
 

 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA 

CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 4419902648 

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 
Faktiskā adrese: L.Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

  tālrunis  64122407, fakss 64123611; epasts: cvg@inbox.lv; www.cvg.edu.lv 

  

 

 

 

Attīstības 

plāns 

2015. gads 

  

mailto:cvg@inbox.lv
http://www.cpg.lv/


 2 

SATURS 

1. VISPĀRĪGS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RAKSTUROJUMS ............................................................................................................3 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ....................................................................................3 

3. SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS ................................................................................................................................................4 

4. PERSONĀLRESURSI .............................................................................................................................................................................5 

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI ..........................................................................................................................6 

6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBAS PARTNERI ....................................................................................................................7 

7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶI,  PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI .........................................................7 

8. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA STIPRO UN UZLABOJAMO PUŠU KOPSAVILKUMS PA 

PAMATJOMĀM ..................................................................................................................................................................................................8 
8.1. MĀCĪBU SATURS .............................................................................................................................................. 8 
8.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS ................................................................................................................................ 8 

8.2.1. Mācīšanas kvalitāte ................................................................................................................................ 8 
8.2.2. Mācīšanās kvalitāte ................................................................................................................................ 9 

8.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI ................................................................................................................................ 9 
8.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM .............................................................................................................................. 10 

8.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. ........... 10 
8.4.2. Atbalsts personības veidošanā ............................................................................................................. 10 
8.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā .................................................................................................................... 10 
8.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ................................................................................................. 10 
8.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ................................................................................ 11 
8.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ......................................................................................................... 11 

8.5. IESTĀDES VIDE .............................................................................................................................................. 11 
8.5.1. Mikroklimats ......................................................................................................................................... 11 
8.5.2. Fiziskā vide ............................................................................................................................................ 11 

8.6. IESTĀDES RESURSI ......................................................................................................................................... 12 
8.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi .................................................................................................. 12 
8.6.2. Personālresursi ..................................................................................................................................... 12 

8.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA. ........................................................ 13 
8.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana. ................................................................... 13 
8.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ................................................................................ 13 
8.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ............................................................................................ 14 

9. CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2015. – 2020. MĀCĪBU GADIEM ................................ 15 
9.1. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ MĀCĪBU SATURS 2015.-2020.GADS ............................. 17 
9.2. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 2015.-2020.GADS ............... 18 

9.2.1. Mācīšanas kvalitāte .............................................................................................................................. 18 
9.2.2. Mācīšanās kvalitāte .............................................................................................................................. 20 
9.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ............................................................................................ 23 

9.3. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 2015.-2020.GADS ............... 25 
9.4. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 2015.-2020.GADS ............... 26 

9.4.1. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 2015.-2020.gads ..................................................................... 26 
9.4.2. Atbalsts personības veidošanā ............................................................................................................. 29 

9.5. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IESTĀDES VIDE 2015.-2020.GADS ............................... 38 
9.5.1. Mikroklimats 2015.-2020.gads ............................................................................................................. 38 
9.5.2. Fiziskā vide 2015.-2020.gads ............................................................................................................... 39 

9.6. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IESTĀDES RESURSI 2015.-2020.GADS .......................... 41 
9.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 2015.-2020.gads ...................................................................... 41 
9.6.2. Personālresursi 2015.-2020.gads ......................................................................................................... 43 

9.7. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ  IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 2015.-2020.GADS .............................................................................................................. 44 
9.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 2015.-2020.gads ........................................ 44 
9.7.2. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 2015.-2020.gads ................................................................ 46 

  



 3 

1. VISPĀRĪGS IZGLĪTĪBAS  IESTĀDES RAKSTUROJUMS 

Cēsu Valsts ģimnāzija dibināta 1925. gadā, kad tika apvienotas Cēsu Bērzaines Valsts 

vidusskola un Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāzija. Jaunizveidotā skola ieguva nosaukumu Cēsu 

Valsts vidusskola. 1929. gadā skolu pārdēvēja par Cēsu Valsts ģimnāziju. Pagājušā gadsimta 30-jos 

gados Izglītības ministrija bija nolēmusi pārcelt uz Cēsīm Rīgas Valsts skolotāju institūtu. Tādēļ tika 

meklēta vieta jaunas ģimnāzijas ēkas celtniecībai. 1937.gada 29.maijā izglītības ministrs prof. 

A.Tentelis svinīgi ielika jaunās skolas ēkas pamatakmeni. Savā runā viņš teica: „Lai šis skolas nams 

būtu jauna Cēsu gaismas pils un lai jaunatne, kas tanī pulcēsies, augtu dzimtenes un darba 

mīlestībā...”. 1938.gada 23.oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijas jauno ēku svinīgi nodeva skolēniem un 

skolotājiem. 1939.gada 28.janvārī skolai piešķīra Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 

nosaukumu. Turpmākajos gados skolas nosaukums vairākkārt mainīts. Visilgāk tā bija pazīstama ar 

nosaukumu Cēsu 1.vidusskola. 

1990.gadā grupa skolotāju izveidoja jaunu skolu, kura atdalījās no 1.vidusskolas un 

pārņēma Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas nosaukumu. Cēsu 1.vidusskola 1996.gadā tika 

pārdēvēta par Cēsu pilsētas ģimnāziju. Tajā mācījās skolēni no 1. līdz 12.klasei. Lai saglabātu 

ģimnāzijas statusu atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām un optimizētu skolvadības 

procesu, 2001.gadā notika reorganizācija. Skolu sadalīja divās patstāvīgās struktūrvienībās – Cēsu 

pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas ģimnāzijā. Ministru kabineta sēdē 2007.gada 29.maijā 

izglītības iestādei piešķīra Valsts ģimnāzijas statusu. 

2014./2015. mācību gadā Cēsu Valsts ģimnāzijā 7. – 12.klasēs mācās 345 izglītojamie, 

strādā 50 pedagogi: 24 no viņiem ir maģistra grāds pedagoģijā vai citās zinātņu nozarēs, 6 – 

pielīdzinātais maģistra diploms, 1 skolotāja beigusi doktorantūru. 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS  PROGRAMMAS 

Cēsu Valsts ģimnāzijā realizē 2 licencētas izglītības programmas pamatizglītībā un 4 licencētas 

izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā: 

Izglītības programma Klases Kods 
Licences nr. 
un derīguma 

termiņš 

Izglītojamo 
skaits 

2013./2014. 

2.septembrī 
Pamatizglītības otrā posma (7.-
9.klase) humanitārā un sociālā 
virziena izglītības programma 

7.-9. 23012111 V-5811 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 

40 

Pamatizglītības otrā posma (7.-
9.klase) matemātikas, dabas-
zinību un tehnikas virziena 
izglītības programma 

7.-9. 23013111 V-5812 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 

79 

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā 
virzienaprogramma 

10.-12. 31011011 V-5813 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 

81 

Vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma 

10.-12. 31013011 V-5815 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 
 

87 
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Vispārējās vidējās izglītības 
humanitārā un sociālā virziena 
programma 

10.-12. 31012011 V-5814 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 

24 

Vispārējās vidējās izglītības 
profesionāli orientētā virziena 
programma 

10.-12. 31014011 V-5816 
Izsniegta uz 
nenoteiktu laiku 

40 

 

3. SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS 

Cēsu novada sociālo vidi raksturo šādi rādītāji: 

Iedzīvotāju skaits 18 918, tai skaitā Cēsu pilsētā 17 356 iedzīvotāji, Vaives pagastā 1562 

iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2009.gadu, samazinājies par 5,1%; 2013.gadā Cēsu 

novadā dzimuši 155, kas ir par 21% mazāk nekā 2012.gadā; 

Iedzīvotāju blīvums: 110,2 cilvēki/km2, t.sk. Cēsu pilsētā: 900 cilvēki/km2, Vaives pagastā – 10,2 

cilvēki/km2; 

Iedzīvotāju vecuma sadalījums: līdz darbaspējas vecumam14,22%,darbaspējas vecumā –64,22%, 

pēc darbaspējas vecuma – 21,56%; 

Iedzīvotāju dzimuma struktūra: 46% vīriešu, 54% sieviešu; 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 01.07.2014.:86% latviešu, 10% krievu, 1% baltkrievu, 

3% pārējie; 

Iedzīvotāju nodarbinātība – uz 2014.gada 01.09. bezdarba līmenis 5,5% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju 2014.gadā 472.00EUR, vidējā darbasamaksa 

637.00EUR 

Iedzīvotāju valstiskā piederība (PMLP, uz 01.07.2014): pilsoņi 93,6%, nepilsoņi 4,7%, citi 1,7%. 

Teritorijas attīstības indekss pēc 2013.gada datiem +0,536 (16.vieta starp 110 Latvijas 

novadiem) 

Uzņēmējdarbība: Kopā Cēsu novadā uz 01.09.2014. reģistrēti 1926 uzņēmumi. Vadošie uzņēmumi 

darbojas tūrisma pakalpojumu, pārtikas ražošanas, kokapstrādes, metālapstrādes, kravu 

pārvadājumu, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomās. 93% no ekonomiski aktīvajiem 

uzņēmumiem, kas reģistrēti Cēsu novadā ir mikro uzņēmumi, kuros nodarbina līdz 9 darbiniekiem 

vai gada apgrozījums ir līdz 2 miljoniem EUR, mazie uzņēmumi ir 6%, kur darbinieki ir no 10 līdz 

49 vai gada apgrozījums ir līdz 50 miljoniem EUR un tikai 1% ir vidējie un lielie uzņēmumi, kas 

kopā ir 21 uzņēmums.  

Sociālā drošība un veselība: Sociālās palīdzības darbu koordinē un sociālos pakalpojumus Cēsu 

novadā sniedz pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. Aģentūrā darbojas vairāki dienas centri – 

Saules taka, kas piedāvā mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem no sociālā riska 

ģimenēm un Invalīdu habilitācijas dienas centrs, kas piedāvā aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti. 

 

Cēsu Valsts ģimnāzijā (2014.gada 1.septembrī) mācās 345 izglītojamie, tai skaitā 208 

meitenes un 137 zēni vecumā no 12 līdz 20 gadiem. Izglītojamo sadalījums pēc pastāvīgajām dzīves 

vietām (pašvaldībām): no Cēsu novada 190; 142 – no citiem novadiem bijušā Cēsu rajonā, bet 

pārējie no citiem novadiem. 16 izglītojamo mācību laikā dzīvo dienesta viesnīcā Cēsu skolēniem un 
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studentiem, 8 īrē apdzīvojamo platību vai dzīvo pie radiem. 80 izglītojamie regulāri izmanto vecāku 

vai sabiedrisko transportu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ mājās. 

 

Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamo deklarētās dzīvesvietas 

 

4. PERSONĀLRESURSI  

 Izglītības iestādē strādā 50 pedagogi, no tiem pamatdarbā – 40.  Saimnieciskajā darbā – 13,85 

amata vienības. Izglītības iestādē ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu 

īstenošanai. Ir psihologs, kas strādā atbilstoši savam darba plānam, īstenojot izglītības iestādes 

izvirzītās prioritātes.  

 Kadru politikā tiek racionāli izmantoti esošie resursi, bet, ņemot vērā pedagogu sadalījumu pa 

vecuma grupām, perspektīvā pēc 5 gadiem jāsāk plānot arī jaunu kadru piesaiste. 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām: 

 

 Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. 24 pedagogiem ir maģistra grāds, 6 

pedagogiem pielīdzinātais maģistra diploms, viena skolotāja – pabeigusi doktorantūru.  
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 Gandrīz visi pedagogi piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tā ietvaros izvērtēta un pilnveidota 38 savu profesionālo 

meistarību: 11 pedagogu ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 22 – 4.pakāpi, 6 – 5.pakāpi. 

 Izglītības iestāde veic valsts ģimnāziju funkcijām atbilstošu metodisko darbu: Cēsu Valsts 

ģimnāzijā sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu tiek plānoti, vadīti un 

organizēti tālākizglītības kursi, izstrādātas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A 

programmas „Skolas datorklases sagatavošana darbam ar atvērtā pirmkoda programmatūru”, 

„Darbs ar attēlu apstrādes lietotni Gimp”, „Informātikas (programmēšanas) olimpiāžu 

uzdevumu risināšanās paņēmieni”, „IKT izmantošana mācību procesā”, „Mūsdienīga vēstures 

stunda” u.c.; tiek organizēti semināri, nodarbības un konkursi novada un reģiona skolām. 13 

pedagogi ir novada metodisko apvienību vadītājii. 

 

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI  

Līdztekus minētajām mācību programmām izglītojamiem iespējams attīstīt savas spējas, 

darbojoties interešu izglītības programmās un citās ārpusstundu nodarbībās: 

- skolēnu pašpārvalde – Dome, 

- skolas jauktais koris „Tomēr”, 

- 7.-9.klašu meiteņu koris, 

- deju kolektīvs „Kande”, 

- radošā grupa, 

- programmēšanas pulciņš, 

- debašu klubs, 

- volejbola pulciņi, 

- mākslas studija, 

- rokdarbu darbnīca, 

- padziļināta mācību priekšmetu apguve, 

- iespēja iegūt starptautisko vācu valodas sertifikātu DSD 1 un DSD 2, 

- iespēja iegūt Eiropas datorprasmju sertifikātu ECDL, 

- iespēja iegūt starptautisko biznesa sertifikātu EDEXCEL, 

- iespēja piedalīties Junior Achievement aktivitātēs, 

- iespēja piedalīties starptautiskajos projektos. 
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6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SADARBĪBAS PARTNERI  

Lai izglītības iestādes darbs veiktos sekmīgi visās jomās, nepieciešama ikdienas sadarbība ar 

vietējām institūcijām un organizācijām. Regulāri notiek sadarbība ar pašvaldību izglītības iestādes 

budžeta veidošanā un iestādes darbības nodrošināšanā. 

Nozīmīgākie sadarbības partneri: 

- Izglītības un zinātnes ministrija, 

- Valsts izglītibas satura centrs, 

- novada un bijušā rajona izglītības iestādes, 

- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, 

- Sporta skola, 

- Mākslas skola, 

- Biznesa augstskola „Turība”, 

- Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte 

- Eiropas Kultūras un biznesa izglītības centrs 

- A.Kalniņa Mūzikas vidusskola, 

- Cēsu Kultūrasun Tūrisma centrs, 

- Cēsu Centrālā bibliotēka, 

- Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, 

- Valsts ģimnāzijas. 

 

7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶI,  

PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI 

Izglītības iestādes darbības mērķis ir izglītojamiem pieejamas izglītības vides veidošana, 

izglītības procesa organizēšana un īstenošana, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un 

Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

Izglītības iestādes uzdevumi: 

 radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, 

sagatavot konkurētspējīgus izglītojamos augstākās izglītības ieguvei, īstenojot ne mazāk kā trīs 

vispārējās vidējās izglītības programmas; 

 dot iespēju izglītojamiem padziļināti apgūt plašu mācību priekšmetu klāstu; 

 izvēlēties optimālas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas, racionāli 

izmantojot izglītības iestādes finanšu resursus; 

 veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un to rezultātiem. 
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8. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  PAŠNOVĒRTĒJUMA STIPRO UN 

UZLABOJAMO PUŠU KOPSAVILKUMS PA PAMATJOMĀM  

8.1. MĀCĪBU SATURS  

Stiprās puses:  

1. Cēsu Valsts ģimnāzijā tiek realizētas 6 licencētas izglītības programmas, kas izstrādātas un tiek 

pilnveidotas atbilstoši valsts sociāli ekonomiskās virzības tendencēm un apmierina izglītojamo 

un viņu vecāku pieprasījumu. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamie mācās saskaņā ar izvēlēto 

izglītības programmu. 

2. Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un izglītības iestādes vadības sadarbība programmu 

pilnveidošanā.  

3. Pedagogi racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības. 

4. Cēsu Valsts ģimnāzijā ir plašs fakultatīvo nodarbību piedāvājums, kas ļauj padziļināti apgūt 

atsevišķus mācību priekšmetus. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Aktualizēt un pilnveidot Cēsu Valsts ģimnāzijā īstenojamās izglītības programmas atbilstoši 

tendencēm un pieprasījumam tautsaimniecībā. 

8.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

8.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Stiprās puses 

1. Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas, radošas. Pedagogi izmanto daudzveidīgas 

mācību darba formas un metodes. 

2. Profesionāli veidots pedagogu un izglītojamo dialogs, izglītojamo savstarpējais dialogs mācību 

stundā.  

3. Pārdomāti organizēta projektu un skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. 

4. Pedagogi iesaista izglītojamos dažādos pasākumos, konkursos, kas palīdz uzlabot mācību 

procesu un papildināt zināšanas. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot pedagogu sadarbību, organizējot mācību stundu savstarpējo hospitāciju. 

2. Optimizēt mājas darbu apjomu. 

3. Klases audzinātāja stundās paredzēt tēmas par izglītojamo dienas režīmu un mācību darba 

plānošanu. 
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8.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Stiprās puses 

1. Izglītības iestādē ir labvēlīga un radoša mācīšanās vide. 

2. Izglītojamie prot izmantot izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes piedāvātās iespējas. 

3. Izglītības iestādē pastāvošā sekmju uzskaites un analīzes kārtība sekmē izglītojamo mācīšanās 

procesa kvalitatīvo attīstību. 

4. Izglītības iestādē izveidota noteikta kārtība kavējumu uzskaites un analīzes veikšanai. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Motivēt izglītojamos optimāli izmantot izglītības iestādes piedāvātās iespējas konsultācijās 

zināšanu uzlabošanai. 

2. Sekmju uzlabošanas nolūkā piedāvāt izglītojamiem 1-2 dienas skolēnu brīvlaikos apmeklēt 

konsultācijas mācību priekšmetos (arī sestdienās). 

3. Pilnveidot klašu audzinātāju individuālo darbu ar katru izglītojamo, kura sekmes sāk 

pazemināties vai konstatēti kavējumi (perspektīvā liecība). 

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

1. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un 

mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 

2. Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izstrādāta un darbojas noteikta kārtība izglītojamo zināšanu vērtēšanai. 

3. Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai, 

veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt darbu pie pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošanas, vienotu prasību ievērošanas 

pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. 

 

8.3. IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI 

Stiprās puses 

1. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamie uzrāda stabilus rezultātus valsts pārbaudes darbos. 

2. Izglītības iestādē uzskaita un analizē katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus katrā 

mācību priekšmetā, iegūtos rezultātus izmanto zināšanu kvalitātes paaugstināšanai. 

3. Izglītības iestāde veic izglītojamo sasniegumu salīdzinošo analīzi valsts pārbaudes darbos, īpašu 

vērību veltot valsts ģimnāziju mācību darba rezultātiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

1. Paaugstināt sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos, pilnveidojot 

mācīšanas metodiku un individuālo darbu ar izglītojamiem. 
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8.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

8.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana. 

Stiprās puses 

1. Izglītības iestādē izstrādātas instrukcijas darba drošības un darba vides risku novērtējumiem. 

2. Plašs profilaktiskais darbs veselīga dzīvesveida nodrošināšanā. 

3. Nodrošināta psihologa palīdzība pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

1. Drošības jautājumu aktualizēšana praktiskajās nodarbībās. 

 

8.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Stiprās puses 

1. Atbildīgi un radoši darbojas izglītojamo pašpārvalde. 

2. Daudzveidīgas spēju un talantu attīstības iespējas interešu izglītības programmās. 

3. Iespējas pārstāvēt izglītības iestādi starptautiskajos projektos. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Meklēt jaunas darba formas radošas personības pilnveidošanai. 

 

8.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Stiprās puses 

1. Izglītības iestādē ir apstiprināta karjeras izglītības programma. 

2. Plaši pieejama informācija par karjeras izvēles jautājumiem. 

3. Daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Klašu audzinātājiem pilnveidot karjeras izvēles jautājumu programmas realizēšanas metodiku. 

 

 

8.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Stiprās puses.  

1. Izglītības iestāde mērķtiecīgi atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, viktorīnās un citos pasākumos.  



 11 

2. Notiek sadarbība starp izglītības iestādi un vecākiem, lai veicinātu talantīgo izglītojamo 

izaugsmi un lai atbalstītu izglītojamos, kuriem ir grūtības mācību darbā. 

3. Izglītības iestādes vadība atbalsta un veicina pedagogu darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

4. Izglītības iestādē ir izveidota noteikta kārtība, kādā tiek organizēts un koordinēts darbs ar 

izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši izglītības iestādi.  

 

8.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Izglītības iestādē nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. 

 

8.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Stiprās puses 

1. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība un laiks, kad vecāki var tikties ar vadību, klašu 

audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem un  atbalsta personālu. 

2. Vecāki darbojas Skolas padomē un palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar mācību un 

audzināšanas darba pilnveidošanu, izglītības iestādes vides uzlabošanu, kā arī piedalās 

pasākumos. 

3. Izglītības iestāde regulāri sniedz informāciju vecākiem par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu izglītojamo vecāku līdzdalību ģimnāzijas dzīvē.  

 

8.5. IESTĀDES  VIDE 

8.5.1. Mikroklimats 

Stiprās puses 

1. Izkoptas izglītības iestādes tradīcijas. 

2. Pozitīva un radoša gaisotne. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Veicināt starpkultūru dialogu. 

 

8.5.2. Fiziskā vide 
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Stiprās puses: 

1. Izglītības iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, estētiski noformētas. 

2. Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikts izglītības iestādes telpu remonts un mēbeļu nomaiņa. 

3. Izglītības iestādē un tās apkārtnē izglītojamie jūtas droši. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. 

2. Turpināt telpu kosmētisko remontu. 

3. Turpināt klašu telpās mēbeļu nomaiņu. 

4. Veikt iekšējo kāpņu renovāciju. 

5. Turpināt izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanu. 

6. Īstenot projektu jaunas bibliotēkas celtniecībai. 

7. Renovēt zēnu mājturības kabinetu. 

8. Ierīkot žalūzijas izglītības iestādes aktu zālē. 

 

8.6. IESTĀDES  RESURSI  

8.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Stiprās puses 

1. Pietiekams materiāltehnisko resursu nodrošinājums izglītības programmu realizēšanai. 

2. Noteikta kārtība informācijas tehnoloģiju un citu tehnisko līdzekļu izmantošanai.  

3. Izglītības iestādes bibliotēka pilnībā nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba 

burtnīcām.  

Turpmākās attīstības vajadzības.  

1. Turpināt pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi 

mācību kabinetos.  

2. Regulāri ik pēc četriem gadiem nomainīt kabinetos datorus. 

3. Uzlabot mājturības un tehnoloģiju mācību kabinetu aprīkojumu atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 

 

8.6.2. Personālresursi 

Stiprās puses 

1. Cēsu Valsts ģimnāzijā strādājošie pedagogi ir augsti kvalificēti. 



 13 

2.  Pedagogu kolektīvs ir radošs, inovatīvs, peadgogi veic vispusīgu metodisko darbību, ir mācību 

priekšmetu programmu un mācību līdzekļu autori un līdzautori, piedalās radošo darbu skatēs, 

aktīvi darbojas dažādos projektos.13 pedagogi ir novada metodisko apvienību vadītāji. 

3. Lielākā daļa pedagogu piedalījušies kvalitātes vērtēšanas procesā un ieguvuši kvalitātes 

pakāpes. 3.pakāpi ieguvuši 11 pedagogi, 4.pakāpi – 22 pedagogi, 5.pakāpi – 6 pedagogi. 

4. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi intensīvi apmeklē tālākizglītības kursus, ir vienmēr informēti 

par jaunumiem mācību priekšmeta metodikā, jauniem mācību līdzekļiem. 

5. Izglītības iestādes vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

1. Sabalansēt tālākizglītības pasākumu nepieciešamību un izglītības iestādes reālās iespējas, lai 

novērstu mācību stundu zudumus. 

2. Perspektīvā plānot jaunu pedagogu piesaisti pensijā aizejošo pedagogu nomaiņai. 

 

8.7. IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES  

NODROŠINĀŠANA.  

8.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana.  

Stiprās puses 

1. Kolektīva līdzdalība izglītības iestādes darba pašnovērtēšanā un attīstības plāna izstrādē. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Attīstības plāna starpposmu efektīvāka izvērtēšana. 

2. Attīstības plāna un pašnovērtējuma ziņojuma  regulāra aktualizēšana e-vidē. 

 

8.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Stiprās puses 

1. Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti. 

2. Efektīva personāla pārvaldība. 

Turpmākās attīstības vajadzības. 

1. Pilnveidot pedagogu informētības kārtību. 
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8.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Stiprās puses 

1. Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, nodrošinot mērķtiecīgu budžeta plānošanu un izlietošanu, 

kā arī piesaistot papildus līdzekļus izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. 

2. Izglītības iestādes atsaucība un iniciatīva sadarbībā ar citām pašvaldības institūcijām. 

3. Regulāri izglītojamo apmaiņas projekti ar Ahimas ģimnāziju un Gistrovas jauniešiem. 

4. Aktīva sadarbība sadarbība ar valsts ģimnāzijām. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Starptautiskās sadarbības attīstīšana izglītībā un kultūrā. 
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9. CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  

2015. –  2020 .  MĀCĪBU GADIEM  

Izglītības iestādes turpmāko attīstību detalizēti atspoguļo Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns no 2015. līdz 2020.gadam, tas balstīts uz 

pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem. Pašnovērtējuma ziņojumā iekļauts tā kopsavilkums. 

C Ē S U  V A L S T S  Ģ I M N Ā Z I J A S  V Ī Z I J A  

Izglītības iestāde – pilnveidoties motivētu, intelektuālu, radošu, atvērtu inovācijām un pilsoniski atbildīgu personību attīstītāja. 

C Ē S U  V A L S T S  Ģ I M N Ā Z I J A S  V Ē R T Ī B A S  

 Mērķtiecība, izaugsme. 

 Cieņpilnas savstarpējās attiecības. 

 Sadarbība. 

Pamatjoma 2014./2015. m.g. 2015./2016. m.g. 2016./2017. m.g. 2017./2018. m.g. 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 

1. Mācību saturs 
Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu aktualizēšana un pilnveidošana atbilstoši mūsdienu 
strauji mainīgās sabiedrības pieprasījumam. 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 

2.1. Mācīšanas 
kvalitāte 

Mācīšanas procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot 
mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju. 

Modernu informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs 

pielietojums mācību procesā.  

2.2. Mācīšanās 
kvalitāte 

Izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšana un 
personīgās atbildības par mācību rezultātiem 
paaugstināšana. 

Mācīšanās efektivitātes paaugstināšana atbilstoši ikviena 

spējām. 

2.3. Vērtēšana kā 
mācību procesa 
sastāvdaļa 

Pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošana, vienotu prasību 
ievērošana pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. 

Efektīvāka vērtēšanas metožu izvēle atbilstoši mācību 

priekšmeta specifikai. 

3. Izglītojamo sasniegumi Optimālo un augsto vērtējumu skaita paaugstināšana ikdienas un valsts pārbaudes darbos. 
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Pamatjoma 2014./2015. m.g. 2015./2016. m.g. 2016./2017. m.g. 2017./2018. m.g. 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 

4. Atbalsts 
izglītojamiem 

4.1. Atbalsts mācību 
darba 
diferenciācijai 

Uz sadarbību vērsta mācību procesa diferenciācija 

4.2. Atbalsts 
personības 
veidošanā 

Nacionālās 
kultūras vērtību 
izkopšana. 

Izglītības iestādes 
tradīciju un 
kultūrvides 
kopšana, 
atzīmējot skolas 
90.dzimšanas 
dienu 

Trīspusējas 

izglītojamo, 

pedagogu un 

vecāku 

sadarbības 

veicināšana. 

Veselīga dzīves 

veida un drošības 

pasākumu 

aktualizēšana. 

Kultūridentitātes 

un valstiskās 

apziņas 

stiprināšana 

izglītojamos. 

Karjeras izglītības 

programmas 

aktualizēšana. 

5. Iestādes vide 5.1. mikroklimats Izglītojamiem draudzīgas un radošas vides stiprināšana 

5.2. fiziskā vide Funkcionālas un harmoniskas izglītības iestādes fiziskās vides izveide 21.gadsimta prasmju apguvei. 

6. Resursi 6.1. Iekārtas un 
materiāltehni-
skie resursi 

Turpināt pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību kabinetos.  

6.2. Personālresursi Profesionālo kompetenču pilnveide un jaunu pedagogu piesaiste. 

7. Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba 
pašnovērtēšana 
un attīstības 
plānošana 

Katra pedagoga lomas palielināšana izglītības iestādes attīstības plāna izpildē un attīstības plāna starpposmu 
izvērtēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma regulārā aktivizēšanā tīmekļa vietnē. 

 

7.2. Iestādes 
sadarbība ar 
citām 
institūcijām 

Starptautiskās sadarbības attīstīšana izglītībā un kultūrā. 
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9.1. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU  ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ MĀCĪBU SATURS 2015.-2020.GADS 

Prioritāte: Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu aktualizēšana un pilnveidošana atbilstoši mūsdienu strauji mainīgās 

sabiedrības pieprasījumam. 

Mērķis: Piedāvāt laikmetam un sabiedrības pieprasījumam atbilstošas izglītības programmas. 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Ir pārskatītas izglītības programmas un veikti atbilstoši grozījumi, pamatojoties uz  

o Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām paraugprogrammām, 

o izglītojamo un vecāku viedokli,  

o augstskolu pieprasījumu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Īstenot 2014. g. 12. augusta MK 

noteikumus Nr. 468 „Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Normatīvie dokumenti 

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

2. Īstenot 2013. g. 21. maija MK 

noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par 

valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības 

programmu paraugiem” 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Normatīvie dokumenti 

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

3. Regulāri iepazīties ar aktuāliem 

normatīviem dokumentiem mācību 

I.Šķestere visu periodu Normatīvie dokumenti G.Bērziņa 
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satura jautājumos un 

nepieciešamības gadījumā, veikt 

grozījumus skolas izglītības 

programmās 

4. Izstrādāt un iesniegt mācību 

priekšmetu un fakultatīvo 

nodarbību programmu īstenošanas 

plānus 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Līdz attiecīgā gada 

15.septembrim 

Mācību priekšmetu 

programmas 

Mācību priekšmetu 

standarti 

I.Šķestere 

5. Kontrole par mācību priekšmetu un 

fakultatīvo nodarbību programmu 

īstenošanas plānu, laika sadalījuma 

atbilstību ierakstiem e-klases 

žurnālā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

semestru beigās Tematiskie plāni,  

e-klases žurnāls 

I.Šķestere 

 

9.2. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU  ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  2015.-2020.GADS 

9.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācīšanas kvalitāte 2015.-2017.gads 

Prioritāte:  

 Mācīšanas procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju. 

Mērķis: Paaugstināt izglītojamo zināšanu kvalitāti, prasmīgi izmantojot un dažādojot mācību metodes. 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Paaugstinājušies izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi. 

 Pedagogi pārzina un veiksmīgi izmanto dažādas mācību metodes. 

 Pedagogi veido mācību un metodiskos materiālus. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Izglītojamo izziņas interešu 

paplašināšana, dažādojot mācību 

metodes. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

visu periodu Informācijas 

tehnoloģijas 

Mācību materiāli 

I.Šķestere 

2. Diferencētas pieejas nodrošināšana 

mācību procesā, lai sasniegtu katra 

izglītojamā spējām atbilstošu 

zināšanu kvalitāti. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

visu periodu Izglītojamo izpētes 

materiāli 

Kursos gūtās zināšanas 

I.Šķestere 

3. Mācību metožu efektivitātes izpēte 

konkrētā mācību priekšmetā tēmā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

visu periodu Izglītojamo darbi 

Stundu vērošanas 

materiāli 

I.Šķestere 

4. Mācību un metodisko materiālu 

izstrāde ar mērķi – izglītojamo 

zināšanu kvalitātes nodrošināšana. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

visu periodu Pedagogu pieredze I.Šķestere 

5. Pedagogu pieredzes popularizēšana 

meistarklasēs efektīvu mācību 

metožu pielietošanā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

1 reizi semestrī Pedagogu pieredze I.Šķestere 

Mācīšanas kvalitāte 2018.-2020.gads 

Prioritāte: Modernu informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs pielietojums mācību procesā. 

Mērķis: Efektivizēt mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Pedagogiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes darboties ar jaunākajām tehnoloģijām. 
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 Pedagogi izmanto darbā jaunākās tehnoloģijas, rosina to darīt izglītojamiem. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Organizēt pedagogu profesionālo 

pilnveidi darbam ar jaunākajām 

tehnoloģijām.  

I.Siliņš Visu periodu Cilvēkresursi un 

informācijas 

tehnoloģijas 

G.Bērziņa 

2. Dalīties pieredzē par informācijas 

tehnoloģiju izmantošanu mācību 

procesā. 

Pedagogi Organizēt meistarklases 

skolēnu brīvlaikos 

Cilvēkresursi un 

informācijas 

tehnoloģijas 

I.Šķestere 

3. Attīstīt izglītojamos prasmes 

analizēt un atlasīt informāciju, 

redzēt kopsakarības, sniegt 

atgriezenisko saiti. 

Pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

4. Sagatavot pedagoģisko sēdi par 

informācijas tehnoloģiju lomu 

mācību procesa efektivizēšanā. 

I.Siliņš 2019.gada pavasarī Cilvēkresursi G.Bērziņa 

 

9.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

Mācīšanās kvalitāte 2015.-2017.gads 

Prioritāte: Izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību rezultātiem paaugstināšana. 

Mērķis: Aktivizēt izglītojamo darbu mācību stundās un palielināt viņu personīgo līdzatbildību par mācību procesa norisi. 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Izglītojamais radoši un racionāli pielieto informācijas tehnoloģijas mācību procesā. 
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 Izglītojamais  spēj uzņemties iniciatīvu. 

 Izglītojamais  prot plānot savu darbību. 

 Izglītojamais spēj saskatīt kopsakarības par lietu norisi. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Aktivizēt izglītojamo prasmi 

patstāvīgi mācīties, analizēt, secināt 

un veidot personisko atbildību par 

mācību sasniegumiem. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Izglītojamie 

Visu periodu Izglītojamie, pedagogi I.Šķestere 

2. Izmantot mācību metodes un 

formas, kur domā, prāto, 

eksperimentē, rosina, sadarbojas, 

jautā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Izglītojamie 

Visu periodu Metodiskie materiāli 

Pedagogi, izglītojamie 

I.Šķestere 

3. Attīstīt izglītojamos plānošanas 

prasmes, mācot racionāli izmantot 

savu laiku. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Audzināšanas stundas I.Šķestere 

4. Veicināt izglītojamo spēju būt 

radošiem un uzņemties iniciatīvu. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

5. Izmantot e-vidi kā papildinājumu 

apmācībai. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Siliņš 

6. Samazināt neattaisnoti kavēto 

mācību stundu skaitu. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

 



22 

Mācīšanās kvalitāte 2018.-2020.gads 

Prioritāte: Mācīšanās efektivitātes paaugstināšana atbilstoši ikviena spējām. 

Mērķis: Paaugstināt mācīšanās efektivitāti, ievērojot izglītojamo stiprās puses un individuālos mācīšanās stilus.  

Novērtēšanas kritēriji: 

 Izglītojamie ir ieinteresēti un motivēti patstāvīgi veikt radošus un pētnieciskus darbus. 

 Izglītojamie aktīvi darbojas mācību stundās. 

 Izglītojamie zina iespējas, kā attīstīties ne tikai mācību stundā, bet arī pašmācības ceļā. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Paaugstināt mācību stundu 

efektivitāti, izmantojot diferencētu, 

radošu pieeju, pētnieciskas mācību 

metodes un starppriekšmetu saikni. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

2. Veicināt dažādu jomu mācību 

priekšmetu pedagogu sadarbību, 

izzinot un attīstot izglītojamo 

talantus. 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

3. Attīstīt izglītojamos patstāvīgā 

darba prasmes, prasmi uzņemties 

iniciatīvu un atbildību. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

4. Aktualizēt pašmācības ceļā iegūto 

zināšanu nozīmi, rosinot 

izglītojamos tās izmantot mācību 

procesā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 
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9.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 2015.-2017.gads 

Prioritāte: Pārbaudes darbu kvalitātes uzlabošana, vienotu prasību ievērošana pārbaudes darbu veidošanā un vērtēšanā. 

Mērķis: Veidot starpdisciplināru sadarbību, izstrādājot un vērtējot pārbaudes darbus. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Pedagogi veido un vērtē pārbaudes darbus, pamatojoties uz valstī noteikto mācību darba vērtēšanas kārtību un Cēsu Valsts ģimnāzijā 
izstrādāto kārtību izglītojamo zināšanu vērtēšanai.  

 Izglītojamo noslēguma darba veidošanu saskaņo mācību priekšmetu metodiskajās komisijās.  
 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izvērtēta un izmantota mācību darba plānošanai un pilnveidošanai. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Metodiskajās komisijās  

saskaņot noslēguma darbu 

veidošanas kārtību. 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Attiecīgā mācību gada janvāris Valsts standarts, 

izglītības iestādes 

nolikums 

I.Šķestere  

2. Ievērot vienotas prasības 

pārbaudes darbu veidošanā 

un vērtēšanā. 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visu periodu Valsts standarts I.Šķestere 

3. Analizēt noslēguma 

pārbaudes darbus un 

rezultātus izmantot mācību 

darba turpmākajai plānošanai 

un pilnveidošanai. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Pārbaudes darbi I.Šķestere 
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4. Regulāri informēt 

izglītojamos un vecākus par 

mācību darba rezultātiem. 

Klašu audzinātāji Visu periodu e-klases tīmekļa 

vietne, sekmju 

izraksti, liecības 

I.Šķestere  

 

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 2018.-2020.gads 

Prioritāte: Efektīvāka vērtēšanas metožu izvēle atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. 

Mērķis: Efektivizēt mācību procesu, dažādojot vērtēšanas metodes.  

Novērtēšanas kritēriji: 

 Mācību stundā tiek izmantotas daudzveidīgas vērtēšanas metodes. 

 Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās notiek diagnosticējošo un gada noslēguma darbu veidošanas saskaņošana. 

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācību procesa efektivātātes paaugstināšanai. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Lai motivētu izglītojamo izaugsmi, 

veidot izpratni par vērtēšanas 

metodēm. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Normatīvie dokumenti 

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

2. Izmantot pašnovērtējuma metodi, 

mācot izglītojamos objektīvi vērtēt 

savus sasniegumus, analizēt tos.  

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Normatīvie dokumenti 

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

3. Metodisko komisiju sanāksmēs 

saskaņot diagnosticējošo un gada 

noslēguma darbu nosacījumus. 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visu periodu Normatīvie dokumenti 

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

4. Analizēt diagnosticējošos un gada Mācību priekšmetu Visu periodu Diagnosticējošie un I.Šķestere 
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noslēguma darbus, rezultātus 

izmantot mācību procesa 

efektivitātes paaugstināšanai. 

pedagogi noslēguma darbi 

9.3. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU  ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 2015.-2020.GADS 

Prioritāte: Optimālo un augsto vērtējumu skaita paaugstināšana ikdienas un valsts pārbaudes darbos. 

Mērķis: Paaugstināt optimālo un augsto vērtējumu skaitu ikdienas un valsts pārbaudes darbos. 

Novērtēšanas kritēriji: 

 Palielinājies optimālo un augsto vērtējumu skaits ikdienas pārbaudes darbos. 

 Novērtējums centralizētajos eksāmenos un pārējos valsts pārbaudes darbos. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Palielināt izglītojamo optimālo un 

augsto vērtējumu skaitu ikdienas 

mācību darbā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi, klašu 

audzinātāji 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 

2. Panākt izglītojamo mācību sasniegumu 

vidējo procentuālo novērtējumu 

centralizētajos eksāmenos par 10% 

augstāku nekā vidējo procentuālo 

novērtējumu valstī un par 5% augstāku 

nekā vidējais procentuālais novērtējums 

Vidzemes reģionā. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 
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9.4. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  2015.-2020.GADS  

9.4.1. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Uz sadarbību vērsta mācību procesa diferenciācija 

Mērķis: Atbalstīt talantīgo izglītojamo izaugsmi un palīdzēt izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

izglītības iestādi.  

Novērtēšanas kritēriji: 

 Pedagogi savstarpēji sadarbojas diferencētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošanā un analīzē. 

 Mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās darbā ar izglītojamiem tiek īstenota individuālā pieeja. 

 Izglītojamā ģimene un pedagogs sadarbojas mācību sasniegumu paaugstināšanā. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Apzināt talantīgo izglītojamo stiprās 

puses un vajadzības. 

Direktores vietniece 

izglītības darbā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

2. Motivēt izglītojamos piedalīties 

izglītības iestādes, novada, reģiona un 

valsts zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos. 

Direktores vietniece 

izglītības darbā 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

3. 10.klašu izglītojamiem organizēt 

nodarbības par ZPD struktūru, 

izstrādāšanas kārtību, vērtēšanu. 

Metodiskā padome  Katru mācību gadu Cilvēkresursi  I.Šķestere 
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4. Nodrošināt izglītojamo zinātniski 

pētnieciskās darbības kvalitāti, 

organizējot ZPD priekšaizstāvēšanu 

10.klasei 2.semestrī un 11.klasei 

1.semestrī. 

Metodiskā padome Katru mācību gadu Cilvēkresursi  I.Šķestere 

5. Organizēt 11.klašu Skolēnu ZPD 

lasījumus izglītības iestādē. 

Metodiskā padome Projektu nedēļā  Cilvēkresursi  I.Šķestere 

6. Pilnveidot Cēsu Valsts ģimnāzijas kā 

novada metodiskā centra darbību, 

organizējot novada ZPD lasījumus. 

Metodiskā padome 2014./2015.m.g. 

2016./2017.m.g. 

2018./2019.m.g. 

Cilvēkresursi  

Izglītības iestādes 

budžeta ietvaros 

G.Bērziņa 

7. Attīstīt izglītojamo prasmes projektu 

izstrādē un prezentēšanā, organizējot 

starpnovadu skolu 7.-9.klašu izglītojamo 

projektu konkursu un konferenci. 

Metodiķi  2014./2015.m.g. 

2.semestrī 

Cilvēkresursi  

 

I.Šķestere 

8. Veicināt izglītojamo vecāku un 

sabiedrības līdzdalību darbā ar 

talantīgiem ģimnāzistiem zinātniski 

pētniecisko darbu un projekta darbu 

izstrādē. 

Metodiskā padome 

Skolas padome 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

9. Atbalstīt pedagogus darbā ar talantīgiem 

izglītojamiem. 

Direktores vietniece 

izglītības darbā 

Katru mācību gadu Izglītības iestādes 

budžeta ietvaros 

G.Bērziņa 

10. Godināt talantīgos izglītojamos, 

pedagogus un vecākus pasākumā 

„Zvaigžņu stunda”. 

Direktores vietnieki  Katru mācību gadu Cilvēkresursi  

Izglītības iestādes 

budžeta ietvaros 

G.Bērziņa 
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11. Informāciju par sasniegumiem 

atspoguļot izglītības iestādes tīmekļa 

vietnē un Gadagrāmatā, masu medijos. 

I.Šķestere Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

12. Apzināt, organizēt un koordinēt darbu 

ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši izglītības iestādi. 

I.Šķestere 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

13. Nodrošināt izglītojamiem individuālo 

pieeju mācību stundās, konsultācijās un 

ārpusstundu nodarbībās. 

I.Šķestere 

Klašu audzinātāji 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

14. Pilnveidot izglītības iestādes un vecāku 

sadarbību mācību motivācijas 

paaugstināšanā un mācību sasniegumu 

uzlabošanā. 

Direktores vietniece 

izglītības darbā 

Klašu audzinātāji 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi 

e-klase,  

sekmju izraksti, 

individuālas sarunas, 

vecāku sapulces 

G.Bērziņa 

15. Pedagogiem savstarpēji sadarboties 

diferencētu uzdevumu un pārbaudes 

darbu veidošanā un analīzē 

Metodisko komisiju 

vadītāji  

Katru mācību gadu Cilvēkresursi I.Šķestere 

16. Veidot mācību uzdevumu un materiālu 

apkopojumu, kas izmantojams 

individuālas pieejas nodrošināšanai 

mācībās. 

Metodisko komisiju 

vadītāji  

Katru mācību gadu Cilvēkresursi I.Šķestere 
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17. Vadīt atklātās stundas un nodarbības, 

demonstrējot individuālu, diferencētu 

pieeju. 

Mācību priekšmetu 

pedagogi 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi I.Šķestere 

 

9.4.2. Atbalsts personības veidošanā  

Atbalsts personības veidošanā 2014./2015.gads 

Prioritāte: Nacionālās kultūras vērtību izkopšana. 

Mērķis: Audzināt izglītojamos lepnumu par nacionālās kultūras vērtībām.  

Novērtēšanas kritēriji: Pašdarbības kolektīvi piedalās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Izglītojamie tiek iesaistīti dažādos 

radošos konkursos, projektos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Sagatavot pašdarbības kolektīvus 
XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem. 

I.Šķendere 

A.Kozaks 

2014./2015. m.g. Pedagogu darbs I.Lāce 

2. Nodrošināt koru un deju 

kolektīvu dalībniekus ar jauniem 

tērpiem. 

P.Gavariņš 2014./2015. m.g. Pašvaldības 

finansējums 

G.Bērziņa 

3. 7.,8. klašu izglītojamiem 

organizēt projektu darbu sava 

novada dziesmu un deju 

kolektīvu vēstures izpētē „Tie ir 

vārdi no manas tautas un 

dziesma arī no tās. Un es zinu – 

L.Suhanova, 

klašu audzinātāji 

2014./2015. m.g. Pedagogu darbs, 

izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 
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neviens manā vietā to nedziedās”. 

4. Organizēt tematiskās 

audzināšanas stundas nacionālās 

kultūras vērtību izpratnē. 

Klašu audzinātāji 2014./2015. m.g. Pedagogu darbs I.Lāce 

5. Rosināt izglītojamos iesaistīties 

radošajos konkursos. 

Latviešu valodas un 

literatūras skolotāji, 

vizuālās mākslas, 

mūzikas skolotāji 

Visu periodu Pedagogu darbs I.Lāce 

 

Atbalsts personības veidošanā 2015./2016.gads 

Prioritāte: Izglītības iestādes tradīciju un kultūrvides kopšana, atzīmējot skolas 90.dzimšanas dienu. 

Mērķis: Attīstīt piederības izjūtu savai skolai.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Izglītības iestādē ir izstrādāts pasākumu plāns, sagaidot skolas 90.jubileju. 

 Izglītojamie iesaistās skolas vēstures pētīšanā un apkopošanā. 

 Izglītojamie piedalās skolas jubilejai veltītajās izstādēs, konkursos, akcijās, pasākumos. 

 Interešu izglītības pulciņi ir sagatavojuši skolas jubilejai veltītu repertuāru, piedalās izglītības iestādes svinīgajos pasākumos. 

 Tiek izdota izglītības iestādes avīze „ Savējie sapratīs”.  

 Tiek publiskota informācija par izglītības iestādes aktualitātēm novada laikrakstā „Druva” un sociālajos tīklos. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Izstrādāt pasākumu plānu skolas 

90.dzimšanas dienas svinībām. 

G. Bērziņa 2015./2016. m.g. Pedagogu darbs G. Bērziņa 

2. Izglītības iestādes interešu izglītības 

pulciņiem apgūt jubilejai veltītu 

repertuāru, piedalīties svinīgajos 

pasākumos skolā un novadā. 

Pulciņu vadītāji 2015./2016. m.g. Pedagogu darbs I.Lāce 

3. Turpināt izdot izglītības iestādes avīzi 

„Savējie sapratīs”, aktualizējot skolas 

jubilejai veltītu informāciju.  

M.Baķe 2015./2016. m.g. Izglītības iestādes 

budžets 

I.Lāce 

4. Regulāri atspoguļot informāciju par 

izglītības iestādes aktualitātēm novada 

laikrakstā „Druva” un sociālajos tīklos. 

 2015./2016. m.g. Pedagogu darbs  

5. Audzināšanas stundās, projektu nedēļā 

un citos pasākumos organizēt izglītības 

iestādes jubilejai veltītas izstādes, 

tikšanās, konkursus, viktorīnas, akcijas, 

lasījumus skolas vēstures izzināšanā. 

Klašu audzinātāji 2015./2016. m.g. Pedagogu darbs I.Lāce 

6. Iekārtot gadadienai veltītas izglītojamo 

darbu fotokolāžu, plakātu, zīmējumu, 

prezentāciju izstādes.  

Vizuālās makslas 

skolotāji 

2015./2016. m.g. Izglītības iestādes 

budžets 

I.Lāce 

7. Sagatavot un izdot skolas vēstures 

izpētei veltītu grāmatu. 

M.Baķe 2015.gads Ziedojumi G. Bērziņa 
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8. Organizēt jaunu projektu „Skolas 

gaismas logi” – veltījumu dzimšanas 

dienai. 

I.Lāce 2015. gada 24. okt. Ziedojumi G. Bērziņa 

 

Atbalsts personības veidošanā 2016./2017.gads 

Prioritāte: Trīspusējas izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbības veicināšana. 

Mērķis: Uzlabot informācijas apmaiņas sistēmu starp izglītības iestādi un vecākiem. Pilnveidot sadarbības formas starp skolu un ģimeni.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Palielinājies vecāku skaits, kuri izmanto e-klases pakalpojumus. 

 Organizēti svētku pasākumi ar vecāku līdzdalību. 

 Organizēta sadarbība ar vecākiem karjeras izglītībā. 

 Organizētas vecāku sapulces. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Rosināt vecākus izmantot e-klases 

pakalpojumus. 

D.Siliņa 2016./2017. m.g. Interneta resursi G.Bērziņa 

2. Informēt vecākus par izglītojamo 

perspektīvajām liecībām un par 

citām izglītojamo mācību darba 

plānošanas metodēm, kuras savā 

darbā izmantojuši klases 

audzinātāji. 

Klašu audzinātāji 2016./2017. m.g. Pedagogu darbs G.Bērziņa 
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3. Organizēt vecākiem izglītojošas 

lekcijas. 

I.Šķestere 2016./2017. m.g. Izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 

4. Organizēt svētku pasākumus ar 

vecāku līdzdalību – Zinību dienu, 

Ziemassvētku koncertu, Pateicības 

svētkus, Žetona vakaru, Zvaigžņu 

stundu u.c. 

I.Lāce Visu periodu Izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 

5. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, 

organizējot „Ēnu dienu”, karjeras 

nedēļas pasākumus izglītības 

iestādē un vecāku darbavietās. 

D.Baltiņa Visu periodu Pedagogu darbs G.Bērziņa 

6. Divas reizes gadā organizēt vecāku 

sapulces, vienu reizi Atvērto 

durvju dienu. 

I.Šķestere Visu periodu Pedagogu darbs, 

izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 

 

Atbalsts personības veidošanā 2017./2018.gads 

Prioritāte: Veselīga dzīves veida un drošības pasākumu aktualizēšana. 

Mērķis: Rosināt izglītojamos ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Izglītojamie apzinās veselības un dzīvības vērtības nozīmi. 

 Izglītojamie ir atbildīgi par savu un citu cilvēku veselību un dzīvību. 

 Izglītojamiem ir prasmes novērtēt savu veselību un dzīvesveidu. 

 Izglītojamie prot novērtēt risku savā rīcībā un uzvedībā, zina darba drošības pamatelementus. 

 Izglītojamie izprot veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, rūpējas par savu veselību. 
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 Izglītojamie izprot vides un sabiedrības mijiedarbību. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Organizēt izglītojamo dalību Vislatvijas 

talkā “Par tīru un zaļu valsti” un citās 

līdzīgās ar vidi saistītās  akcijās, 

konkursos un projektos. 

I.Lāce Visu periodu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

2. Dažādot Sporta dienu programmu 

sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.  

Sporta skolotāji 2017./2018. m.g. Izglītības iestādes budžets G.Bērziņa 

3. Audzināšanas stundās un skolas 

aktivitātēs izglītot izglītojamos par 

dažādu atkarību riskiem, t.sk., par 

psihoaktīvo vielu lietošanas sekām. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

4. Pilnveidot izglītojamo mediju 

lietotprasmes, akcentējot drošības 

jautājumus interneta lietošanā, kā arī 

autortiesību ievērošanu.  

I.Siliņš un D.Siliņa Visu periodu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

5. Audzināšanas stundās iekļaut tematus 

par izglītojamā personīgo atbildību par 

veselības un savas dzīves kvalitātes 

jautājumiem, par darba drošības 

pamatelementiem. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

6. Projektu nedēļas ietvaros veikt 

pētījumus par veselīgu dzīvesveidu. 

Klašu audzinātāji 2017./2018. m.g. Cilvēkresursi, 

izglītības iestādes budžets 

G.Bērziņa 



35 

7. Organizēt izglītības iestādes medmāsas 

un citu medicīnas darbinieku tikšanos ar 

izglītojamiem par veselīgu uzturu, 

drošību, medicīniskajām apskatēm u.c. 

A.Baltā Visu periodu Cilvēkresursi G.Bērziņa 

8. Atjaunot Sarkanā Krusta pulciņa 

darbību izglītības iestādē pirmās 

palīdzības prasmju sniegšanai. 

A.Baltā 2017./2018. m.g. Cilvēkresursi G.Bērziņa 

 

 

Atbalsts personības veidošanā 2018./2019.gads 

Prioritāte: Kultūridentitātes un valstiskās  apziņas stiprināšana izglītojamos. 

Mērķis: Ieaudzināt izglītojamos pilsonisku attieksmi.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Sadarbībā ar izglītojamiem un vecākiem izstrādāts komplekss plāns Latvijas 100.dzimšanas dienas vispusīgai atzīmēšanai. 

 Iedzīvinātas jaunas, izglītojamiem saistošas darba formas atceres dienu atzīmēšanai. 

 Izglītojamie sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām, valsts institūcijām, ar CBJC, novada jauniešu domi un citām jauniešu organizācijām. 

  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Izstrādāt kompleksu visaptverošu 

pasākumu plānu Latvijas 100.dzimšanas 

dienas atzīmēšanai. 

I.Lāce 2018. gads Izglītības iestādes 

budžets,  

cilvēkresursi 

G. Bērziņa 
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2. Iedzīvināt jaunas, izglītojamiem 

saistošas darba formas, atzīmējot  

Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un 

atceres dienas, ko nosaka Latvijas 

Republikas likums „Par svētku, atceres 

un atzīmējamām dienām”, un iesaistīt 

izglītojamos nozīmīgu sabiedriskās un 

kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, 

īpašu uzmanību pievēršot Latvijas 

100.dzimšanas dienas atzīmēšanai. 

I.Lāce, 

klašu audzinātāji, 

vēstures skolotāji 

2018. gads Cilvēkresursi G. Bērziņa 

3. Nodrošināt iespējas izglītojamiem aktīvi 

iesaistīties pašdarbības kolektīvu 

darbībā, apgūstot un prezentējot īpašu  

valsts dzimšanas dienai veltītu 

programmu. 

I.Šķendere, 

A.Kozaks 

2018./2019. m.g. Cilvēkresursi G. Bērziņa 

4. Sekmēt formālās un neformālās 

izglītības sasaisti izglītojamo radošuma 

un inovatīvas darbības veicināšanā. 

I.Lāce 2018./2019. m.g. Cilvēkresursi G. Bērziņa 

5. Audzināšanas darbā izmantot darba 

formas - izglītojamo interesi veicinošas 

par valsts, Eiropas notikumiem kultūrā, 

ekonomikā, politikā, kas balstīta 

praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā. 

Klašu audzinātāji 2018./2019. m.g. Cilvēkresursi G. Bērziņa 

6. Veicināt izglītojamo sadarbības iespējas 

ar sabiedriskajām organizācijām, valsts 

institūcijām, ar CBJC, novada jauniešu 

domi un citām jauniešu organizācijām. 

I.Lāce Visu periodu Cilvēkresursi G. Bērziņa 
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Atbalsts personības veidošanā 2019./2020.gads 

Prioritāte: Karjeras izglītības programmas aktualizēšana. 

Mērķis: Motivēt izglītojamo mūža izglītībai un apzinātai karjeras izvēlei.  

Novērtēšanas kritēriji: Iemācīt izglītojamiem informācijpratības, informācijas meklēšanu un analīzi, kas nepieciešamas profesiju izvēlē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Klases audzināšanas stundās, 

veicot pašizpēti, analizēt savu 

personīgo pieredzi, dotumus, 

spējas. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Izglītības iestādes 

psihologs 

D.Baltiņa 

2. Apzināt darba tirgus piedāvātās 

iespējas. 

D.Baltiņa Visu periodu NVA karjeras 

konsultants 

I.Lāce 

3. Organizēt karjeras izglītības 

pasākumus: karjeras nedēļa, ēnu 

diena, atvērto durvju dienas, 

tikšanās ar augstskolu studentiem, 

dažādu profesiju pārstāvjiem. 

D.Baltiņa Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

4. Organizēt klašu ekskursijas uz 

iestādēm un uzņēmumiem, 

augstskolām, dažādu izstāžu 

apmeklēšanu. 

Klašu audzinātāji Visu periodu Personiskais 

līdzfinansējums 

I.Lāce 

5. Veidot sadarbību ar augstskolu 

pasniedzējiem izglītojamo 

izglītības līmeņa paaugstināšanā 

Izglītības iestādes 

administrācija 

Visu periodu Personiskais 

līdzfinansējums 

G.Bērziņa 
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un motivācijas veidošanā. 

 

9.5. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IESTĀDES  VIDE 2015.-2020.GADS 

9.5.1. Mikroklimats 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Izglītojamiem draudzīgas un radošas vides stiprināšana. 

Mērķis: Veidot izglītības iestādei kopīgas vērtības un veicināt savstarpējo iecietību un toleranci.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Pedagogi un izglītojamie ir iecietīgi un toleranti. 

 Izkoptas izglītības iestādes tradīcijas. 

 Mazākumtautību izglītojamie ir integrējušies iestādes vidē. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Izmantot jaunas darba formas un 

metodes izglītības iestādes pasākumu 

veidošanā. 

I.Lāce Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

2. Iesaistīt izglītojamos radošās aktivitātēs 

– fotokolāžu, plakātu, zīmējumu, 

prezentāciju, izstāžu veidošanā u.c.. 

vizuālās mākslas 

skolotāji 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

3. Regulāri izdot izglītības iestādes avīzi 

“Savējie sapratīs” un Skolas gada 

grāmatu. 

Bibliotekārs Visu periodu Cilvēkresursi, 

izglītības iestādes 

budžets 

I.Lāce 
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4. Sekmēt sadarbību un savstarpēju 

dialogu ar mazākumtautību grupām, 

tām integrējoties izglītības iestādes 

vidē. 

Pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Izglītības iestādes 

administrācija 

5. Aktīvāk iesaistīties izglītības iestādes 

dzīves publiskošanā izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē, preses izdevumos un 

sociālajos portālos. 

Bibliotekārs,  

vietn.inf.jautājumos, 

izglītības iestādes 

metodiķis 

Visu periodu Cilvēkresursi I.Lāce 

 

9.5.2. Fiziskā vide 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Funkcionālas un harmoniskas izglītības iestādes fiziskās vides izveide 21.gadsimta prasmju apguvei. 

Mērķis: Izveidot funkcionālu un harmonisku izglītības iestādes vidi.  

Novērtēšanas kritēriji:  

 Ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

 Veikts kosmētiskais remonts katru gadu 3 – 4 kabinetos. 

 Ieliktas logu vērtnes. 

 Nomainīt novecojušās izglītības iestādes mēbeles. 

 Uzbūvēts Skolēnu zinātniskais centrs. 

 Izveidota auditorija. 

 Veikta iekšējo kāpņu renovācija. 

 Ierīkotas žalūzijas izglītības iestādes aktu zālē. 

 Renovēts mājturības un tehnoloģiju kabinets (metālapstrādei un kokapstrādei). 

 Labiekārtota izglītības iestādes apkārtne. 

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmu 

P.Gavariņš 2015./2016.m.g. Cēsu novada 

pašvaldības budžets 

G.Bērziņa 

2. Veikt kosmētisko remontu 3 – 4 

kabinetos 

P.Gavariņš Katru gadu Izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 

3. Ielikt logu vērtnes 3 gab. P.Gavariņš 2016./2017.m.g. Izglītības iestādes 

budžets 

G.Bērziņa 

4. Pakāpeniski nomainīt novecojušās 

izglītības iestādes mēbeles. 

P.Gavariņš Visu periodu 1500.00 EUR katru 

gadu 

G.Bērziņa 

5. Skolēnu zinātniskā centra izbūve 

(bibliotēka) 

P.Gavariņš 2017.g. Eiropas  

struktūrfondu 

līdzekļi un Cēsu 

novada pašvaldības 

budžets 

G.Bērziņa 

6. Auditorijas izbūve (19.-20.kab.) P.Gavariņš 2017.g. Eiropas  

struktūrfondu 

līdzekļi un Cēsu 

novada pašvaldības 

budžets 

G.Bērziņa 

7. Veikt iekšējo kāpņu renovāciju P.Gavariņš 2017.g. Cēsu novada 

pašvaldības budžets 

G.Bērziņa 

8. Ierīkot žalūzijas izglītības iestādes 

aktu zālē 

P.Gavariņš 2017.g. 2800.00 EUR G.Bērziņa 
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9. Sadarbībā ar Cēsu novada vidusskolu 

renovēt mājturības un tehnoloģiju 

kabinetu. 

P.Gavariņš 2018.g. Cēsu novada 

pašvaldības budžets 

G.Bērziņa 

10. Turpināt izglītības iestādes apkārtnes 

labiekārtošanu 

P.Gavariņš 2019.g. Cēsu novada 

pašvaldības budžets 

G.Bērziņa 

 

9.6. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ IESTĀDES  RESURSI 2015.-2020.GADS 

9.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana 

Mērķis: Turpināt pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi 

Novērtēšanas kritēriji: izglītības programmu īstenošanai atbilstoši IT resursi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Iegādāties planšetdatorus  

 

16 gab. 

16 gab. 

I.Siliņš  

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

Cēsu novada 

pašvaldības 

budžets 

4000.00 EUR 

4000.00 EUR 

G. Bērziņa 

2. Iegādāties nepieciešamo 

datorkomplektu skaitu 

16 gab. 

16 gab 

I.Siliņš  

 

2017./2018.m.g. 

2018./2019.m.g. 

Cēsu novada 

pašvaldības 

budžets 

G. Bērziņa 
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16 gab. 2019./2020.m.g. Gadā 

7200.00 EUR 

 

3. Pēc nepieciešamības atjaunot 

projektorus, paredzot vismaz 

4 projektoru nomaiņu gadā. 

I.Siliņš Visu periodu Cēsu novada 

pašvaldības 

budžets 

Gadā  

1400.00 EUR 

G.Bērziņa 

4. Iegādāties jaunas 

interaktīvās Lielvārda tāfeles  

25.kab. –1 gab. 

29.kab. – 1 gab. 

I.Siliņš  

 

 

2015./2016.m.g. 

2016./2017.m.g. 

Cēsu novada 

pašvaldības 

budžets 

1500.00 EUR 

1500.00 EUR 

G.Bērziņa 

5. Iegādāties dokumentu 

kameras  

 

43.kab. – 1gab. 

44.kab. – 1gab. 

1 gab.  

I.Siliņš 

 

 

 

 

 

2014./2015.m.g. 

2015./2016.m.g.  

2016./2017.m.g. 

Izglītības iestādes 

budžets 

250.00 EUR 

250.00 EUR 

250.00 EUR 

G.Bērziņa 

6. Iegādāties mājturības un 

tehnoloģiju kabinetam 

2 elektriskās plītis, 

veļas mašīna ar žāvētāju 

modernizēt virtuves 

inventāru 

I.Siliņš  

 

2015./2016.m.g. 

2017./2018.m.g. 

2019./2020.m.g. 

Izglītības iestādes 

budžets 

640.00 EUR 

600.00 EUR 

1000.00 EUR 

G.Bērziņa 

7. Iegādāties 3D printeri  I.Siliņš 2017./2018.m.g. Cēsu novada 

pašvaldības 

G.Bērziņa 
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budžets  

2000.00 EUR 

8. Iegādāties 2 jaudīgus 

portatīvos datorus 

I.Siliņš 2015./2016.m.g. Cēsu novada 

pašvaldības 

budžets  

1200.00 EUR 

G.Bērziņa 

9. Iegādāties aktīvo akustisko 

sistēmu aktu zāles 

apskaņošanai. 

I.Siliņš 2016./2017.m.g. Izglītības iestādes 

budžets  

370.00 EUR 

G.Bērziņa 

 

9.6.2. Personālresursi 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Profesionālo kompetenču pilnveide un jaunu pedagogu piesaiste 

Mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences un nepieciešamības gadījumā piesaistīt jaunus pedagogus 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Pedagogi pilnveidojuši profesionālās kompetences.  

 Nepieciešamības gadījumā ir piesaistīti jauni pedagogi. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Apmeklēt profesionālās pilnveides 

kursus. 

Pedagogi Visu periodu Izglītības iestādes 

budžets 

I.Šķestere 

2. Organizēt pedagogu pieredzes 

apmaiņu meistarklasēs 

Pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi I.Šķestere 
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3. Pilnveidot pedagogu profesionālo 

kompetenci, izmantojot Eiropas 

Savienības institūciju piedāvājumu. 

Pedagogi Visu periodu Izglītības iestādes 

budžets  

Cilvēkresursi 

I.Šķestere 

4. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt 

jaunus pedagogus 

G.Bērziņa 2017.–2020.g. Cilvēkresursi G.Bērziņa 

 

9.7. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS PAMATJOMĀ  

IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES  NODROŠINĀŠANA  2015.-2020.GADS 

 

9.7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Katra pedagoga lomas palielināšana izglītības iestādes attīstības plāna izpildē un attīstības plāna starpposmu izvērtēšanā un 

pašnovērtējuma ziņojuma regulārā aktivizēšanā tīmekļa vietnē. 

Mērķis: Plānot Cēsu Valsts ģimnāzijas darbu ilgtermiņā un regulāri aktualizēt pašnovērtējumu, lai radītu priekšnoteikumus izglītības iestādes 

sekmīgai izaugsmei. 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Izveidots izglītības iestādes attīstības plāns 2015.-2020.gadam. 

 Katra mācību gada noslēgumā tiek aktualizēts izglītības iestādes pašnovērtējums tīmekļa vietnē. 

 Izglītības iestādes pedagogu darbs izglītības iestādes izaugsmei. 

 Izglītības iestādes izaugsmes rādītāji. 

 Sabiedrības atbalsts izglītības iestādei un interese par tās attīstību. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Darba grupu izveide 

izglītības iestādes attīstības 

plāna izveidei. 

Izglītības iestādes 

vadība un 

Metodiskā 

padome 

2014./2015.m.g.1.semestra beigas Cilvēkresursi G.Bērziņa 

2. Aktīvs darbs darba grupās – 

priekšlikumu izvirzīšana, 

apkopošana, izvērtēšana, 

izglītības iestādes turpmākās 

attīstības vīzijas apzināšana.  

Darba grupu 

vadītāji 

2014./2015.m.g.1.semestris, 

janvāris, februāris, marts 

Pedagoģiskā literatūra, 

interneta resursi, 

informācija par 

mūžizglītību  

G.Bērziņa 

3. Iesniegto priekšlikumu 

analīze izglītības iestādes 

Metodiskajā padomē. 

Izglītības iestādes 

vadība un 

Metodiskā 

padome 

2014./2015.m.g.2.semestra sākumā, 

janvāris 

Cilvēkresursi G.Bērziņa 

4. Vienota attīstības plāna  

pirmā varianta izveide, 

ņemot vērā darba grupu 

veikumu.  

Izglītības iestādes 

vadība 

2014./2015.m.g. 2.sem. Cilvēkresursi G.Bērziņa 

5. Izglītības iestādes attīstības 

plāna apspriešana 

administrācijas sanāksmē, 

pedagoģiskās padomes sēdē, 

skolēnu domē, skolas 

padomē. 

Izglītības iestādes 

vadība, 

metodiskās 

komisijas 

2014./2015.m.g. 2.sem. Cilvēkresursi G.Bērziņa 
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6. Nepieciešamo izmaiņu un 

papildinājumu veikšana, 

galējā varianta izstrāde. 

Metodiskās 

komisijas, 

Metodiskā 

padome Izglītības 

iestādes vadība 

2014./2015.m.g.2.sem. Cilvēkresursi G.Bērziņa 

7. Izglītības iestādes attīstības 

plāna apstiprināšana. 

 2014./2015.m.g.2.sem. Cilvēkresursi G.Bērziņa 

8. Izglītības iestādes attīstības 

plāna un pašnovērtējuma 

ziņojuma pieejamības 

nodrošināšana tīmekļa 

vietnē, tā regulāra 

aktualizēšana. 

I.Siliņš Visu periodu Interneta resursi, 

izglītības iestādes tīmekļa 

vietne 

G.Bērziņa 

9. Izvērtēt katra pedagoga 

ieguldījumu izglītības 

iestādes attīstībā. 

Izglītības iestādes 

vadība, ikviens 

pedagogs 

Mācību gada noslēgums Cilvēkresursi Izglītības iestādes 

vadība 

10. Attīstības plāna īstenošanas 

regulāra izvērtēšana 

izglītības iestādes 

administrācijas sanāksmēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs 

un skolas padomes 

sanāksmēs. 

G.Bērziņa Visu periodu Cilvēkresursi  

 

9.7.2. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 2015.-2020.gads 

Prioritāte: Starptautiskās sadarbības attīstība izglītībā un kultūrā 
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Mērķis: Paplašināt starptautisko sadarbību izglītībā un kultūrā. 

Novērtēšanas kritēriji:  

 Organizēti metodiski un izglītojoši pasākumi Cēsu Valsts ģimnāzijas 

 un novada pedagogiem. 

 Izglītojamo sadarbības projekti ar Ahimas ģimnāziju un Bitcovas ģimnāziju Vācijā 

 Izglītības iestāde iesaistījusies ERASMUS projektā 

 Izglītības iestādes mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem rasta iespēja piedalīties starptautiskos projektos. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veidot pieteikumu un sagatavot 

nepieciešamo dokumentāciju 

dalībai programmā Erasmus+ 

Starptautisko 

projektu 

koordinators 

2014./2015.m.g. Interneta resursi Izglītības iestādes vadība 

2. Sadarboties ar Erasmus+ 

programmas darbiniekiem, atklāt 

iespējas, ko piedāvā Eiropas 

Savienība pedagogu tālākizglītībā. 

Starptautisko 

projektu 

koordinators 

Visu periodu Erasmus+ programmas 

resursi, 

Interneta resursi 

Izglītības iestādes vadība 

3. Organizēt Cēsu Valsts ģimnāzijas 

un Cēsu novada pedagogu 

pieredzes apmaiņu jaunu mācību 

metožu pielietošanā, izmantojot 

Eiropas Savienības pedagogu 

pieredzi.  

Starptautisko 

projektu 

koordinators. 

Izglītības iestāžu 

vadības. 

Visu periodu Aptaujas, intervijas ar 

pedagogiem, vadību. 

Cilvēkresursi 

Izglītības iestādes vadība 

4. Organizēt Metodisko dienu 

sadarbībā ar novada izglītības 

Metodiskā padome 1 reizi periodā Interneta resursi,  

Cēsu novada pašvaldības 

Izglītības iestādes vadība 
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pārvaldi ar Eiropas lektoru dalību. budžets 

5. Organizēt koru koncertus un deju 

kolektīva uzstāšanos 

starptautiskos projektos 

I.Lāce,  

kolektīvu vadītāji 

Visu periodu Ziedojumi, cilvēkresursi G.Bērziņa 

 


