākumi, kas veicina piederības izjūtu 

Skolai, piemēram, 12. klašu Žetonu vakars, kura gatavošanā un vadīšanā iesaistās arī 11. 

klases. Skolas gada un mēneša pasākumu plānā tiek  iekļauti izglītojoši un izklaides 

pasākumi, kas veltīti valsts svētkiem, atceres un atzīmējamām dienām, skolas tradīcijām u.c.. 

Daudzi pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Ziemeļvalstu vēstniecībām, Ziemeļvalstu 

Ministru padomes biroju, Eiropas Savienības institūcijām.  

2018./2019. mācību gadā īpašs uzsvars bija Latvijas simtgades pasākumiem Skolā un 

programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs. 
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Skolā piedāvātās interešu izglītības programmas paplašina izglītojamo vispusīgas 

personības attīstības iespējas. Informācija par piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem ir 

pieejama informatīvajā stendā un skolas tīmekļa vietnē.  

Skolas kori un deju kolektīvi regulāri piedalās Latvijas skolu  jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkos. Zēnu koris reizi četros gados pārstāv skolu Latvijas zēnu koru salidojumā Cēsīs. 

Katru gadu plaši apmeklēts ir Ziemassvētku koncertuzvedums, jo tajā piedalās gan koristi, 

gan dejotāji, gan aktiermeistarības pulciņa dalībnieki, dažkārt arī pedagogi un Vecāki. 

Interešu izglītības pulciņu vadītāji pēc vienota parauga izstrādā darbības programmu 

vienam vai vairākiem mācību gadiem. Mācību gada noslēgumā pulciņu vadītāji iesniedz gada 

pārskatu par organizētajiem pasākumiem, dalību skatēs, konkursos un sasniegtajiem 

rezultātiem.  

Izglītojamie var apmeklēt arī citu organizāciju vai institūciju piedāvātās nodarbības 

Skolas telpās: 

 vieglatlētika (Rīgas 3. Bērnu un jauniešu sporta skola); 

 basketbols (Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga"); 

 florbols (Rīgas Jauno tehniķu centrs); 

 džudo (Dinamo LAT, Kyodai, PC EVENTS); 

 jaunsardzes pulciņš (Jaunsardzes un informācijas centrs); 

 keramikas pulciņš 1.-4. klasēm (AO STUDIO); 

 šaha nodarbības 1.-4. klasēm (Rīgas šaha skola); 

 robotika (SIA 001A); 

 ritmoplastika (A. Treija). 

Izglītojamo iesaisti sporta aktivitātēs gan Skolā, gan ārpus tās koordinē sporta 

organizators. Sadarbībā ar SVC rudenī un pavasarī tiek organizētas Sporta dienas, katru gadu 

notiek Aerobikas festivāls vai starpklašu stafetes, Sporta vakars ar pedagogu, izglītojamo, 

Vecāku un absolventu komandu piedalīšanos, dalība Olimpiskajā dienā un Eiropas Sporta 

dienā. 2. klašu izglītojamajiem ar Rīgas domes atbalstu ik gadu tiek organizēta 

peldētapmācība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas peldbaseinā.  

Ļoti labus rezultātus Skolas komandas uzrāda florbolā, futbolā un basketbolā. Mācību 

gada noslēgumā Skolas aktīvākos un labākos sportistus sveic Skolas direktore kopā ar kādu 

pieaicinātu Latvijā labi pazīstamu sportistu.  

Izglītojamajiem ir pieejama labiekārtota bibliotēka un lasītava, kur regulāri notiek 

dažādi izglītojoši pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, Ziemeļvalstu bibliotēku 

lasījumi, “Draudzīgā aicinājuma” aktivitātes u.c. pasākumi grāmatu draugiem. 

 

Sasniegumi 

 Dažādu projektu aktivitātes personības izaugsmei. 

 SVC iesaistīšanās skolas dzīves uzlabošanā. 

 Skolas dalība ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un citu projektu 

aktivitātes personības izaugsmei. 

 Jēgpilna programmas “Latvijas skolas soma” pasākumu plānojums un realizācija.  

 Izglītojamo dalība un sasniegumi interešu izglītībā. 

 Skolas bibliotēkas organizētie tematiskie pasākumi. 

 Mākslas, kultūras un sporta pasākumu organizēšana. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Jauna interešu izglītības pulciņa izveide “Vides izglītība”. 

 SVC kabineta labiekārtošana. 
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Viena no audzināšanas programmas jomām Skolā ir karjeras izglītība. Tās mērķis ir 

paaugstināt izglītojamo kompetenci  turpmākās izglītības un nākotnes profesijas izvēles 

jautājumos. Karjeras izglītības uzdevumi Skolā tiek realizēti klases stundās, mācību 

priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības pulciņos, kā arī ESF projekta 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Karjeras izglītības darbu Skolā organizē trīs pedagoģes karjeras konsultantes. Skolā 

plāno un regulāri organizē karjeras pasākumus visu klašu izglītojamajiem, mērķtiecīgi palīdz 

apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.  

Skolā ir izstrādāta Karjeras attīstības atbalsta programma. Jau 5 gadus Skola veic 

Pārdaugavas karjeras centra funkcijas, organizē Karjeras nedēļas un Uzņēmēju dienas, uz 

kurām ierodas Pārdaugavas skolu pārstāvju komandas. Katra mācību gada sākumā Skolā tiek 

organizēti karjeras nedēļas atklāšanas pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi.  

Karjeras nedēļas ietvaros izglītojamajiem ir iespēja  “pielaikot’’ profesijas – iejusties 

dažādu profesionāļu lomā konkursā “Profesiju sīrups”.  

2017. gadā Skolā tika ierīkots karjeras kabinets, kur notiek gan grupu, gan individuālās 

karjeras atbalsta nodarbības un konsultācijas. Pedagogi karjeras konsultanti aktīvi izmanto 

dažādas metodikas: “Karjeras kompass”, “Profesiju pasaule”, “Stāstu stāstiem izstāstīju”, 

“Tava izvēle” un citas. 

Sākumskolas izglītojamie iepazīst savu Vecāku un klasesbiedru Vecāku darba vietas, 

viņu specialitātes un nepieciešamās zināšanas, lai attiecīgo darbu varētu kvalitatīvi veikt.  5.–

12. klašu izglītojamie iesaistās Junior Achievement Latvia organizētajās “Ēnu dienu” norisēs, 

ik gadu apmeklē izstādi “Skola”, kur iegūst informāciju par viņus interesējošu profesiju 

pārstāvju ikdienu, nepieciešamo izglītību, profesijas specifiku. Mācību ekskursijās 

izglītojamie ir apmeklējuši LR Saeimu, Latvijas Banku, lidostu “Rīga”, AS “Laima”, maizes 

ceptuvi “Lāči”, SIA “Skrīveru saldumi”, SIA “Pure Chocolate”, SIA “Mārupes Siltumnīcas” 

un citus Latvijas uzņēmumus. 

Reizi gadā tiek rīkota Informācijas diena par izglītības iespējām Skolas vidējās 

izglītības programmās. Informācijas dienas ietvaros tiek organizētas Ziemeļvalstu valodu 

radošās darbnīcas vai viktorīnas, kurās izglītojamie un Vecāki var iepazīties ar Ziemeļvalstu 

valodu specifiku.   

Skolā ir pieejama informācija par Atvērto durvju/Informācijas dienām augstskolās, 

koledžās u.c. mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs. Regulāri tiek organizētas Dānijas, 

Norvēģijas, Somijas, Anglijas, Nīderlandes un citu valstu vēstniecību vai augstskolu pārstāvju 

prezentācijas par šo valstu augstskolām un to piedāvātajām izglītības programmām.  

Katru gadu tuvāko pirmsskolas izglītības iestāžu bērni – nākamie pirmklasnieki 

apmeklē sākumskolu, iepazīstas ar Skolas telpām, vēro mācību stundas un paši iesaistās 

dažādās aktivitātēs. Savukārt jūnijā topošo pirmo klašu izglītojamo Vecāki tiek aicināti uz 

informatīvo sanāksmi un kopā ar izglītības psiholoģi noskaidro, kā bērnam vieglāk adaptēties 

skolā. Lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk un draudzīgāk, augusta beigās 1. klašu izglītojamie ar 

Vecākiem tiek aicināti uz atvērto durvju dienu sākumskolā “Drošais ceļš uz skolu”. Februārī 

sākumskolas pedagogi dodas uz tuvāko pirmsskolas izglītības iestādi, stāsta par 

pirmklasnieku skolas gaitām, dalās pieredzē un uzzina par potenciālo nākamo pirmklasnieku 

sagatavotību skolai.  

Vecāku pēcpusdienu ietvaros karjeras konsultantes organizē izglītojošas nodarbības 

informātikas vai karjeras kabinetā par e-vides izmantošanu tālākizglītības izvēlē un karjeras 

iespējām. Skolas absolventi karjeras pasākumu ietvaros tiekas ar vidusskolēniem un dalās 

savā pieredzē. Skolas tīmekļa vietnē sadaļā “Karjera” regulāri tiek atspoguļoti karjeras 

izglītības pasākumi un aktivitātes izglītojamo informēšanā par tālākām izglītības iegūšanas 

iespējām.  
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Katru gadu tiek apkopoti dati par  absolventu turpmāko izglītību un nodarbinātību pēc 

pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves.  

 

 Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību 

gads 
ZVĢ 

Citas 

ģimnāzijas 

Citas 

vidusskolas 

Vidējās 

profesionālās 

izglītības 

iestādes 

Mācās 

ārzemēs 

2016./2017. 30 4 

22  

(14 – hokeja 

komanda uz 

citu klubu) 

12 1 

2017./2018. 29 9 9 15 1 

2018./2019. 37 3 12 11 2 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

Mācību 

gads 
LU RTU RSU 

Citas 

augstskolas 

Vidējās 

profesionālās 

izglītības 

iestādes 

Studē 

ārzemēs 
Strādā 

2016./2017. 6 13 6 6 5 3 4 

2017./2018. 11 10 7 8 3 4 4 

 

Sasniegumi 

 Pedagogu-karjeras konsultantu atbalsts izglītojamajiem. 

 Skolā izveidots un labiekārtots karjeras kabinets. 

 Pārdaugavas skolu Karjeras centra funkciju pildīšana. 

 Skolas absolventu iesaistīšana Karjeras atbalsta programmas realizēšanā. 

 Izglītojamo tālākizglītībai un karjerai aktuālu mācību ekskursiju organizēšana. 

Turpmākā attīstība 

 Izglītojamo Vecāku aktīvāka iesaistīšana savu bērnu nākotnes plānošanā sadarbībā ar 

pedagogiem-karjeras konsultantiem. 

 Individuālo karjeras konsultāciju skaita palielināšana. 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā notiek regulārs darbs ar talantīgiem izglītojamajiem. Izglītojamie ar ļoti labiem 

panākumiem piedalās rajona, pilsētas un valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, 

Latvijas un starptautiskos konkursos un skatēs.  

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un atklātajās olimpiādēs 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība Laureāts 

2016./2017. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī 2 3 8 11  

valsts līmenī 5 1 2 3  

2017./2018. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī 1 7 12 14  

valsts līmenī  2 1 1  

starptautiskā līmenī  1    



27 

2018./2019. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī 3 10 6 5  

valsts līmenī 1  2  3 

starptautiskā līmenī 1    1 

  

Sasniegumi mācību priekšmetu konkursos 

 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība Laureāts 

2016./2017. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī 2 1 2 2  

valsts līmenī 1 1 1   

starptautiskā līmenī 4  2 1 13 

2017./2018. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī  1 3 2  

valsts līmenī  
 

 
3   

starptautiskā līmenī  1 1 6  

2018./2019. m.g. 

Rīgas pilsētas līmenī 1 7 2 5  

valsts līmenī 4 2 2 2  

starptautiskā līmenī    6 4 

 

Katru gadu labākie zinātniskās pētniecības darbu autori tiek izvirzīti dalībai reģiona un 

valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, kur skolu konkurencē iegūst labus 

rezultātus. 

 

Sasniegumi zinātniskās pētniecības darbu konferencēs 

 
1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

Pateicība par 

piedalīšanos 

2016./2017. m.g. 

Rīgas reģiona līmenī 1 1 1   

valsts līmenī     2 

2017./2018. m.g. 

Rīgas reģiona līmenī  1 1 1  

valsts līmenī     2 

2018./2019. m.g. 

Rīgas reģiona līmenī  3 1   

valsts līmenī   1   

 

Pilsētas un valsts mēroga olimpiādēs pastāvīgi augsti sasniegumi ir latviešu valodā, 

angļu valodā, ģeogrāfijā, arī matemātikā. Starptautiskos konkursos visaugstāk ir novērtēti 

sākumskolas izglītojamo darbi vizuālajā mākslā. 

Mācību gada beigās tiek apkopoti rezultāti par dalību un sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Ilggadēja Skolas tradīcija ir olimpiāžu, konkursu 

un zinātniskās pētniecības darbu konferenču laureātu un viņu pedagogu apbalvošanas 

pasākums. 

Izglītojamajiem, kuriem ikdienas mācību darbs sagādā grūtības, ir iespēja apmeklēt 

konsultācijas. Konsultācijas ir paredzētas visos mācību priekšmetos un notiek saskaņā ar 

direktores apstiprinātu grafiku.  

Ja pedagogi ilgstošākā periodā novēro izglītojamam mācību grūtības, saskaņojot ar 

Vecākiem, izglītības psihologs veic izglītojamā psiholoģisko kognitīvo spēju izpēti un sniedz 

savu atzinumu. Atzinums ir konfidenciāls, pedagogi ar to iepazīstas individuāli, bet direktores 
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vietnieks sagatavo pedagogiem izrakstu ar konkrētiem ieteikumiem, kas jāievēro mācību 

procesā. Izglītojamo skaits, kuriem nepieciešams atbalsts ikdienas mācību procesā, palielinās. 

2016./2017. m.g. 1.–4.klasēs atbalsta pasākumi bija nepieciešami 14 izglītojamajiem, 

2017./2018. mācību gadā – 17 izglītojamajiem, no tiem 1 trešo valstu pilsonim un 1 

reemigrantu bērnam.  Atzinumus sniedza skolas izglītības psihologs un skolas logopēds. Ir 

izglītojamie, kuriem atbalsta pasākumi mācību procesā ir noteikti pēc ārsta speciālista 

ieteikuma. Šajā mācību gadā ar 12 izglītojamajiem regulāri strādā skolas speciālais pedagogs, 

un viņu mācību rezultāti ir sekmīgi.  

2017./2018. m.g. 5.–9.klasēs individuāls atbalsts tika sniegts 16 izglītojamajiem. No 14 

izglītojamajiem 5.–8.klasēs 2017./2018. m.g. sekmīgi beidza 10 izglītojamie, 3 

izglītojamajiem bija zems vērtējums 1 mācību priekšmetā, bet papildu mācību pasākumos un 

pēcpārbaudījumos vērtējums uzlabots. Vienam izglītojamam mācību gada beigās bija 4 zemi 

vērtējumi, bet arī izdevies pēcpārbaudījumus nokārtot pietiekamā sekmju līmenī. 

Arī 2018./2019.m.g. izglītības vai klīniskā psihologa ieteiktie atbalsta pasākumi 

ikdienas mācību procesā tika piemēroti 16 izglītojamiem. Tikai viens no viņiem mācību gadu 

beidza ar 1 zemu vērtējumu matemātikā, bet pēc papildu mācību pasākumiem 

pēcpārbaudījumā saņēma pietiekamu vērtējumu. 

5.–9.klašu posmā šobrīd mācās 2 izglītojamie, kuriem jau sākumskolas posmā 

medicīniski pedagoģiskā komisija par piemērotāku atzinusi izglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.  

Skolas sociālā pedagoģe nodrošina kvalitatīvu palīdzību 1.–12.klašu izglītojamajiem, 

sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un Vecākiem. 

 

Sasniegumi 

 Atbalsta pasākumu pieejamība atbilstoši izglītojamā vajadzībām. 

 Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Turpmākā attīstība 

 Pastāvīga sociālā pedagoga darba nodrošināšana sākumskolā. 

Vērtējums: ļoti labi  

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā netiek īstenota programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, tomēr tiek 

veikta izglītojamo mācīšanās spēju noteikšana, lai varētu nodrošināt nepieciešamo atbalstu. 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 
Skolā ir izstrādāta izglītojamo Vecāku informēšanas sistēma, kura paredz, kādu 

informāciju Vecāki  saņems no Skolas un no klases audzinātāja mācību gada laikā. Skolas 

tīmekļa vietnē Vecākiem ir pieejama informācija par Skolas izglītības programmām, 

aktualitātēm, atbalsta personāla un skolas administrācijas pieņemšanas laikiem, konsultāciju 

un pārbaudes darbu grafiku.  

E-klase dod iespēju katram Vecākam regulāri saņemt informāciju par bērna stundu 

apmeklējumu, mācību rezultātiem, apgūtajām tēmām un uzvedību. 

Vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus Vecāku pēcpusdienu 

laikā, klašu Vecāku sanāksmēs un individuālās pārrunās ar skolas administrāciju, kā arī 

elektroniski un telefoniski. Vecāku pēcpusdienas tiek organizētas divas reizes mācību gadā. 

Nedēļu pirms Vecāku pēcpusdienas Vecāki var sākt reģistrēties individuālām sarunām ar 

mācību priekšmetu skolotājiem. Pedagogu un Vecāku sarunas  tiek reģistrētas E-klase žurnāla 

sadaļā “Individuālās sarunas”, norādot sarunas datumu, tēmu un saturu. 

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas sanāksmes 1., 5. un 10. klašu izglītojamo 

Vecākiem, kurās Vecāki tiek iepazīstināti ar Skolas plānotajām aktivitātēm un  savstarpējas 
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sadarbības iespējām. Šajās tikšanās reizēs pieaicinātie speciālisti izglīto Vecākus par bērnu 

audzināšanas aktuālām tēmām, piemēram, “Pozitīva skolas vide un uz savstarpēju cieņu 

vērstas attiecības”, “Līdzi laikmetam, bērns un tehnoloģijas” u.c.. Klašu Vecāku sanāksmes 

tiek organizētas ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Ja Vecāki nevar ierasties uz Vecāku 

sanāksmi, klases audzinātāji telefoniski vai elektroniski informē Vecākus par aktuāliem 

jautājumiem. 

Iepriekšējos mācību gados izglītojamo Vecāki katra mēneša sākumā saņēma bērna 

sekmju izrakstu, bet no pagājušā mācību gada jebkurš Vecāks ar to var iepazīties elektroniskā 

formā.  

2016./2017. m.g. 1. klašu izglītojamo Vecākiem mācību gada sākumā tika piedāvātas 

nodarbības “Vecāku skoliņa” par bērnu adaptāciju Skolā. 

Saskaņā ar to nolikumiem darbojas Skolas padome un Vecāku padome. Vecāku 

padomes sastāvā ir divu izglītojamo Vecāki no katras klases, bet Skolas padomē tiek ievēlēti 

11 – 15 izglītojamo Vecāki no Vecāku padomes. Skolas padomē vēl ir direktore, 2 pedagogi 

un 2 SVC pārstāvji. Skolas padomes priekšsēdētājs ir vēlēts Vecāku pārstāvis. Skolas un 

Vecāku padomes sanāksmes tiek protokolētas, ar aktuālajiem jautājumiem tiek iepazīstināta 

skolas vadība, pedagogi un citi Vecāki. Vecāku ierosinājumi tiek izmantoti Skolas darbības 

turpmākai plānošanai un uzlabošanai.  

Pēdējo trīs gadu laikā ievērojamākie pasākumi, kuru organizēšanā aktīvi iesaistās 

Skolas padome, ir Ziemassvētku tirdziņš un Labdarības akcija Ludzas rajona Ezersalas 

internātskolas bērniem un dzīvnieku patversmēm. 

 

Sasniegumi 

 Izglītojamo Vecākiem ir iespēja konsultēties ar Skolas atbalsta personālu, klases 

audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogiem un Skolas vadību. 

 Vecāku izglītošana par dažādām tēmām, t.sk. izglītojamo vecumposma īpatnībām, par 

bērna adaptēšanos skolā u.c.  

 Vecāku pēcpusdienu organizēšana. 

Turpmākā attīstība 

 Skolas padomes un Vecāku padomes restrukturizācija. 

 Aktīvāka sadarbība ar ģimenēm izglītojamo mācību motivācijas veicināšanā un 

kavējumu novēršanā. 

4.5. Ziemeļvalstu ģimnāzijas vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skolas kolektīvs rūpējas par Skolas tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Skolas gada 

plāna sadaļā “Ārpusstundu darbs” un ikmēneša darba plānā tiek atspoguļoti skolas tradīciju 

pasākumi (piemēram, Zinību diena, Skolas dzimšanas diena, Žetonu vakars, “Pēdējais zvans” 

9. un 12. klasēm, izlaidumi, u.c.). Tradīciju saglabāšanā, pilnveidē un jaunu tradīciju 

ieviešanā iesaistās pedagogi, SVC, izglītojamie un Vecāki. Pozitīvu savstarpēji labvēlīgu 

attiecību veicināšanai tiek organizēti pasākumi darbiniekiem, piemēram, Skolas darbinieku 

Ziemassvētku pusdienas, kurās piedalās arī pensionētie darbinieki. 

Skolai ir sava simbolika – karogs, logo, himna, krekliņi, dienasgrāmatas 1. – 2.klašu 

izglītojamajiem, tīmekļa vietne. Simbolika tiek izmantota Skolas pasākumos, arī atzinības 

rakstu noformēšanā. Skola tiek prezentēta un popularizēta, sadarbojoties ar citām institūcijām 

un piedaloties dažādos valsts un starptautiska mēroga pasākumos (skat. arī 4.7.3. un 5.).  

Skola atbalsta cieņpilnas savstarpējās attiecības un tās ievēro. Tiek ievērots vienlīdzīgas 

attieksmes princips neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, 

reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā u.c. Mācību procesā tiek iekļauta vispārcilvēcisko 
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un demokrātijas vērtību apguve, ievēroti pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principi.  

Konfliktsituācijas tiek risinātas konstruktīvi, sadarbojoties pedagogiem, klases 

audzinātājiem, atbalsta personālam un Vecākiem. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīta 

Skolas vadība un piesaistīti speciālisti no citām institūcijām. Drošības noteikumos ir noteikta 

Skolas vadītāja un darbinieku rīcība fiziskas vai emocionālas vardarbības gadījumā.  

Direktores vietnieki iepazīstina jaunos pedagogus ar darbam nepieciešamo 

dokumentāciju un Skolā pieņemto darba kārtību.  Jaunos kolēģus atbalsta un konsultē 

atbilstošās jomas direktores vietnieki un pedagogus – arī metodisko komisiju vadītāji.  

1., 5. un 10. klasēm septembra sākumā notiek adaptācijas pasākumi. (skat. arī 4.4.1.) 

Pirms uzņemšanas Skolā attiecīgā posma direktores vietnieks iepazīstina jaunos izglītojamos 

ar mācību darbam izvirzītajām prasībām. Par jaunuzņemto izglītojamo adaptāciju klasēs 

rūpējas klašu audzinātāji un atbalsta personāls.  

Ir izstrādāti Skolas Iekšējās kārtības noteikumi, kas apspriesti pedagoģiskās padomes 

sēdēs, Skolas padomes un SVC sanāksmēs, un ar kuriem ir iepazīstināti gan izglītojamie, gan 

viņu Vecāki. Tie pieejami skolas tīmekļa vietnē. Nepieciešamības gadījumos tie tiek 

pārskatīti, papildināti, precizēti. Dati par izglītojamo uzvedību tiek iegūti no E-klases un tiek 

analizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā kā uzslavu, tā pārkāpumu 

gadījumos. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanā sadarbojas pedagogi, klašu 

audzinātāji, izglītojamā Vecāki un atbalsta personāls. Nepieciešamības gadījumā pārkāpumi 

tiek analizēti vadības sēdēs. Lēmumi par atzinības vai aizrādījuma izteikšanu tiek pieņemti 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Ar Darba kārtības noteikumiem un Darbinieku profesionālās ētikas kodeksu darbinieki 

tiek iepazīstināti, uzsākot darbu Skolā. Ikdienā tiek pārraudzīta noteikumu ievērošana.  

Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem, kurus lieto atbilstīgi 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Abās Skolas ēkās ir izvietota informācija par valsts 

simboliku. Pie Skolas ēkām ir izvietoti valsts un Rīgas karogi. Svētku un pasākumu laikā pie 

Skolas galvenās ēkas fasādes tiek izlikti arī Ziemeļvalstu karogi. Mācību procesā izglītojamie 

izzina valsts simbolu nozīmi un vēsturi, mācās pret tiem izturēties ar cieņu.  

Skolas darbinieki ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir 

lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei. Ikdienā un svētkos tiek veicināta izglītojamo, 

skolas darbinieku un Vecāku piederības apziņa un lepnums par skolu. Darbinieki ir lojāli pret 

izglītības iestādi un valsti.  

Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Ziemeļvalstu ģimnāzijā uzturas 

izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas”. (skat. arī 4.4.2.) Tie tiek ievēroti. 

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un atsaucīga. 

 

Sasniegumi 

 Skolas tradīciju kopšana un skolas tēla popularizēšana. 

 Skolas muzeja darbība. 

Turpmākā attīstība 

 Pozitīvu attiecību veidošana starp skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un Vecākiem. 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skola izvietota divās ēkās. Pie abām ēkām ir salīdzinoši liela zaļās zonas teritorija, 

sporta laukumi un āra trenažieri. Teritorijas ir nožogotas un tiek pārraudzītas ar video 

novērošanas kamerām. Pie Skolas galvenās ēkas ieejas ir uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslos 

vai jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pie abām ēkām ir vairākas velosipēdu novietošanai 

paredzētas vietas. 

Izglītības programmu īstenošanai ir iekārtoti mācību priekšmetu kabineti, fizikas un 

ķīmijas kabinetiem ir laboratorijas, mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmeta apguvei 
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attiecīgi ir iekārtota mācību virtuve, bet koka un metāla tehnoloģiju apguvei – darbnīcas. 

Mācību telpas pamatā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības, higiēnas un 

drošības prasībām mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai. Galvenajā ēkā ir trīs 

informātikas kabineti, sporta zāles, konferenču telpa, aktu zāle, skolas bibliotēka un lasītava. 

Skolas vadībai, lietvedībai, atbalsta personālam (medmāsai, psihologam, sociālajam 

pedagogam, sākumskolā arī speciālajam pedagogam un logopēdei) ir atsevišķi kabineti. 

Skolas telpās pamatā ir nodrošināti prasībām atbilstoši sanitārtehniskie apstākļi – 

apgaismojums, temperatūra, uzkopšana. Regulāri tiek apzinātas aktuālās vajadzības Skolas 

iekšējās vides uzlabošanā un budžeta ietvaros notiek labiekārtošanas darbi, bet, lai Skolas 

telpas būtu estētiskas un atbilstošas mūsdienu prasībām, būtu nepieciešams kapitālais 

remonts. 

Ir iekārtots kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls un 

pārbaužu dokumenti ir pieejami Skolas lietvedībā. 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības 

programmas 

īstenošanas vietas 

adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Paula Lejiņa iela 12 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

inspekcijas 

2016. gada 18. februāris 

Paula Lejiņa iela 12 Atzinums no Veselības inspekcijas 2017. gada 22. maijs 

Paula Lejiņa iela 12 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

inspekcijas 

2017. gada 20. oktobris 

Anniņmuižas iela 11 

/ Apuzes iela 66 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības 

inspekcijas 

2018. gada 10. maijs 

Apuzes iela 66 Atzinums no Veselības inspekcijas 2018. gada 10. decembris 

Paula Lejiņa iela 12 Atzinums no Veselības inspekcijas 2018. gada 18. decembris 

 

Skolas teritorija ir sakopta, apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. Izglītojamie 

piedalījās Rīgas domes izsludinātajos apzaļumošanas projektos – “Ziemeļzemes skaistums 

caur akmens skarbumu un dzīvības koka sīkstumu” 2017. gadā un “Ziemeļzemes skaistums 

caur dzīvības koka sīkstumu un ziedu krāšņumu” 2018. gadā. Sadarbībā ar Skolas padomi tiek 

realizēta ideja “Zaļā absolventu aleja” – “Pēdējā zvana” dienā skolas absolventi stāda pašu 

dāvinātus rododendrus, savukārt sadarbībā ar ainavu arhitektu un kokaudzētavu “Baltezers” 

notiek zaļās zonas apzaļumošana pie abām ēkām. 

Tiek veikti iespējamie preventīvie pasākumi izglītojamo drošai nokļūšanai Skolā – ir 

uzstādītas ceļa zīmes par stāvēšanas aizliegumu Skolas piebraucamajā ceļā, pie sākumskolas 

ēkas atrodas ātruma valnis, ir noteikts aizliegums iebraukt Skolas teritorijā. Kārtību pie Skolas 

un tās apkārtnē uzrauga pašvaldības policijas darbinieks. Lai nodrošinātu izglītojamo drošu 

piekļuvi mācību iestādei, ir nozāģēti vecie koki gar skolas žogu, kur ierīkots gājēju celiņš un 

izveidota atsevišķa gājējiem paredzēta ieeja Skolas teritorijā. Tomēr Skolas atrašanās vieta 

mikrorajonā rada zināmu risku izglītojamo drošībai. 

Izglītojamie tiek iesaistīti Skolas vides sakopšanā, organizējot pasākumus, piemēram,  

Vislatvijas akcijas “Lielā talka” ietvaros un Spodrības mēneša aktivitātēs, un Skolas estētiskā 

noformēšanā Valsts, gadskārtu un Skolas tradīciju pasākumiem.  

Skolā mērķtiecīgi tiek veicināta izglītojamo izpratne par ilgtspējīgu attīstību, veselīgu 

dzīvesveidu un dabai draudzīgu rīcību. 

2018./2019.m.g. aptaujas rezultāti liecina, ka 40% izglītojamo (250 respondenti) un 

51% skolotāju (57 respondenti) ir apmierināti ar mācību telpu iekārtojumu Skolā, to uzskatot 

par piemērotu. 77% izglītojamo apliecina, ka Skolas apkārtējā teritorija ir sakārtota. 
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Sasniegumi 

 Lietderīga papildu finanšu līdzekļu izmantošana Skolas fiziskās vides uzlabošanā. 

 Sakopta Skolas teritorija. 

 Labiekārtotas sporta bāzes pieejamība. 

 Pilnībā renovētas un labiekārtotas garderobes Skolas ēkā Paula Lejiņa ielā. 

 Skaņu studijas izveide. 

 Kora mēģinājumu telpas izveide. 

 Bibliotēkas un lasītavas telpu renovācija. 

 Trešās datorklases izveide. 

 Skolas teritorijas video novērošanas nodrošināšana. 

Turpmākā attīstība 

 Plānveidīga remontdarbu un uzlabojumu veikšana. 

 Skolas koplietošanas telpu (gaiteņi, ēdnīca, aktu zāle, tualetes utt.) renovācija. 

 Jaunu ugunsdrošības, ventilācijas sistēmu un apgaismojuma uzstādīšana abās Skolas 

ēkās. 

 Drošības nodrošināšana uz ielas pie abām Skolas ēkām. 

 Datorklases izveide sākumskolas vajadzībām. 

4.6. Resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Sākumskolas ēkas kopējā platība ir 3506,5 m2, no kuriem mācību telpu platība ir 2117 

m2. Sākumskolā ir 25 mācību kabineti, medicīnas kabinets, virtuve, ēdnīca un saimniecības 

palīgtelpas. 

Skolas galvenās ēkas kopējā platība sastāda 10956,9 m2, no kuriem: 85 mācību kabineti  

4522,3 m2, 3 sporta telpas 1341 m2, aktu zāle 306 m2, bibliotēka ar lasītavu 144 m2, ēdamzāle, 

virtuve un saimniecības telpas. 

 Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un kabineti 

atbalsta personālam (skat. 4.5.2., arī 4.4.4.)  Telpu skaits, iekārtojums un platība ir atbilstoši 

izglītojamo skaitam un vecumam. 2017. gadā pilnībā renovēta sporta zāle Skolas galvenajā 

ēkā, kurā ir pilns inventāra nodrošinājums atbilstoši starptautisko nolikumu standartiem. 

Skolas pagalmā ir stadions, ierobežots mazais futbola laukums un basketbola laukums, pie 

sākumskolas ēkas – basketbola laukums.  
Skola nodrošina ar izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošiem mācību 

tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, iekārtām un aprīkojumu. Tie ir labā tehniskā 

stāvoklī, tiek regulāri apsekoti, nepieciešamības gadījumā tiek veikta apkope un remonts. Ir 

veikta skolas datortīkla pilna renovācija Skolas galvenajā ēkā un daļēja renovācija 

sākumskolā. Sadarbībā ar RD ITC uzstādīts jauns bezvadu interneta pārklājums skolas 

galvenajā ēkā. Seši mācību kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, 24 kabinetos uzstādīti 

multimediju projektori. Pēdējo 2 gadu laikā ar pašvaldības papildu finansiālo atbalstu ir 

izveidota trešā datorklase ar 25 darba vietām. Skolas budžeta ietvaros iegādāti 15 jauni 

stacionārie un 8 portatīvie datori, kuri izvietoti mācību telpās mācību procesa nodrošināšanai. 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo datorprogrammatūru. Ir pieejams interneta pieslēgums 

un bezvadu internets. Aptaujas rezultāti liecina, ka 80% skolotāju (57 respondenti) uzskata, ka 

Skolā nodrošinātais internets ir pietiekami ātrs. 

Skolas interešu izglītības pulciņu kvalitatīva darba nodrošināšanai 2017./2018. m.g. ir 

izveidota un aprīkota skaņu ierakstu studija un kora mēģinājumu telpa. Mūzikas kabinetos ir 

atbilstoša audio un video atskaņošanas tehnika. Skolas aktu zāle ir aprīkota ar mūsdienīgu 

gaismas un apskaņošanas tehniku un ir piemērota mākslinieciskās pašdarbības nodarbībām un 

skolas pasākumiem.  
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Skolas bibliotēka nodrošina ar visu izglītības programmas specifikai un apguvei 

atbilstošo mācību literatūru, kā arī papildliteratūru. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, 

mācību literatūras saraksts katru gadu tiek pārskatīts un precizēts, pamatojoties uz metodisko 

komisiju priekšlikumiem. Mācību procesa modernizēšanai arvien vairāk tiek lietota izglītības 

portāla “Uzdevumi.lv” datubāze un SIA Lielvārds produkts “Soma.lv”. Plaši tiek izmantota 

bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE skola” kopkatalogs.  

Telpas tiek izmantotas atbilstīgi mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstam. 

Konferenču zālei, eksaminācijas kabinetam un divām datorklasēm ir izveidots telpu 

izmantošanas grafiks. Tās tiek izmantotas dažādu mācību priekšmetu stundās. 

Skolas iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteikta kārtība bibliotēkas, lasītavas un 

datorkabinetu izmantošanai. Ir noteikta kārtība konferenču zāles un eksaminācijas telpas 

izmantošanai, ko vajadzības gadījumā aktualizē. Specializētajos mācību kabinetos ir izstrādāti 

darba drošības noteikumi, ar tiem tiek iepazīstināti izglītojamie.  

Skola katru gadu plāno budžeta līdzekļus telpu labiekārtošanai, materiāltehnisko 

līdzekļu un mācību līdzekļu iegādei, atjaunošanai un papildināšanai. Iespēju robežās tiek 

piesaistīts papildu finansējums. 

 

Sasniegumi 

 Mācību kabinetu nodrošinājums ar datoru un interneta pieslēgumu. 

 Bezvadu interneta pārklājuma pieejamība Skolas ēkā Paula Lejiņa ielā. 

 Bibliotēkas fonda plānveidīga papildināšana. 

 Elektroniskā kataloga izmantošana Skolas bibliotēkā. 

 Noteikta kārtība Skolas materiāli tehnisko līdzekļu, bibliotēkas, datorzinību kabinetu, 

sporta u. c. telpu izmantošanā. 

Turpmākā attīstība 

 IKT infrastruktūras atjaunošana un papildināšana. 

 Bezvadu interneta pārklājuma pieejamība sākumskolas ēkā. 

 Materiāli tehniskās bāzes attīstīšana, papildināšana un atjaunošana. 

4.6.2. Personālresursi 

Skolā strādā 91 pedagogs, kuru izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām (skat.1). Ir noteikta sistēma pedagogu profesionālās pilnveides pārraudzībā. 

Pedagogi gan pēc individuālas iniciatīvas, gan vadības mudināti aktīvi iesaistās RIIMC, 

mācību priekšmetu skolotāju asociāciju, ārzemju izdevniecību (Oxford University Press, 

Pearson, Express Publishing, Huber u.c.) un citu iestāžu organizētajos metodiskajos 

pasākumos (semināros, meistarklasēs un konferencēs), tādējādi papildinot savas zināšanas un 

paaugstinot savu pedagoģisko meistarību. Skolā ir izstrādāta detalizēta pedagogu 

tālākizglītības pārraudzības sistēma. 

Plānveidīgi notiek metodiskie pasākumi, kuros pedagogi dalās savā pieredzē un 

iepazīstina ar labās prakses piemēriem, – “Skolotāji mācās”, “Neturi sveci zem pūra” u.c., tiek 

rīkotas metodiskās pēcpusdienas un tālākizglītības kursi.  

Pēdējos četrus mācību gadus Skola ir piedalījusies un saņēmusi atbalstu RIIMC projekta 

“Izglītība izaugsmei” aktivitātē “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, kuru laikā ir 

īstenoti trīs metodiskie projekti:  

 2015./2016. m.g. – “Mācos darot, daru mācoties”, kura mērķis bija pilnveidot 

pedagogu izpratni un sniegt praktiskas idejas mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai saistībā ar reālās dzīves situācijām. 

 2016./2017. m.g. – ““Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!” (Rainis)” ar 

mērķi papildināt pedagogu zināšanas skolēnu motivēšanā un mācīšanas kvalitātes 

paaugstināšanā integrējot lasītprasmes veicināšanu/attīstīšanu visos mācību priekšmetos. 
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 2017./2018. m.g. – “PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + Pētām + 

Sadarbojamies = Iemācāmies)”, kura laikā tika sniegts atbalsts  pedagogu kompetences 

paaugstināšanai, lai nodrošinātu izglītojamo sadarbības stimulēšanu un pētniecisko 

prasmju attīstīšanu radošā mācību vidē un pielāgotu mācību procesu mūsdienu 

tendencēm. 

 2018./2019. m.g. ir saņemts atbalsts un uzsākts projekts “SuLA – Sadarbība un 

Lietpratība Attīstībai” ar mērķi sniegt atbalstu pedagogiem savstarpējās sadarbības 

kompetences pilnveidošanā un  veicināt pašiniciatīvu efektīvas sadarbības veidošanā un 

īstenošanā starp dažādu mācību priekšmetu pedagogiem. 

 

2019./2020. mācību gadā RIIMC projektu konkursam ir mainīts mērķis un tas tiek 

orientēts uz kompetenču pieeju, tādēļ aktivitātes nosaukums ir “Atbalsts kompetenču pieejas 

ieviešanai skolās”. Arī 2019./2020.  mācību gadā Skola ir piedalījusies konkursā un saņēmusi 

atbalstu projekta “RASSSA – sasniedzamais Rezultāts un Atgriezeniskā Saite Skolēnu Spēju 

Attīstīšanai” īstenošanā. Šī gada projekta mērķis ir sniegt pedagogiem iespēju iemācīties un 

praksē izmēģināt skaidru sasniedzamā rezultāta definēšanu un efektīvas atgriezeniskās saites 

nodrošināšanu skolēniem visos mācību priekšmetos. 

 

Skolu bieži apmeklē pedagogi no dažādām Ziemeļvalstīm, kuri izrāda interesi par 

izglītības procesu, tādēļ tiek organizētas atklātās mācību stundas. Sadarbībā gan ar RIIMC, 

gan ar rajonu metodiskajām apvienībām pedagogi regulāri dalās savā pieredzē, vadot kursus 

un seminārus, meistarklases un atklātās stundas citu skolu un novadu pedagogiem un Rīgas 

pilsētas iedzīvotājiem, piemēram:  

 

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

Kursi Rīgas iedzīvotājiem “Brošas no 

sutažas”, “Patriotiskās piespraudes”, 

“Adventes vainagi” (A. Rudzroga) 

Kursi Rīgas iedzīvotājiem “Sausās 

filcēšanas pamati” un  “Adventes vainagi” 

(A. Rudzroga) 

Kursi Rīgas iedzīvotājiem “Angļu valoda 

bez priekšzināšanām” (J. Zastavnaja, K. 

Kromane) 

Pedagogu profesionālās pilnveides seminārs 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības pedagogiem “Radoši 

uzdevumi skolēnu lasītprasmes veicināšanai 

un kooperatīvās mācīšanās prasmju 

attīstībai”  

(I. Kopmane,  A. Dombrovska,  

L. Fedorova. S. Kuzņecova, S. Sīle) 

Seminārs Valmieras pedagogiem 

“Autortiesības un blakustiesības izglītībā”  

(S. Falka) 

Latvijas Jaunatnes padomes Vasaras 

Akadēmija  

(S. Falka) 

Rēzeknes pedagogu profesionālās pilnveides 

programma “Mūsdienīgas mācību stundas 

organizēšana par tiesību pamatiem sociālajā 

zinībās 5.–9. klasēs“ (S. Falka) 

Informatīvais seminārs latviešu valodas un 

sociālo zinību metodisko apvienību 

vadītājiem “Ievads medijpratībā”  

(S. Falka) 

RIIMC kursi Rīgas pedagogiem “Karjeras 

kompetenču un svešvalodu prasmju 

integrēšana stundās”  

(V. Lapkovska) 

Tālākizglītības kursi /  seminārs pedagogiem 

Latvijas Republikas Satversmes tiesā 

“Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes 

vērtību diskursā”  

(S. Falka) 

 Tālākizglītības kursi Rīgas pedagogiem 

“Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana 

izglītības iestādē”  
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(D. Ruhmane) 

2016./2017. m.g. Skolas pedagogi piedalījās Latvijas universitātes organizētajā 

diskusiju ciklā “Skolotāju izglītības saturs 21. gadsimtā”, izsakot savu viedokli par 

nepieciešamajām izmaiņām un uzlabojumiem augstskolu mācību kursos, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un mūsdienu prasībām un tendencēm atbilstošu jauno pedagogu sagatavošanu. 

Diskusijās piedalījās 10 dažādu mācību priekšmetu pedagogi: 

 angļu valoda 

 informātika 

 kulturoloģija 

 latviešu valoda un literatūra 

 mājturība un tehnoloģijas 

 sākumizglītība 

 sociālās zinības 

 sports 

 vācu valoda 

 vizuālā māksla. 

Pēdējo trīs mācību gadu laikā deviņi Skolas pedagogi ir darbojušies RIIMC mācību 

priekšmetu pedagogu konsultatīvajās padomēs, pārstāvot dažādu mācību priekšmetu jomas: 

 angļu valoda 

 audzināšanas darbs 

 izglītības vadība 

 karjeras izglītība 

 kulturoloģija 

 ķīmija 

 mājturība koka un metāla tehnoloģijas/mājsaimniecība un tehniskā grafika 

 vācu valoda 

 vizuālā māksla 

 

Gan konsultatīvo padomju darba ietvaros, gan individuāli Skolas pedagogi ir 

piedalījušies jaunā izglītības satura apspriedē, analizējot pozitīvos aspektus un izsakot 

piedāvājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

 

25 pedagogi darbojas pedagogu profesionālajās asociācijās. 

 

 Asociācijas/Biedrības nosaukums Statuss Skaits 

1.  

Latvijas Angļu valodas skolotāju 

asociācija 

asociācijas biedrs 3 

asociācijas valdes loceklis 1 

asociācijas valdes loceklis (līdz 

2017. gada augustam) 
1 

2.  Latvijas krievu valodas un 

literatūras pasniedzēju asociācija  
asociācijas biedrs 2 

3.  Latvijas sociālo zinību un 

kulturoloģijas skolotāju biedrība 
biedrības biedrs 1 

4.  Latvijas ekonomikas skolotāju 

asociācija 
asociācijas biedrs 1 

5.  Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 

mūzikas skolotāju asociācija 
asociācijas biedrs 3 

6.  Latvijas skolu psihologu asociācija  asociācijas biedrs 2 

7.  Smilšu spēļu terapijas asociācija asociācijas biedrs 1 

8.  Latvijas logopēdu asociācija asociācijas biedrs 1 
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9.  Latvijas sociālo pedagogu 

asociācija  
biedrības biedrs 1 

10.  Latvijas skolu bibliotekāru biedrība  biedrības biedrs 2 

11.  Skolu muzeju biedrība biedrības loceklis 1 

12.  Latvijas Karjeras attīstības atbalsta 

asociācija 
asociācijas biedrs 2 

13.  Latvijas izglītības vadītāju 

asociācija  
asociācijas biedrs 3 

 

Pedagogu kvalifikācija un prasmes ļauj veiksmīgi piedalīties starpvalstu izglītības 

projektos. Ir īstenoti vairāki Comenius, Nordplus u.c. projekti. Vairāki pedagogi ir 

piedalījušies dažādās konferencēs ar priekšlasījumiem un darbnīcām, piemēram S. Falka, V. 

Sūna, B. Kaupasa, V. Lapkovska un citi. 

Skolā strādā pedagogi, kuri ir piedalījušies profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas procesā un saņēmuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:  

Gads 1. pakāpe 2. pakāpe 3. pakāpe 4. pakāpe 5. pakāpe 

2016./2017. m.g. 2 10 28 7 4 

2017./2018. m.g. 2 9 27 7 4 

2018./2019.m.g. 0 0 5 2 1 

 

Skolas pedagogi ir saņēmuši Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes un/vai 

Departamenta atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas 

veicināšanā un izglītības kvalitātes nodrošināšanā.  

 

Sasniegumi 

 Pedagogu tālākizglītības plānošana. 

 Pedagogu savstarpēja sadarbība un pieredzes apmaiņa. 

 Metodiskā darba un pedagoģiskās pieredzes popularizēšanā pašvaldības, valsts un 

starptautiskā mērogā. 

 Pedagogu pieredzes tālāknodošana sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām 

organizācijām.  
Turpmākā attīstība 

 Pedagogu sadarbība starpmetodisko komisiju līmenī. 

 Pedagogu mudināšana pilnveidot svešvalodu zināšanas un pielietot tās ikdienas 

mācību darbā, integrējot CLIL metodikas elementus. 

Vērtējums: ļoti labi   

4.7. Darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izstrādāts un apstiprināts skolas Nolikums. 

Skolā regulāri un mērķtiecīgi tiek realizēta izglītības procesa pārraudzība. Ar tās 

rezultātiem un saistībā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem pedagogi tiek iepazīstināti 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Izglītības procesa kvalitātes pārraudzību Skolas vadība nodrošina: 

 sastādot izglītojamo klašu un valodas apguves grupu sarakstus; 

 nosakot pedagogu darba slodzes; 

 sastādot mācību stundu sarakstu un pārraugot tā ievērošanu; 

 veicot ikdienas izmaiņas mācību stundu sarakstā un aizvietoto stundu 

uzskaiti; 

 sastādot tēmu noslēguma pārbaudes darbu grafiku un pārraugot tā ievērošanu; 

http://www.lkaaa.lv/
http://www.lkaaa.lv/
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 izveidojot individuālā darba ar izglītojamajiem sarakstu un pārraugot tā 

ievērošanu; 

 sastādot individuālo/grupu, pagarinātās dienas, interešu izglītības un 

mākslinieciskās pašdarbības nodarbību sarakstu un pārraugot tā ievērošanu; 

 apstiprinot izmantojamo mācību priekšmetu programmas; 

 apstiprinot izmantojamo mācību līdzekļu sarakstu; 

 pārraugot mācību priekšmeta apguves plānu izstrādi un realizāciju; 

 sastādot un pārraugot individuālo atbalsta pasākumu plānu realizāciju; 

 veicot instruktāžas par valsts pārbaudījumu kārtību un norisi; 

 sagatavojot un analizējot mācību priekšmetu pedagogu un klašu atskaites 

formas; 

 veicot E-klases ierakstu pārbaudi; 

 vērojot mācību stundas; 

 pārraugot prasību izpildi pedagogu tālākizglītībai un profesionālajai 

pilnveidei; 

 sagatavojot izglītības procesa organizācijas obligāto dokumentāciju; 

 pārraugot izglītojamo instruēšanu mācību priekšmetos un audzināšanas jomā; 

 nodrošinot IT izmantošanu mācību procesā; 

 pārraugot izglītojamo mācību stundu kavējumus. 

4.7.1. Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolā ir strukturēta mācību, audzināšanas un metodiskā darba pašvērtēšanas sistēma: 

 Semestra un mācību gada beigās klašu audzinātāji sniedz ziņojumu 

pedagoģiskās padomes sēdēs – iepazīstina ar klases izglītojamo mācību darba 

rezultātiem un kavējumu statistiku un izsaka priekšlikumus atzinību vai 

aizrādījumu izteikšanai.  Ziņojums ir pamats direktores rīkojumam;  

 Pedagogi pēc noteiktiem kritērijiem veic sava darba pašvērtēšanu un noteiktā 

termiņā iesniedz to Skolas vadībai; 

 Direktores vietnieki apkopo un analizē iesniegtos ziņojumus, pedagogu 

pašvērtējumus, metodisko vadītāju un klašu audzinātāju iesniegtās atskaites, 

papildu mācību pasākumu un valsts pārbaudījumu rezultātus; 

 Direktores vietnieki sagatavo statistisko un aprakstošo atskaiti, izvirza 

nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus; ar to tiek iepazīstināta Skolas 

direktore un pedagoģiskā padome. 

Skolai ir Attīstības plāns trim mācību gadiem. Attīstības plāns veidots kā reāls līdzeklis 

Skolas mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. Pedagogi Attīstības plāna izveidē piedalās 

metodiskajās komisijās vai darba grupās, veicot SVID analīzi. Aptaujā tiek noteiktas 

būtiskākās prioritātes. Metodiskajās komisijās un metodiskajā padomē tiek izstrādāta izvirzīto 

prioritāšu ieviešanas gaita, nosakot laiku un novērtēšanas kritērijus. Attīstības plāna galīgais 

variants tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, ar to tiek iepazīstināta Skolas padome.  

Balstoties uz Attīstības plānā noteiktajām prioritātēm, katru gadu tiek izvirzīta Skolas 

metodiskā darba tēma un metodisko komisiju darbības prioritārie virzieni. 

Izmantojot Edurio platformas piedāvātos resursus, tiek veikta izglītojamo, pedagogu un 

Vecāku anketēšana. Rezultāti tiek analizēti gan Skolas vadības un Skolas padomes 

sanāksmēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs. Ieteikumi tiek izskatīti, lai uzlabotu mācīšanas 

un mācīšanās kvalitāti un pilnveidotu Skolas vidi, kā arī plānotu tālākās attīstības vajadzības. 

 

Sasniegumi 

 Pedagogu darba izvērtēšana un analīze, veidojot mācību priekšmetu pedagogu un 

klašu audzinātāju atskaites.  
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 Metodiskās padomes ieguldījums un pedagogu iesaistīšanās metodiskās komisijas 

darbā, izvērtējot Skolas darbu un tālākās attīstības vajadzības.  

Turpmākā attīstība 

 Skolas darbinieku aktīvāka iesaistīšanās Skolas attīstības plānošanā un izvirzīto 

prioritāšu sasniegšanā. 

 Skolas padomes un SVC mērķtiecīgāka iesaistīšanās Skolas attīstības plānošanā. 

Vērtējums: ļoti labi  

4.7.2. Vadības darbs un personāla pārvaldība  

Skolas darbību reglamentē ārējo normatīvo aktu prasībām atbilstoši dokumenti. Skolas 

dokumentu izstrāde un uzglabāšana tiek veikta atbilstoši lietu nomenklatūrai. Rīgas domes 

nolikums Nr. 361 “Ziemeļvalstu ģimnāzijas nolikums” ir apstiprināts 14.05.2013.  

Skolas pārvaldībai ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas 

izglītības iestādes darbības jomas – direktore, kuras kompetence noteikta ārējos normatīvajos 

aktos, un 5 direktores vietnieki ar noteiktu kompetences jomu:   

 izglītības jomā 1.–4.klasēm; 

 izglītības jomā 5.–9.klasēm un mācību darba organizācija 5.–12.klasēm; 

 izglītības jomā 10.–12.klasēm un metodiskā darba koordinēšana; 

 izglītības jomā – audzināšanas un ārpusstundu darbā;  

 izglītības jomā – IKT;  

 administratīvi saimnieciskajā darbā. 

Skolas vadība nodrošina Skolas ikdienas darbību un izglītības kvalitātes pārraudzību 

(turpmāk – IKP) (skat 4.7.). IKP pasākumi ir atspoguļoti skolas gada un mēneša plānā, kas ir 

pieejams gan tīmekļa vietnē, gan informatīvajos stendos. Tāpat vispārpieejams ir Skolas 

vadības pieņemšanas laiku grafiks.  

Darbinieki tiek pieņemti darbā atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Visi Skolas 

darbinieki ir iepazinušies ar “Ziemeļvalstu ģimnāzijas darba kārtības noteikumiem”. 

Pedagoģisko un saimniecisko darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti amatu 

aprakstos. Amatu apraksti tiek pārskatīti un aktualizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

reālajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti grozījumi darba līgumos un amatu 

aprakstos.  

Lai īstenotu demokrātijas principus Skolas darbībā, vadība sadarbojas ar skolas 

pašpārvaldi. Skolas padomes un Vecāku padomes sanāksmes notiek 3–4 reizes gadā. SVC 

regulāri informē Skolas vadību par savām aktivitātēm un saņem nepieciešamo atbalstu. Skolas 

vadība savā darbā ievēro un mudina gan izglītojamos, gan Skolas darbiniekus ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, t. sk. lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei. 

Lai pilnveidotu Skolas darbības kvalitāti, tiek ieviesti jauninājumi: papildināta skolas 

datu bāze UDV un VIIS sistēmā, pedagogi tiek informēti par jauninājumiem E-klasē, ir rastas 

papildu iespējas mācību platformās Uzdevumi.lv, Soma.lv, Letonika, mērķtiecīgi tiek 

papildināts IKT nodrošinājums mācību kabinetos. Pedagogiem tiek nodrošināta iespēja 

pilnveidot savu profesionālo kompetenci. 

Skolas direktore nodrošina labvēlīgu vidi Skolā, nodrošinot personālam skaidru 

informētību par darba pienākumiem, darba novērtējumu un iespēju individuāli pārrunāt šos 

jautājumus.  Darbinieki tiek informēti par būtiskiem notikumiem Skolā, aktuālā informācija 

tiek izplatīta ar E-klases starpniecību. Iepriekšminētais un Skolas izglītojamo un darbinieku 

dalība kopīgos pasākumos veicina vienotu izpratni par Skolas mērķiem. Direktore pārrauga 

darbinieku ētikas normu ievērošanu un ir noteikta motivācijas sistēma par kvalitatīvu darbu 

gan pedagoģiskajiem, gan saimnieciskajiem darbiniekiem. 

 

Sasniegumi 

 Mērķtiecīgs Skolas vadības darbs. 
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 Skolas vadības darba stils, akcentējot vispārcilvēciskās, ētikas un demokrātijas 

vērtības.  

 Skolas vadības un pedagoģiskā personāla kompetenču regulāra pilnveidošana. 

 Sadarbība ar pašvaldības, valsts un sabiedriskām institūcijām Latvijā un ārvalstīs. 

Turpmākā attīstība 

 E-risinājumi vadības darba un personāla pārvaldības efektivizēšanai. 

 Jaunas, mūsdienīgas Skolas tīmekļa vietas izveide atbilstoši Skolas vajadzībām. 

4.7.3. Sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar valsts, pašvaldības un arī ar nevalstiskajām organizācijām, kā tas jau 

vairakkārt norādīts visā pašnovērtējuma ziņojumā. Notiek regulāra sadarbība ar dibinātāju – 

pašvaldību, lai nodrošinātu Skolas darbību, veidotu Skolas budžetu, risinātu Skolai svarīgus, 

aktuālus jautājumus. Sadarbība ir mērķtiecīga, lietišķa un abpusēji ieinteresēta. 

Skolas sadarbības partneri ir: 

 IZM, VISC, IKVD 

 RD IKSD, RD ĪD, RD LD, RIIMC 

 LR Augstākā tiesa 

 LU, RPIVA (līdz 2016./2017. m.g.), LSPA, JVLMA 

 arodbiedrība “Latvijas Izglītības vadītāju asociācija” 

 izglītības iestādes Rīgā, Latvijā, ārvalstīs 

 institūcijas, kuras pārstāv Skolas absolventi 

 Skat. arī 4.4.1., 4.4.3. 

 

Atbilstoši specifikai Skola regulāri sadarbojas ar Ziemeļvalstu vēstniecībām Rīgā, 

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību, Dānijas Kultūras institūtu, Ziemeļu Ministru 

Padomes biroju Latvijā, Lielbritānijas Padomi. Par Skolas tradīciju ir kļuvuši Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļas pasākumi novembrī, Lūcijas dienas svinības decembrī, dažādu valstu 

literātu viesošanās Skolā, izglītojamo dalība Norvēģijas Karalistes vēstniecības, Somijas 

vēstniecības, Zviedrijas vēstniecības rīkotajos pasākumos, izglītojamo vizītes Dānijas 

Kultūras institūtā u.c.  

Sadarbība ar ārvalstu izglītības iestādēm ir viens no būtiskiem Skolas darba virzieniem, 

kas veicina mācību procesa dažādību, paaugstina izglītojamo mācību motivāciju un sniedz 

jaunu profesionālu pieredzi pedagogiem.  

Ziemeļvalstu ģimnāzija iesaistās gan ilgtermiņa, gan īstermiņa sadarbībā ar skolām 

Dānijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā. Skolu ir apmeklējuši Dānijas, 

Norvēģijas, Somijas vēstnieki, Zviedrijas vēstniecības pārstāvji, lai tiktos ar izglītojamajiem 

un pedagogiem. http://www.zvg.lv/sadarbiba_1.htm 

 

No 2013. līdz 2018. gadam Skola ir realizējusi trīs apjomīgus Nordplus Junior projektus:  

“The Baltic Sea in Teaching” (2013.–2015.), “Joyful Reading” (2013.–2015.) 

http://www.zvg.lv/sadarbiba_4.htm un “Leva i Norden” (2016.–2018.), kas bija piecu skolu 

sadarbības projekts; mērķis – apzināt kopīgo un atšķirīgo Skandināvijas valodās un 

Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona valstu kultūrā, tādējādi motivējot izglītojamos apgūt 

kaimiņvalsts valodu. Projektā piedalījās skolas no Latvijas, Somijas (2), Zviedrijas, Dānijas. 

Projekta darba valodas – zviedru, dāņu, angļu. http://www.zvg.lv/sadarbiba_2.htm Šobrīd tiek 

gaidīts apstiprinājums vēl vienam Nordplus projektam ar ģimnāziju Dānijā. 

 

Sadarbības projekti ar Jovaro proģimnāziju (Šauļi, Lietuva) 

2004. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Jovaro proģimnāziju. Kopš tā laika 

vairākas reizes gadā notiek tematiski izglītojamo un pedagogu apmaiņas projekti: līdzības 

lietuviešu un latviešu valodā, dalība starptautiskajā muzeju dienā, LNB apmeklējums Rīgā, 

http://www.zvg.lv/sadarbiba_1.htm
http://www.zvg.lv/sadarbiba_4.htm
http://www.zvg.lv/sadarbiba_2.htm
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sportisko aktivitāšu īstenošana projektā “Kustībā ir spēks”, lasītprasmes veicināšana projektā 

“Grāmata ir draugs”. Lepojamies, ka sadarbībā iesaistās arī sākumskolas izglītojamie. Šos 

projektus finansiāli atbalsta Rīgas pilsētas pašvaldība. http://www.zvg.lv/sadarbiba_3.htm 

 

Sadarbība ar Hāgas ģimnāziju (Norčepinga, Zviedrija) 

Pēc Rīgas un Norčepingas (Zviedrija) sadarbības līguma parakstīšanas 2014. gadā sākās 

ikgadēji katras skolas vienas klases apmaiņas projekti. https://nra.lv/latvija/riga/114122-

parakstits-rigas-un-norcepingas-sadarbibas-ligums.htm 

http://www.zvg.lv/sadarbiba_1.htm 

http://www.zvg.lv/norcep.htm 

 

Erasmus+ stratēģiskā partnerība 

2017. gadā Skola kā sadarbības partnerorganizācija piedalījās RIIMC īstenotajā 

Eiropas Savienības finansētā Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmā “Skola, kas 

mācās”, daloties pieredzē par pedagogu profesionālā izaugsmes organizēšanu un atbalstu 

Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Projekta rezultātā tapa rokasgrāmata “Skola, kas mācās”, kurā ir 

iekļauta informācija par skolas pieredzi – “Nepārtraukta profesionāla attīstība skolas attīstības 

kontekstā”. https://riimc.lv/lv/projekti/aktivi/skola-kas-macas-learning-to-learn-together-leleto 

 

Sasniegumi 

 Regulāra iesaistīšanās izglītības projektos gan ar institūcijām Latvijā, gan ārvalstīs. 

 Sadarbības projektu tēmu dažādība. 

Turpmākā attīstība 

 Mērķtiecīga Skolas sadarbības iespēju un panākumu plašāka popularizēšana medijos. 

 Dažādu mācību priekšmetu pedagogu iesaistīšanās projektos. 

5. Citi sasniegumi (skolai specifiskais, raksturīgais) 

Topošo pedagogu prakses vieta 

Septiņi pedagogi ir sertificēti mentori, taču studentu praksi vada arī citi pieredzējuši 

pedagogi. Notiek aktīva sadarbība ar augstskolām, nodrošinot iespēju studentiem veikt 

pedagoģisko praksi:  

 

Mācību priekšmets / joma 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Angļu valoda 3 1 2 

Latviešu valoda  1  

Norvēģu valoda 1   

Sākumskola 4 1 3 

Vācu valoda 1  1 

Vizuālā māksla 1   

Matemātika   2 

Direktora vietnieks 2   

Izglītības psihologs    

Logopēds  1  

Organizācijas vadītājs 1   

Sociālais pedagogs 2  3 

Vispārējā vērošanas prakse 7 1 1 

Pedagoga asistents   2 

 

Interesanti fakti par sadarbību ar Ziemeļvalstīm 

 

Dānija 

http://www.zvg.lv/sadarbiba_3.htm
https://nra.lv/latvija/riga/114122-parakstits-rigas-un-norcepingas-sadarbibas-ligums.htm
https://nra.lv/latvija/riga/114122-parakstits-rigas-un-norcepingas-sadarbibas-ligums.htm
http://www.zvg.lv/sadarbiba_1.htm
http://www.zvg.lv/norcep.htm
https://riimc.lv/lv/projekti/aktivi/skola-kas-macas-learning-to-learn-together-leleto
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2018. gada 6. decembrī izglītojamie, kuri mācās dāņu valodu, tika uzaicināti uz 

tikšanos ar Dānijas kroņprinci un kroņprincesi. 

https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/video-kronprinsesse-mary-og-frederik-tog-

fusen-paa-alle-i-letland 

Jau divas reizes Skolā ir viesojies Esbjergas (Dānija) Jauniešu simfoniskais orķestris. 

http://www.zvg.lv/danu_k.htm 

 

 

Norvēģija 

2018. gada 23. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izglītojamie, kuri mācās norvēģu 

valodu, tika uzaicināti uz tikšanos ar Norvēģijas kroņprinci un kroņprincesi. 

https://www.nrk.no/nyheter/kronprinsparet-i-latvia--1.14019881  

 

 

Zviedrija 

“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” 

Sadarbībā ar Zviedru institūtu, Zviedrijas vēstniecību un Glada Huddik teātri Zviedrijā “Bērni 

nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kurš sākās ar Latvijas mēroga konferenci 2017. gada 19.–20. 

oktobrī. Bijām starp tām četrām skolām, kuras pirmās realizēja projektu. Ziemeļvalstu 

ģimnāzijā projektā iesaistījās triju klašu izglītojamie (4., 5. un 6. klasi), audzinātāji un Vecāki. 

Projekta būtība bija saskatīt, izvērtēt un pieņemt dažādo, iepazīt cilvēkus, kuriem ir īpašas 

vajadzības dzīvē. Šī gada aprīlī Skolā ieradās īpašie viesi no dienas centra “Cerību tilts”.  

http://www.zvg.lv/cer_tilts.htm Šogad Skolā sadarbībā ar partneriem tika organizēts seminārs 

citu Latvijas skolu pārstāvjiem.  

 

Lūcijas diena 

Katru gadu Skolā tiek atzīmēta Lūcijas – gaismas nesējas diena. Lūcijas procesijas 

dalībnieki  iepriecina gan izglītojamos, gan darbiniekus abās skolas ēkās. 2018. gada 13. 

decembris bija īpaša diena – Lūcijas procesija ieradās jaunajā IKEA veikalā, pēc tam 

atgriezās Skolā, bet vakarā dziedāja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 
http://www.zvg.lv/luc_rits.htm 

 

 

Somija 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas jauktais koris, vokāli instrumentālais ansamblis “Ziemeļvējš” 

tradicionāli papildina Somijas Nacionālās dienas svinības. 

2017. gada 6. decembrī Somija atzīmēja savas neatkarīgās valsts 100. gadadienu. 

Somijā šī jubileja tika plaši atzīmēta, un arī Ziemeļvalstu ģimnāzijā piedalījās šim notikumam 

veltītajos pasākumos:  

 decembrī 5.–12. klašu izglītojamie un pedagogi apmeklēja īpašu kino seansu 

kinoteātrī “Splendid Palace”, kur skatījās somu vides filmu “Ezera pasaka”. 

Pasākumu atklāja un Ziemeļvalstu ģimnāzijas saimi uzrunāja Somijas vēstnieks 

Latvijā Olli Kantanena kungs. 

 5. decembrī Skolas bibliotēkā, solidarizējoties ar somiem visā pasaulē, 

ģimnāzisti, kuri mācās somu valodu, un pedagogi satikās, lai baudītu somu 

kafiju un saldumus. Vakarā pie Ziemeļvalstu ģimnāzijas galvenās ēkas sāka 

plīvot izgaismots Somijas karogs.  

 6. decembrī direktore Inga Lande un somu valodas skolotāja Vila Tauriņa 

piedalījās svinīgajā pieņemšanā par godu Somijas 100. gadadienai. Ģimnāzistus 

un pedagogus patīkami pārsteidza Somijas vēstnieka sarūpētais cienasts 

Ziemeļvalstu ģimnāzijai – milzīga 20 kg torte. 

 

https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/video-kronprinsesse-mary-og-frederik-tog-fusen-paa-alle-i-letland
https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/video-kronprinsesse-mary-og-frederik-tog-fusen-paa-alle-i-letland
http://www.zvg.lv/danu_k.htm
https://www.nrk.no/nyheter/kronprinsparet-i-latvia--1.14019881
http://www.zvg.lv/cer_tilts.htm
http://www.zvg.lv/luc_rits.htm
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Skolas muzejs 

Skolas  muzejs pastāv no 2003. gada maija. Muzejā tiek apkopota informācija par 

Skolas absolventiem, kuri ieguvuši atpazīstamību Latvijā un pasaulē, pedagogu 

sasniegumiem, Skolas atribūtikas un tradīciju vēsturi. Kopš 2006. gada ekspozīcija izvietota 

divās telpās un vitrīnā Skolas vestibilā. Pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāmi priekšmeti, 

fotogrāfijas un materiāli par Skolas sadraudzības valstīm, Skolu un tās tradīcijām, bijušajiem 

pedagogiem un absolventiem. Skolas vestibilā apskatāmas ģimnāzijas ciemiņu un draugu 

dāvanas un mainīgā izstāde. 

Skolas muzeja pedagoģe Vēsma Sūna ir Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju 

metodiskās apvienības Zemgales rajona koordinatore. Šo gadu laikā izveidota cieša sadarbība 

ar Skolu muzeju biedrību un Rīgas skolu muzeju apvienību. Kopš 2002. gada Skolas muzeja 

vadītāja ir Latvijas Skolu muzeju biedrības biedrs. 

Ikdienā Skolas muzejā  darbojas vairāki izglītojamie – muzeja padome un gidi. Viņi 

uzņem viesus un  iepazīstina apmeklētājus ar Skolas tradīcijām, vēsturi un sadarbības 

partneriem. Ekskursijas tiek vadītas ne tikai latviešu, bet arī vairākās svešvalodās (angļu, 

vācu, zviedru, dāņu u.c.). Katru gadu papildinām Skolas tīmekļa vietnes sadaļu ‘Skolas 

vēsture’ http://www.zvg.lv/vesture.htm ar svarīgākajiem notikumiem un veicam Skolas 

muzeja krājuma uzskaites turpināšanu.  

Jau septiņus gadus maijā Skolā notiek muzeja dienas. Tajās iesaistās viss Skolas 

kolektīvs, jo aktivitātes notiek arī mācību stundās un ārpus skolas telpām. Piemēram, “Zaļā 

diena” un “Laika rata riteņi”. 

Izmantojot muzeja materiālus, izstrādāti vairāki izglītojamo zinātniski pētnieciskie 

darbi par Skolas vēsturi un pedagogiem, kas ieguvuši Zelta pildspalvas. Uzrakstīta Skolas 20. 

dzimšanas dienas pasākumu hronika un 25. dzimšanas dienas  notikumu  dienasgrāmata. 

2015. gadā pēc muzeja padomes ierosinājuma Skolā organizēta projektu nedēļa “Personības”, 

bet pēc tam veikts pētījums par izglītojamo izvēli. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 2017. gadā ir izveidota Skolas digitālā grāmata. Tajā 

ievietotas Skolas direktores Ingas Landes, bijušās direktores Dzintras Kohvas un svešvalodu 

pedagogu atmiņas un iespaidi, kā arī izglītojamo veiksmes stāsti svešvalodu apguvē. Pirmo 

reizi vienkopus esam publicējuši absolventu sarakstus un klašu fotogrāfijas, izmantojot Skolas 

jubileju bukletus. E-grāmata apskatāma Skolas tīmekļa vietnē sadaļā ‘Vēsture/e-grāmata’. 

Katru gadu piedalāmies skolu muzeju skatēs un esam atzinīgi novērtēti. 2014. gadā 

iegūts I pakāpes diploms Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē, bet 2017. 

gadā saņemts Rīgas interešu izglītības metodiskā centra atzinības raksts par muzejnieku 

sagatavošanu skatei “Skolas izaugsmes vēstījums Latvijai 100. dzimšanas dienā”.  

Muzeja pedagoģe Vēsma Sūna ir saņēmusi Gada balvu “Pumpurs” par sasniegumiem 

un ieguldījumu interešu izglītībā. Saņemta arī pateicība par strukturētu muzeja darbu, krājuma 

digitalizēšanu un īpašu lomu skolas tradīciju kopšanā. V.Sūnas pieredzes materiāli publicēti 

grāmatā “Palīgs muzeja pedagogam” nodaļā “Muzeja loma patriotisma audzināšanā 

Ziemeļvalstu ģimnāzijā”, Raka, 2015. 

 

Apbalvojumi 

 

Zviedrijas karogs http://www.zvg.lv/vesture_3.htm 

Ziemeļvalstu ģimnāzijai ir piešķirts Zviedrijas valsts komitejas "Zviedrijas Nacionālā 

diena" apbalvojums (2013) – Zviedrijas karogs, kuru katru gadu piešķir četrdesmit 

privātpersonām vai organizācijām pasaulē par nopelniem sadarbībā ar Zviedriju.  

 

 

Zelta pildspalva 

Astoņi pedagogi ir saņēmuši Rīgas Domes apbalvojumu “Zelta pildspalva”: 

 

http://www.zvg.lv/vesture.htm
http://www.zvg.lv/vesture_3.htm


43 

Vārds, uzvārds  
Mācību priekšmets 

 

Apbalvojuma 

saņemšanas 

gads 

Elita Griņeva  vācu valoda 1997. 

Inga Lande  angļu valoda 2006. 

Tamāra Zitcere  bioloģija 2007. 

Agnese Rudzroga  vizuālā māksla 2009. 

Sarmīte Vitkovska  mūzika 2010. 

Vēsma Sūna  ķīmija 2012. 

Daiga Ruhmane  matemātika 2017. 

Beāte Kaupasa  angļu valoda 2018. 

Vera Lapkovska angļu valoda 2019. 

 

Emīlijas Gudrinieces vārdbalva 

Par sasniegumiem izglītojamo sagatavošanā ķīmijā un prasmi ieinteresēt tālākajām 

studijām ķīmijas nozarē Skolas ķīmijas un dabaszinību skolotājai Vēsmai Sūnai ir piešķirta 

Latvijas Zinātņu akadēmijas RTU ķīmijas profesores Emīlijas Gudrinieces vārdbalva. 

 

Luda Bērziņa balva 

 Par ieguldījumu Ziemeļvalstu ģimnāzijas  muzeja attīstībā muzeja vadītājai 2019. gadā 

Vēsmai Sūnai piešķirta Luda Bērziņa balva. 

 

Bibliotēkas iniciatīvas 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa http://www.zvg.lv/biblioteka_5.htm 

Skolas bibliotēka sadarbībā ar Ziemeļu  Ministru padomes biroju Latvijā jau no 1998. 

gada katru novembri piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, kuras laikā tiek popularizēta un 

lasīta Ziemeļvalstu literatūra. 

 

Rakstnieki no Ziemeļvalstīm http://www.zvg.lv/biblioteka_5.htm 

Lepojamies ar iespēju tikties ar  Ziemeļvalstu rakstniekiem un tulkotājiem, kuri ir bieži viesi 

Skolā, pateicoties Ziemeļu  Ministru padomes birojam Latvijā. Īpaši gandarīti par šīm tikšanās 

reizēm ir izglītojamie, kuri mācās Ziemeļvalstu valodas. 

 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija  

Žūrijas darbā Skola ir iesaistījusies kopš 2010. gada. Katru gadu lasīšanas maratonā 

piedalās apmēram 135 izglītojamie. Kopš 2012. gada Vecāku žūrijas grāmatu kolekciju 

labprāt lasa arī pedagogi. 

 

Akcija “Draudzīgais aicinājums” http://www.zvg.lv/biblioteka_4.htm 
Kopš 1998. gada “Draudzīgais aicinājums” ir Skolas tradīcija. Izglītojamie, Vecāki, 

pedagogi, darbinieki un absolventi Skolas bibliotēkai dāvina grāmatas katra gada 28. janvārī. 

Grāmatās tiek ielīmēti izglītojamo zīmētie ex-libris. 
 

Čaklākais lasītājs 

Šī ir viena no jaunākajām bibliotēkas tradīcijām – aprīlī Skolas lasītavā tiek godināti 

čaklākie lasītāji. 

 

Akcija “Atpakaļ uz skolu!” 

http://www.zvg.lv/biblioteka_5.htm
http://www.zvg.lv/biblioteka_5.htm
http://www.zvg.lv/biblioteka_4.htm
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Akciju „Atpakaļ uz skolu” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā 

ar  jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Gandrīz ik gadu arī 

mūsu Skolu apmeklē kāds Eiropas lietu eksperts – gan mūsu skolas absolventi, gan citi. Skolā 

ir viesojušies: 

Asnate Kalniņa   LR Iekšlietu ministrija, Eiropas lietu un starptautiskās  

sadarbības departaments, nozares padomniece 

Renāte Fila    Valsts policijas priekšnieka vietniece 

Violeta Birzniece Eiropas Komisijas pārstāve 

Ronalds Štrauhs  IZM, starptautisko attiecību projektu vadītājs 

Veiko Spolītis  Saeimas deputāts 

Agita Šmite  Eiropas Parlamenta tulkošanas ģenerāldirektorāta tulkošanas  

nodaļas darbiniece 

 
Starptautiski izglītības pētījumi 

OECD 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas izglītojamie aptuveni 10 gadus ir piedalījušies ESF projektā 

“Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” – OECD valstu Starptautiskajā izglītojamo 

novērtēšanas programmā, kurā tiek noskaidrota izglītojamo kompetence dabaszinātnēs, 

matemātikā un lasīšanā. 

 

TIMSS 

2018./2019. m.g. skolas 4. klašu izglītojamie piedalās starptautiskajā Matemātikas un 

dabaszinātņu izglītības attīstības pētījumā (IEA TIMSS 2019) 

6. Turpmākā attīstība 

Ir veikta Skolas tālākās attīstības vajadzību apzināšana pamatjomās. 

 

1. pamatjoma -– mācību saturs: 

 Programmu sasaiste ar kompetencēs balstīto mācību saturu. 

 Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošanas mācību procesā pilnveidošana. 

 Izglītības programmu aktualizēšana, nodrošinot atbilstību pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības normatīvo dokumentu izmaiņām 

 

2. pamatjoma -– mācīšana un mācīšanās: 

 Informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgas izmantošanas mācību procesā 

aktivizēšana un pilnveidošana. 

 Pedagogu psiholoģiskā un metodiskā sagatavotība diferencētam un 

individuālam darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir atšķirīgas spējas, prasmes 

un sociālās saskarsmes iemaņas. 

 Izglītojamo rakstu un runas kultūras attīstības veicināšana. 

 Rezultatīvas sadarbības veicināšana mācību procesā. 

 Iespējas nodrošināšana pedagogiem apgūt CLIL metodiku un  rosināt to 

izmantot mācību procesā. 

 Izglītojamo izpratnes par atbildīgu līdzdalību mācību procesā veicināšana. 

 Izglītojamos un viņu Vecāku rosināšana apzināties kavējumu un mācību 

darba rezultātu savstarpējo saikni. 

 Vienotu un skaidru prasību izvirzīšanas pilnveide kvalitatīva mācīšanās 

procesa nodrošināšanai izglītojamajiem. 

 Izglītojamo komunikatīvās kompetences un prezentēšanas prasmju tālāka 

attīstīšana. 
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 Izglītojamo paškontroles un pašvērtējuma prasmju turpmāka attīstīšana. 

 Izglītojamo motivēšana vērtējuma ieguvei. 

 Vērtēšanas regularitātes nodrošināšana. 

 

3. pamatjoma -– skolēnu sasniegumi: 

 Mērķtiecīga izglītojamo izpratnes veidošana par ikdienā ieguldītā mācību 

darba rezultāta ietekmi ne tikai uz semestra un gada vērtējumu, bet arī tālākās 

izglītības apguves un karjeras kvalitāti.  

 Izglītojamo lasītprasmes pilnveides turpināšana (uzmanīgāk izlasīt uzdevuma 

nosacījumus, izlasīt jautājumus līdz galam, saskatīt kopsakarības). 

 Izglītojamo līdzatbildības veicināšana. 

 Talantīgu izglītojamo motivēšana aktīvākai dalībai dažādās mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

 Izglītojamo interese saņemt valsts pārbaudījumos sev iespējami augstāku 

rezultātu. 

 

4. pamatjoma – atbalsts skolēniem: 

 Jaunu iespēju apzināšana un izmantošana E-klases žurnālā ikdienas darbā. 

 Video novērošanas ierīču uzstādīšana drošības garantēšanai skolas telpās. 

 Nepiederošu personu uzturēšanās skolas telpās uzskaites pilnveide. 

 Izglītojamo zināšanu par personīgo drošību un rīcību ārkārtas situācijās 

pilnveide un aktualizēšana. 

 Jauna interešu izglītības pulciņa izveide “Vides izglītība”. 

 SVC kabineta labiekārtošana. 

 Izglītojamo Vecāku aktīvāka iesaistīšana savu bērnu nākotnes plānošanā 

sadarbībā ar pedagogiem-karjeras konsultantiem. 

 Individuālo karjeras konsultāciju skaita palielināšana. 

 Pastāvīga sociālā pedagoga darba nodrošināšana sākumskolā. 

 Skolas padomes un Vecāku padomes restrukturizācija. 

 Aktīvāka sadarbība ar ģimenēm izglītojamo mācību motivācijas veicināšanā 

un kavējumu novēršanā. 

 

5. pamatjoma -– skolas vide 

 Pozitīvu attiecību veidošana starp skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un 

Vecākiem. 

 Plānveidīga remontdarbu un uzlabojumu veikšana. 

 Skolas koplietošanas telpu (gaiteņi, ēdnīca, aktu zāle, tualetes utt.) renovācija. 

 Jaunu ugunsdrošības, ventilācijas sistēmu un apgaismojuma uzstādīšana abās 

Skolas ēkās. 

 Drošības nodrošināšana uz ielas pie abām Skolas ēkām. 

 Datorklases izveide sākumskolas vajadzībām. 

 

6. pamatjoma -– resursi 

 IKT infrastruktūras atjaunošana un papildināšana. 

 Bezvadu interneta pārklājuma pieejamība sākumskolas ēkā. 

 Materiāli tehniskās bāzes attīstīšana, papildināšana un atjaunošana. 

 Pedagogu sadarbība starpmetodisko komisiju līmenī. 

 Pedagogu mudināšana pilnveidot svešvalodu zināšanas un pielietot tās 

ikdienas mācību darbā, integrējot CLIL metodikas elementus. 
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7. pamatjoma – skolas darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana 

 Skolas darbinieku aktīvāka iesaistīšanās Skolas attīstības plānošanā un 

izvirzīto prioritāšu sasniegšanā. 

 Skolas padomes un SVC mērķtiecīgāka iesaistīšanās Skolas attīstības 

plānošanā. 

 E-risinājumi vadības darba un personāla pārvaldības efektivizēšanai. 

 Jaunas, mūsdienīgas Skolas tīmekļa vietas izveide atbilstoši Skolas 

vajadzībām. 

 Mērķtiecīga Skolas sadarbības iespēju un panākumu plašāka popularizēšana 

medijos. 

 Dažādu mācību priekšmetu pedagogu iesaistīšanās projektos. 

 


