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6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS  

6.1. MĀCĪBU SATURS  

6.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Cēsu Valsts ģimnāzija realizē 2 licencētas izglītības programmas pamatizglītībā un 2 

licencētas izglītības programmas vispārējā vidējā izglītībā: 

Izglītības programma Klases Koda 
Licences nr. un 

derīguma termiņš 

Izglītojamo 

skaits 2017.g. 

1.septembrī 

Pamatziglītības otrā posma (7.-

9.klase) humanitārā un sociālā 

virziena izglītības programma 

7.-9. 23012111 
V-5811 

Izsniegta uz nenoteiktu 

laiku 

69 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. 

klase) matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

7.-9. 23013111 
V-5812 

Izsniegta uz nenoteiktu 

laiku 

76 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma 

10.-12. 31011011 
V-5813 

Izsniegta uz nenoteiktu 

laiku 

96 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

10.-12. 31013011 
V-5815 

Izsniegta uz nenoteiktu 

laikiu 

131 

6.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

6.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Gatavojoties pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību un pilnveidojot pedagogu profesionālās 

kompetences darbam starpdisciplinārā izglītības vidē, pedagogi iesaistījušies mācību stundu 

savstarpējā vērošanā un analīzē. 

 2016. gada 18. aprīlī (pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr. 1) tika vērtēts jautājums par 

mājas darbu optimizēšanu. Gatavojoties sēdei tika veikta izglītojamo un pedagogu aptauja, 

apkopoti un analizēti priekšlikumi. Veidojot mājas darbus, pedagogi ievēro mājas darbu 

apjomu, uzdošanas biežumu un laiku. 

 Klašu audzinātāju stundās tiek paredzētas tēmas par izglītojamo dienas režīmu un mācību 

darba plānošanu. Skolas vecāku sapulcē 2016. gada oktobrī vecākiem un pedagogiem bija 

iespēja tikties ar  „RigaBrain smadzeņu treniņa centra” ārstu Pēteri Urtānu, kurš runāja ar 

vecākiem par pareizu dienas režīma plānošanu un produktīvu miegu, kas ir pamatā, lai nerastos 

pārslodzes problēmas. 

 2018. gada 16. aprīlī (pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr.1) diskutējām par jautājumu 

„Kompetenču pieeja izglītībā, pilnveidojot pedagogu profesionālās kompetences darbam 

starpdisciplinārā vidē”. Sēdē darba grupas prezentēja savu veikto darbu, strādājot 

starpdisciplinārā mācību vidē, izteica vērtējumu un ierosinājumus. 
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 Par jaunajām prasībām ZPD vadīšanā un vērtēšanā tika organizēti kursi pedagogiem ”Zinātniski 

pētniecisko darbu vadīšana un vērtēšana. Literatūras saraksta un atsauču veidošana”. Kursus 

vadīja Vidzemes augstskolas docētāji Vineta Silkāne un Agnese Karaseva. 

 Lai kvalitatīvi sagatavotos darbam, realizējot projektu „Skola 2030”, 2017. gada oktobrī 

pedagogi piedalījās Juglas vidusskolas direktores Aijas Melles vadītajos kursos „Kompetenču 

pieeja izglītībā”. 

 Lai pilnveidotu pedagogu zināšanas, kuras tālāk izmantojam darbā ar izglītojamiem, 2018. gada 

augustā piedalījāmies kursos „Pedagoga loma etiķetes un saskarsmes kultūrprasmju, un 

caurviju kompetenču attīstībā mācību stundās un skolā. Nācijas ētika. Komunikācijas ētika”. 

Lektores etiķetes speciāliste Aija Strautmane un LU SZF dr. phil., profesore emeritus Skaidrīte 

Lasmane. 

 Pedagogi turpināja vērot kolēģu stundas, analizēt, ieteikt. 

 Jomu vadītāji iepazīstina pedagogus ar paveikto projektā „Skola 2030”. 

 

 

 

6.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 Sekmju uzlabošanas nolūkā pedagogi piedāvā izglītojamiem 1-2 dienas skolēnu brīvlaikos un 

arī sestdienās brīvprātīgi apmeklēt papildus konsultācijas mācību priekšmetos.  

 Klašu audzinātāji un direktores vietniece izglītības jomā regulāri un mērķtiecīgi strādā 

individuāli ar izglītojamiem, kuriem sekmes sāk pasliktināties. Savlaicīgā problēmas risināšanā 

tiek iesaistīti konkrētā izglītojamā vecāki. 

 Lai uzlabotu skolēnu mācīšanās kvalitāti, skolēniem ir iespēja iesaistīties un skolēni iesaistās 

projektā „PUMPURS”. 

 Regulāri tiek sekots, kāds ir stundu apmeklējums, analizēti kavējumu iemesli un sekmju 

pasliktināšanās iemesli.  

 Tiek piedāvātas iespējas piedalīties dažādos mācību priekšmetu konkursos (ekonomika, 

matemātika, programmēšana, valodas), kas padziļina un nostiprina skolēnu zināšanas. 

 

 

 

6.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 2017. gada 30. janvārī (pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr.1) tika apstiprināta no jauna 

izstrādātā Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ar to iepazīstināti izglītojamo vecāki. 

 Regulāri tiek strādāts, lai pilnveidotu un uzlabotu pārbaudes darbu kvalitāti un vērtēšanu, 

ievērojot vienotās prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. 

 Ir izstrādāta un apstiprināta (pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr.6, 2017.g.ada 30. 

augusts) Zinātniski pētniecisko darbu izstrades kārtība un Projektu darbu izstrādes kārtība. 
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6.3. IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI 

6.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā ir ar stabili tendenci. Zemākie sasniegumi ir 10. klasēs 1. 

semestrī. Tas skaidrojams ar to, ka daļa 10. klašu izglītojamie mācījās citās izglītības iestādēs un 

adaptācija jaunajā izglītības iestādē prasa laiku. 

7.-9.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2014./2015.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 123 0% 5% 64% 31% 95% 

Bioloģija 123 0% 10% 82% 8% 90% 

Fizika 80 0% 31% 58% 11% 69% 

Ģeogrāfija 123 0% 7% 71% 22% 93% 

Informātika 100 0% 0% 60% 40% 100% 

Krievu valoda 123 0% 18% 60% 22% 82% 

Ķīmija 80 0% 23% 68% 10% 78% 

Latviešu valoda 123 0% 8% 85% 7% 92% 

Latvijas vēsture 123 0% 10% 62% 28% 90% 

Literatūra 123 0% 1% 72% 27% 99% 

Matemātika 123 0% 17% 75% 8% 83% 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

123 0% 0% 30% 70% 100% 

Mūzika 123 0% 1% 62% 37% 99% 

Pasaules vēsture 123 0% 0% 51% 49% 100% 

Sociālās zinības 123 0% 0% 16% 84% 100% 

Sports 122 0% 0% 33% 67% 100% 

Vācu valoda 48 0% 6% 75% 19% 94% 

Vizuālā māksla 123 0% 2% 67% 32% 98% 
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10.-12.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2014./2015.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis % 

4 – 5 
balles 

Pietieka
ms 

līmenis 
% 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 222 0% 18% 73% 9% 82% 

Bioloģija 169 0% 18% 77% 5% 82% 

Biznesa angļu valoda 30 0% 23% 70% 7% 77% 

Dabaszinības 53 0% 43% 53% 4% 57% 

Ekonomika 166 0% 2% 69% 28% 98% 

Fizika 169 0% 27% 68% 5% 73% 

Grāmatvedība 14 0% 0% 93% 7% 100% 

Ģeogrāfija 143 0% 11% 73% 15% 89% 

Informātika 74 0% 4% 76% 20% 96% 

Krievu valoda 139 0% 31% 58% 12% 69% 

Kulturoloģija 222 0% 1% 68% 31% 99% 

Ķīmija 169 0% 33% 62% 6% 67% 

Latviešu valoda 222 0% 24% 73% 3% 76% 

Latvijas un pasaules vēsture 222 0% 2% 83% 15% 98% 

Lietišķā etiķete 16 0% 6% 75% 19% 94% 

Literatūra 222 0% 14% 73% 13% 86% 

Matemātika 222 0% 25% 65% 10% 75% 

Mārketings 16 0% 0% 50% 50% 100% 

Mūzika 30 0% 3% 50% 47% 97% 

Politika un tiesības 64 0% 3% 55% 42% 97% 

Programmēšanas pamati 56 0% 20% 61% 20% 80% 

Psiholoģija 23 0% 0% 96% 4% 100% 

Sports 204 0% 3% 28% 69% 97% 

Tehniskā grafika 20 0% 0% 25% 75% 100% 

Vācu valoda 129 0% 3% 64% 33% 97% 

Vizuālā māksla 113 0% 9% 50% 41% 91% 
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7.-9.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2015./2016.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 143 0% 2% 72% 26% 98% 

Bioloģija 143 0% 10% 80% 9% 90% 

Fizika 99 0% 13% 71% 16% 87% 

Ģeogrāfija 143 0% 8% 73% 20% 92% 

Informātika 94 0% 0% 47% 53% 100% 

Krievu valoda 143 0% 10% 69% 21% 90% 

Ķīmija 99 0% 18% 73% 9% 82% 

Latviešu valoda 143 0% 7% 90% 3% 93% 

Latvijas vēsture 143 0% 9% 60% 31% 91% 

Literatūra 143 0% 1% 81% 17% 99% 

Matemātika 143 0% 15% 80% 5% 85% 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

143 0% 1% 36% 63% 99% 

Mūzika 143 0% 3% 61% 36% 97% 

Pasaules vēsture 143 0% 3% 57% 40% 97% 

Sociālās zinības 143 0% 1% 20% 79% 99% 

Sports 141 0% 0% 30% 70% 100% 

Vācu valoda 70 0% 4% 73% 23% 96% 

Vizuālā māksla 143 0% 3% 68% 29% 97% 
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10.-12.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2015./2016.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 216 0% 14% 74% 12% 86% 

Bioloģija 190 0% 15% 82% 4% 85% 

Biznesa angļu valoda 26 0% 19% 62% 19% 81% 

Dabaszinības 26 0% 42% 58% 0% 58% 

Ekonomika 162 0% 1% 54% 46% 99% 

Fizika 190 0% 19% 74% 7% 81% 

Grāmatvedība 12 0% 17% 50% 33% 83% 

Ģeogrāfija 148 0% 4% 84% 12% 96% 

Informātika 134 0% 2% 75% 23% 98% 

Krievu valoda 142 0% 22% 68% 11% 78% 

Kulturoloģija 216 0% 1% 60% 38% 99% 

Ķīmija 190 0% 28% 68% 4% 72% 

Latviešu valoda 216 0% 20% 77% 3% 80% 

Latvijas un pasaules vēsture 216 0% 3% 74% 23% 97% 

Literatūra 216 0% 10% 71% 19% 90% 

Matemātika 216 0% 26% 66% 7% 74% 

Menedžments 14 0% 0% 43% 57% 100% 

Mūzika 40 0% 0% 53% 48% 100% 

Politika un tiesības 53 0% 4% 68% 28% 96% 

Programmēšanas pamati 56 0% 4% 48% 48% 96% 

Psiholoģija 14 0% 0% 100% 0% 100% 

Sports 204 0% 1% 23% 76% 99% 

Tehniskā grafika 20 0% 0% 35% 65% 100% 

Vācu valoda 118 0% 2% 69% 29% 98% 

Vizuālā māksla 108 0% 2% 59% 39% 98% 
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7.-9.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2016./2017.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 144 0% 1% 58% 40% 99% 

Bioloģija 144 0% 4% 90% 6% 96% 

Fizika 100 0% 0% 89% 11% 100% 

Ģeogrāfija 144 0% 1% 88% 11% 99% 

Informātika 94 0% 0% 54% 46% 100% 

Krievu valoda 144 0% 13% 69% 18% 88% 

Ķīmija 100 0% 7% 87% 6% 93% 

Latviešu valoda 144 0% 6% 89% 6% 94% 

Latvijas vēsture 144 0% 3% 67% 29% 97% 

Literatūra 144 0% 0% 73% 27% 100% 

Matemātika 144 0% 19% 73% 8% 81% 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

144 0% 0% 43% 57% 100% 

Mūzika 144 0% 1% 57% 42% 99% 

Pasaules vēsture 144 0% 0% 40% 60% 100% 

Sociālās zinības 144 0% 0% 10% 90% 100% 

Sports 144 0% 0% 31% 69% 100% 

Vācu valoda 71 0% 0% 85% 15% 100% 

Vizuālā māksla 144 0% 2% 75% 23% 98% 
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10.-12.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2016./2017.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 221 0% 8% 67% 24% 92% 

Bioloģija 209 0% 13% 81% 5% 87% 

Biznesa angļu valoda 12 0% 25% 50% 25% 75% 

Dabaszinības 12 0% 17% 75% 8% 83% 

Ekonomika 164 0% 1% 71% 28% 99% 

Fizika 209 0% 26% 64% 10% 74% 

Ģeogrāfija 152 0% 8% 79% 13% 92% 

Informātika 103 0% 5% 44% 51% 95% 

Krievu valoda 153 0% 22% 59% 18% 78% 

Kulturoloģija 221 0% 3% 68% 29% 97% 

Ķīmija 209 0% 30% 64% 6% 70% 

Latviešu valoda 221 0% 20% 75% 5% 80% 

Latvijas un pasaules vēsture 221 0% 2% 58% 40% 98% 

Literatūra 221 0% 11% 67% 22% 89% 

Matemātika 221 0% 23% 65% 12% 77% 

Menedžments 12 0% 0% 17% 83% 100% 

Mūzika 52 0% 0% 35% 65% 100% 

Politika un tiesības 41 0% 0% 32% 68% 100% 

Programmēšanas pamati 82 0% 10% 52% 38% 90% 

Psiholoģija 12 0% 0% 92% 8% 100% 

Sports 205 0% 2% 20% 78% 98% 

Tehniskā grafika 23 0% 0% 22% 78% 100% 

Vācu valoda 112 0% 2% 71% 27% 98% 

Vizuālā māksla 99 0% 8% 58% 34% 92% 
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7.-9.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2017./2018.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 145 0% 6% 61% 32% 94% 

Bioloģija 145 0% 5% 86% 10% 95% 

Fizika 99 0% 3% 83% 14% 97% 

Ģeogrāfija 145 0% 5% 81% 14% 95% 

Informātika 98 0% 0% 61% 39% 100% 

Krievu valoda 145 0% 16% 67% 17% 84% 

Ķīmija 99 0% 10% 85% 5% 90% 

Latviešu valoda 145 0% 3% 93% 3% 97% 

Latvijas vēsture 145 0% 6% 67% 27% 94% 

Literatūra 145 0% 0% 88% 12% 100% 

Matemātika 145 0% 21% 72% 7% 79% 
Mājturība un 
tehnoloģijas 145 0% 0% 26% 74% 100% 

Mūzika 145 0% 1% 63% 37% 99% 

Pasaules vēsture 145 0% 0% 37% 63% 100% 

Sociālās zinības 145 0% 0% 12% 88% 100% 

Sports 137 0% 1% 27% 72% 99% 

Vācu valoda 69 0% 10% 77% 13% 90% 

Vizuālā māksla 145 0% 3% 71% 26% 97% 
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10.-12.klašu skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā 

2017./2018.mācību gadā 

Mācību priekšmets 

K
o

p
ē

ja
is

 
iz

g
lī

to
ja

m
o

 
sk

a
it

s 

1 – 3 
balles 

Nepietie-
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 balles 
Pietiekams 
līmenis % 

6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 

% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

Angļu valoda 222 0% 7% 64% 28% 93% 

Bioloģija 222 0% 14% 76% 10% 86% 

Ekonomika 147 0% 1% 50% 49% 99% 

Fizika 222 0% 25% 68% 7% 75% 

Ģeogrāfija 147 0% 3% 84% 13% 97% 

Informātika 108 0% 2% 62% 36% 98% 

Krievu valoda 168 0% 20% 68% 13% 80% 

Kulturoloģija 222 0% 1% 59% 40% 99% 

Ķīmija 222 0% 23% 68% 9% 77% 

Latviešu valoda 222 0% 18% 76% 6% 82% 

Latvijas un pasaules vēsture 222 0% 2% 63% 35% 98% 

Literatūra 222 0% 5% 72% 23% 95% 

Matemātika 222 0% 23% 67% 10% 77% 

Mūzika 59 0% 2% 12% 86% 98% 

Politika un tiesības 48 0% 0% 33% 67% 100% 

Programmēšanas pamati 101 0% 7% 58% 35% 93% 

Sports 207 0% 0% 21% 79% 100% 

Tehniskā grafika 14 0% 0% 0% 100% 100% 

Vācu valoda 99 0% 2% 70% 28% 98% 

Vizuālā māksla 88 0% 1% 59% 40% 99% 
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6.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

2016./2017. mācību gadā sasniegumi valsts pārbaudes darbos gan pamatizglītībā, gan 

vidējā izglītībā ir ar tendenci paaugstināties. 9. klasi beidzot skolēnu sasniegumu paaugstinājušies 

visos valsts pārbaudes darbu mācību priekšmetos. Sasniegumi valsts pārbaudes darbos par 

vispārējo vidējo izglītību paaugstinājušies matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā, bioloģijā, 

fizikā, ķīmijā. 

Pedagogi apmeklē kursus „Kompetenču pieeja izglītībā”, lai pilnveidotu mācību metodes un 

individuālo darbu ar izglītojamiem. 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

2014./2015. mācību gadā 

Klašu 
grupa 

Mācību 
priekšmets 
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 p
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 p
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1 – 3 
balles 

Nepietie
kams 

līmenis 
% 

4 – 5 
balles 
Pietie
kams 
līmen
is % 

6 – 8 
balles 
Optim

āls 
līmen
is % 

9 – 10 
balles 
Augsts 
līmeni

s % 

6 – 10 
balles 

% 

9.kl. Angļu valoda 29 97% 0% 0% 29% 71% 100% 

11., 12.kl. Ekonomika 78 46% 0% 3% 61% 36% 97% 

11.kl. Ģeogrāfija 69 13% 0% 0% 67% 33% 100% 

10., 12.kl. Informātika 74 59% 0% 2% 84% 14% 98% 

9.kl. Krievu valoda 29 3% 0% 0% 100% 0% 100% 

9.kl. Latviešu valoda 29 100% 0% 0% 86% 14% 100% 

9.kl. Latvijas vēsture 29 100% 0% 0% 69% 31% 100% 

9.kl. Matemātika 29 100% 0% 0% 41% 59% 100% 

12.kl. Politika un tiesības 23 48% 0% 9% 64% 27% 91% 
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

2015./2016. mācību gadā 

Klašu 
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Mācību 
priekšmets 
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 p
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9 – 10 
balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

9.kl. Angļu valoda 49 86% 0% 0% 19% 81% 100% 

9.kl. Krievu valoda 49 12% 0% 0% 83% 17% 100% 

9.kl. Latviešu valoda 49 98% 0% 10% 73% 17% 90% 

9.kl. Latvijas vēsture 49 98% 0% 15% 44% 42% 85% 

9.kl. Matemātika 49 98% 0% 0% 42% 58% 100% 

11.kl., 12.kl. Ekonomika 72 33% 0% 0% 54% 46% 100% 

11.kl. Ģeogrāfija 70 6% 0% 0% 0% 100% 100% 

10.,12.kl. Informātika 78 71% 0% 7% 85% 7% 93% 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

2016./2017. mācību gadā 

Klašu 
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Mācību 
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Optimāls 
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% 

9 – 10 
balles 
Augsts 
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% 

6 – 10 
balles 

% 

9.kl. Angļu valoda 49 94% 0% 0% 24% 76% 100% 

9.kl. Krievu valoda 49 6% 0% 0% 33% 67% 100% 

9.kl. Latviešu valoda 49 100% 0% 0% 67% 33% 100% 

9.kl. Latvijas vēsture 49 100% 0% 0% 41% 59% 100% 

9.kl. Matemātika 49 100% 0% 0% 35% 65% 100% 

11.kl., 12.kl. Ekonomika 89 13% 0% 8% 33% 58% 92% 

11.kl. Ģeogrāfija 77 13% 0% 0% 80% 20% 100% 

10.,12.kl. Informātika 51 24% 0% 0% 83% 17% 100% 
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

2017./2018. mācību gadā 

Klašu 
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 p
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4 – 5 
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6 – 8 
balles 

Optimāls 
līmenis 
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balles 
Augsts 
līmenis 

% 

6 – 10 
balles 

% 

9.kl. Angļu valoda 54 96% 0% 4% 33% 63% 96% 

9.kl. Krievu valoda 54 2% 0% 0% 0% 100% 100% 

9.kl. Vācu valoda 26 4% 0% 0% 0% 100% 100% 

9.kl. Latviešu valoda 54 100% 0% 0% 93% 7% 100% 

9.kl. Latvijas vēsture 54 100% 0% 0% 50% 50% 100% 

9.kl. Matemātika 54 100% 0% 9% 65% 26% 91% 

11.kl., 12.kl. Ekonomika 65 28% 0% 11% 67% 22% 89% 

11.kl. Ģeogrāfija 65 8% 0% 0% 40% 60% 100% 

10.,12.kl. Informātika 52 60% 0% 3% 94% 3% 97% 
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6.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

6.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana. 

 Izglītības iestādē ir atbalsta personāls (psihologs), kas nodrošina palīdzību klašu audzinātājiem 

dažādu jautājumu risināšanā, kā arī individuālās konsultācijas gan izglītojamiem, gan vecākiem, 

gan pedagogiem. Vecāki ir informēti, kā šo atbalstu var saņemt. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

jaunuzņemto klašu izglītojamo adaptācijai un saskarsmes jautājumiem.  

 Izglītības iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi, 

darba drošības noteikumu instrukcijas, kārtība pārgājienu, ekskursiju, masu pasākumu 

organizēšanai. Izglītojamie tiek instruēti par drošības pasākumu ievērošanu gan izglītības 

iestādē, gan ārpus tās.  

 Izglītības iestādē ir evakuācijas plāni un rakstiskas instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās 

situācijās un evakuācijas gadījumā. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, 

norādes. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai 

evakuācijas gadījumā.  

 Ir novērtēti darba vides riska faktori un izstrādāts plāns. 

 Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns.  

 Izglītības iestādē redzamā vietā ir informācija par to, kā sazināties ar dažādiem palīdzības 

dienestiem. Pēc mācību stundām izglītojamie var uzturēties izglītības iestādes telpās (lasītavā, 
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datorkabinetos, mācību kabinetos ar attiecīgā pedagoga atļauju u.c). Izglītības iestādē ir 

dežurants, kas rūpējas, lai nepiederošas personas neiekļūtu izglītības iestādē. 

 Izglītības iestādē ir medicīnas darbinieks, atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets un 

noteikts darba laiks. 

 Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo 

veselību un individuālajām vajadzībām. 

 Izglītības iestādes medicīnas māsa sniedz neatliekamo medicīnisko (pirmsārsta) palīdzību 

izglītojamiem un personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim, veic ambulatoro 

darbu, t.i., sniedz konsultācijas izglītojamiem ar dažādām sūdzībām par veselības stāvokli, 

nodrošina medicīniskos pakalpojumus izglītības iestādes sporta pasākumos, piedalās 

ģimnāzistu izglītošanas darbā. Klašu audzinātāja stundās pēc vienošanās ar audzinātājiem tiek 

sniegta informācija par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos, gripas profilaksi u.c.  

 Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumos. Izglītības iestādē veic izglītojamo un iestādes personāla apmācību 

pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.  

 Izglītības iestādes medicīnas māsa iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu, rūpējas par „skolas 

augļa” pasūtīšanu un saņemšanu, kā arī par „skolas piena” nodrošināšanu 7.-9.klasēm.. 

 Izglītības iestādē izglītojamiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. 

 

6.4.2. Atbalsts personības veidošanā  

Aktīvi un atbildīgi izglītības iestādē darbojas izglītojamo pašpārvalde (turpmāk – skolēnu 

dome). Ir izstrādāts skolēnu domes reglaments. Domē darbojas – katras klases vecākais, Skolēnu 

domes prezidents, vietnieks, sektoru vadītāji un visi brīvprātīgie, kuri vēlas aktīvi iesaistīties skolas 

sabiedriskajā dzīvē. Skolēnu dome organizē ārpusstundu pasākumus un citas aktivitātes kultūras, 

sporta, izglītības jomā, vada skolas radio. Skolas pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo 

iesaistīšanos Skolēnu domē. Par Skolēnu domes darbību skolēni ir regulāri informēti – watsap 

grupas, e-klase, afišas pie ziņojumu dēļa, pēc katras sanāksmes klašu vecākie informē klases 

biedrus par sanāksmē apspriesto. Darbojoties domē, izglītojamie attīsta plānošanas, organizēšanas 

un pasākumu vadīšanas iemaņas. Skolēnu dome aktīvi iesaistās skolas dzīvē, organizējot skolas 

pasākumus, risinot dažādus jautājumus un izsakot ierosinājumus skolas administrācijai. Domes 

pārstāvji aktīvi iesaistās arī Cēsu novada Jauniešu domes darbā. 

Izglītojamo personības veidošana notiek mācību stundās, audzināšanas stundās, interešu 

izglītības pulciņos, skolas pasākumos un citās aktivitātēs. Audzināšanas stundās viena trešā daļa no 

stundām ir veltīta pilsoniskajai audzināšanai, kurās tiek runāts par sevis apzināšanu, mērķtiecību, 

pašnovērtējumu, vietu klases kolektīvā, tiek pievērsta uzmanība ģimenei, valstiskai piederībai, 

sabiedrības lomai. Personības veidošanās notiek skolēniem aktīvi iesaistoties skolas dzīvē – darbs 

Skolēnu domē, skolas un klases pasākumu organizēšana un vadīšana. Pozitīvs ieguvums personības 

veidošanā ir ģimnāzijas interešu izglītības nodarbību apmeklējumam, kā arī mākslas, mūzikas un 

sporta skolu apmeklējumam. 

Ģimnāzijā tiek organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā, globālo norišu 

izpratnes veidošanā. 
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Tradicionālie skolas pasākumi – Zinību diena, Skolotāju diena, Fukšu pasākums, Skolas 

dzimšanas diena, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Valsts svētku koncerts, Skolā tiek organizētas 

ceļojošās izstādes, regulāri tiek atbalstīta skolēnu dalība starptautiskos pasākumos, Pateicības 

dienas pasākums, žetona vakars, Baltā galdauta svētki u.c. 

Skolas pasākumu analīze notiek Skolēnu domē. Katrs pasākums tiek izvērtēts, to pārrunājot 

vai aptaujājot skolēnus. Tiek noskaidrots, kas patika, un uzklausīti ierosinājumi pasākuma 

pilnveidošanai, uzlabošanai. 

Pārsvarā visus skolas pasākumus organizē Skolēnu dome vai tās attiecīgais sektors 

sadarbībā ar direktora vietnieku audzināšanas darbā, piesaistot mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu vadītājus. Skolēni ir arī pasākumu vadītāji. 

Izglītības iestāde aktīvi iesaistījusies starptautiskās organizācijas „Junior Achievment” 

aktivitātēs, skolotājas Ingas Ozolas vadībā piedaloties semināros par mārketinga jautājumiem, 

biznesa plānu, reklāmas darbu konkursos, „Ēnu dienās”, dibinot skolēnu mācību firmas. 

Izglītojamiem ir iespēja līdzdarboties vairākos starptautiskos projektos - 2018.gada 

1.septembrī Cēsu Valsts ģimnāzija ir uzsākusi īstenot četrus Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektus: 

Innovation=Motivation (projektā iesaistītās skolas – Apvienotā Karaliste, Latvija, Vācija, Horvātija, 

Itālija, Spānija), Gender Differences: Understanding each other on different levels (projektā 

iesaistītās skolas –  Vācija, Itālija, Spānija, Itālija), My school my life (projektā iesaistītās skolas – 

Austrija, Latvija, Vācija, Spānija), Stand up speak out! (projektā iesaistītās skolas –Latvija, Rumānija, 

Itālija, Spānija) 

Jau tradicionāli ir iespēja piedalīties divos sadarbības projektos ar Vāciju, regulārās skolēnu 

grupu apmaiņās. Ģimnāzijas jauktais koris “Tomēr” ir uzstājies Cēsu sadraudzības pilsētā Ahimā. 

Deju kolektīvs piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, bet debatētāji gūst 

augstus rezultātus Vidzemes novada un valsts mēroga debašu turnīros. 

Audzinātāja stundas plānotas pēc izglītības iestādes izstrādātas un apstiprinātas 

audzināšanas programmas. 

Izglītības iestādes organizētie ārpusklases pasākumi ir interesanti, saistoši un izglītojoši, tos 

labprāt apmeklē gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki un to organizēšanā aktīvi piedalās skolēni un 

pedagogi. 

Izglītības iestādē darbojas 7 interešu izglītības programmas, kuras paver iespējas 

vispusīgas personības attīstībai. Izglītības iestādē ir senas dejošanas, dziedāšanas, skatuves runas 

tradīcijas. Gan jauktais koris „Tomēr”, gan meiteņu koris „Volante”, gan tautisko deju kolektīvs 

„Kande” vienmēr bijis labāko pašdarbības kolektīvu skaitā, tiek izcīnītas tiesības piedalīties gan 

skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu un Deju svētkos. 

Jaukatais koris „Tomēr” ir piedalījies – 2016.gadā Latvijas konsulātā Pēterburgā un 

2017.gada septembrī sniedza koncertu Latvijas vēstniecībā Maskavā, Latvijas jauniešu koru 

salidojumā „Kalniem pāri” un iegūst otro labāko rezultātu valstī, Eiropas koru olimpiādē iegūti zelta 

un sudraba diplomi jauniešu koru kategorijā, dalība starptautiskajā koru festivālā Krakovā, koncerti 

Cēsu sadraudzības pilsētā Ahimā pilsētas svētku ietvaros, lielkoncerts „Latvijai 100” arēnā „Rīga”, 

Jāņa Lūsēna autorkoncerts Krimuldas kultūras namā, visās koru skatēs Pirmās pakāpes diploms. 

Jauktais ansamblis - visās ansambļu skatēs Pirmās pakāpes diploms Vidzemē un valstī, piedalījās 

2017.gada vasarā Ahimas pilsētas svētkos, kurā tika atzīmēta Cēsu un Ahimas pilsētu sadraudzības 
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20 gadu jubileja. Meiteņu koris „Volante” piedalījās – starptautiskajā labirintu festivālā „Valduguns”, 

Latvijas jaunrades dziesmu konkursā Alojā, kur atskaņotā dziesma iegūst Pirmo prēmiju, visās koru 

skatēs Pirmās pakāpes diplomi. 

Deju kolektīvs ar panākumiem piedalījies vairākos jaunrades deju konkursos (2018.gada 

9.februārī Latvijas bērnu un skolu jaunatnes jaunrades deju konkursā „Mēs un deja" iegūta 

veicināšanas balva), koncertējis daudzās Latvijas pilsētās, Cēsu pilsētas pasākumos. 

Kolektīva dalībnieki katru gadu ar panākumiem piedalās novada un valsts daiļrunātāju 

konkursos. 

Ar lielu ineteresi ir apmeklētas izglītības iestādes debašu kluba nodarbības. Kluba 

dalībnieki treneres Laumas Abramsones vadībā ir ieguvuši valsts labāko debatētāju titulus 

individuāli un komandām gan latviešu, gan angļu valodā jau vairākus gadus pēc kārtas. Debašu 

kluba dalībnieki organizējuši vairākus novada un nacionālos turnīrus. Darbojoties „Debašu klubā”, 

izglītojamie apgūst oratormākslas, argumentēšanas prasmes, mācās uzklausīt un cienīt citu 

viedokli. 

Lielu popularitāti izglītības iestādē ieguvis volejbola pulciņš. Ģimnāzijā tiek organizēti 

dažādu sporta spēļu turnīri un izglītojamiem saistošas sporta dienas. 

Pirmo gadu izglītības iestādē darbojas mehatronikas pulciņš. 

2016.gadā Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās Starptautiskajā pilsoniskās izglītības 

pētījumā – International Civic and Citizenship Education Study ICCS. ICCS salīdzinoši laikā un telpā 

vērtē skolēnu pilsoniskās zināšanas, pilsoniskās attieksmes, pašreizējo līdzdalību un iesaistīšanos. 

Pētījuma mērķis ir izpētīt, cik lielā mērā pētījuma dalībvalstu jaunieši ir gatavi uzņemties dažādas 

pilsoniskās lomas, kas raksturīgas 21. gadsmita otrajai desmitgadei. Skola šajā pētījumā ieguva 

3.vietu valstī (1. pielikums). 

 

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. 

4. Vispusīgs personības attīstību veicinošs interešu izglītības, projektu darbības un ārpusklases 

pasākumu piedāvājums. 

5. Skolēnu aktīva un radoša iesaistīšanās skolas dzīves organizēšanā, pasākumu rīkošanā un 

vadīšanā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1.  Meklēt jaunas darba formas radošas personības pilnveidošanai. 

2. Uzlabot interešu izglītības darba izvērtējumu un analīzi, kā arī audzināšanas pasākumu norises 

analīzi. 
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6.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Ir apstiprināta izglītības iestādes karjeras izglītības programma. Izglītības iestādē ir 

speciālists, kas atbild par karjeras izglītības jautājumiem.  

Klases audzinātāja stundās izglītojamie tiek rosināti domāt par profesijas izvēli, savu 

piemērotību tai, mācīšanās iespējām. Sistemātiski e-klasē izglītojamie saņem informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, atvērto durvju dienām, dažādiem koledžu, profesionāli 

tehnisko skolu, augstskolu rīkotiem konkursiem, kursiem, lekcijām, semināriem,tālmācības  u.c. 

aktivitātēm. Ir izstrādāti metodiskie materiāli audzināšanas stundām, vecāku sapulču vadīšanai, 

sadarbības organizēšanai profesiju izvēlē ar valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjiem un 

uzņēmējiem. Pedagogs- karjeras konsultants, gan sadarbībā ar izglītības iestādes psihologu,gan 

sadarbībā ar citu izglītības iestāžu un augstskolu mācībspēku atbalstu , ir izstrādājusi dažādus 

izdales materiālus, testus un anketas kā palīgmateriālu Klašu stundās, vecāku sapulcēs, 

tālākizglītības semināros u.c.  

Audzinātājiem, skolēniem un viņu vecākiem regulāri iespējams saņemt plašu informāciju un 

metodisko atbalstu karjeras izglītības jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar klasvadību un 

audzināšanas darbu:  

- karjeras izglītības programma,  

- ieteikumi tematisko plānu sagatavošanai, t.sk. darba lapas, 

- sistemātiski tiek aktualizēta iespēja pielietot audzināšanas aktivitātēs interneta resursus, 

- materiāli klašu pasākumiem, vecāku sapulču organizēšanai un vadīšanai 

- materiāli par drošības jautājumiem,  

- materiāli par valsts svētku tematiku un palīgmateriāli patriotiskās audzināšanas 

jautājumos,  

Izglītības iestādē lasītavā, karjeras konsultanta kabinetā, e-klasē un izglītības iestādes mājas 

lapā ir pieejama informācija un konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem par turpmākās 

izglītības iespējām un aktualitātēm darba tirgū. 

10., 11. un 12.klašu izglītojamie regulāri apmeklē augstskolu informācijas centru atvērto 

durvju dienas, izstādi „Skola 201....” un augstskolu prezentācijas Cēsu Valsts ģimnāzijā.  

Ģimnāzijā tiek organizētas tikšanās ar augstāko izglītības iestāžu mācību spēkiem un 

studentiem no:  

- Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga)   

- Vidzemes Augstskolas  

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes  

- Latvijas Universitātes  

- Rīgas Tehniskās universitātes  

- Biznesa augstskola „Turība” un „Prakse.lv”  

- RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola)  

- Kalba (par studiju iespējām ārzemēs)  
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- RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas, kuras pārstāvji katru gadu vada vairākas 

interaktīvas nodarbības proģimnāzijas un ģimnāzijas klasēs u.c. 

Izglītības iestādē liela uzmanība ir pievērsta biznesa izglītības biedrības Junior Achievement 

– Young Enterprise Latvija sadarbībā ar Swedbank organizētajai „Ēnu” dienai, kas tradicionāli 

norisinās februāra mēnesī. Šajā aktivitātē katru gadu piedalās skolēni gan no ģimnāzijas, gan 

proģimnāzijas klasēm. Šās aktivitātes realizācijā aktīvi līdzdarbojas arī skolēnu vecāki. Par tradīciju 

kļuvušas  arī mācību ekskursijās dažādos uzņēmumos un līdzdalība Atvērto durvju dienās valsts 

institūcijās visa gada garumā, kuras audzināšanas pasākumu plāna ietvaros organizē klasū 

audzinātāji. 

Tradicionāli norisinās dažādos pasākumos sadarbība gan ar NBS un Aizsardzības ministriju, 

t.sk. rīkotajā projektā „Kā mēs sargājam Latviju?” 

Jau piekto gadu izglītības iestādē norisinās karjeras nedēļa. Klasēs norisinās tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, ar augstskolu pasniedzējiem un studentiem. 11. un 12.klašu 

izglītojamiem ir iespēja apgūt koučinga pamatus.  Katru gadu ģimnāzijas komandas izcīna 

godalgotas vietas fotoorientēšanās konkursā. 

Ar augstiem rezultātiem ģimnāzistu interešu grupas piedalās konkursos, iegūstot 

godalgotas vietas. Piemēram, projektā „2Annas projektors”, BA „Turība” organizētajā 

Uzņēmējdarbības skolā u.c. 

Turpinās sadarbība ar NVA Cēsu filiāles Karjeras konsultantu, kurš mācību gada laikā vada 

ģimnāzijas klasēm izglītojoši informātīvu lekcju par aktualitātēm darba tirgū. 

Katru gadu Cēsu Valsts ģimnāzijas Atvērto durvju dienu pasākumā pulcējas potenciālie 

ģimnāzisti un viņu vecāki. Izglītības iestāde vienu reizi mēnesī organizē nodarbības 6. un 9.klašu 

izglītojamiem. Citu izglītības iestāžu 6. un 9.klašu izglītojamie tiek aicināti arī uz dažādiem Cēsu 

Valsts ģimnāzijas pasākumiem.  

Jau trīs gadus pēc kārtas ģimnāzija piedalās 9.maija Eiropas dienas svētkos, atzīmējot tos ar 

līdzdalību projektā „Atpakaļ uz skolu”, aicinot uz ģimnāziju absolventus un ES institūciju 

darbiniekus, kuri iepazīstina jauniešus un pedagogus ar aktualitātēm ES. 

 

Stiprās puses  

1. Izglītības iestādē ir apstiprināta karjeras izglītības programma.  

2. Plaši pieejama informācija par karjeras izvēles jautājumiem.  

3. Daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi.  

4. Regulāri katru semestri pedagogs-karjeras konsultante sadarbībā ar LR augstskolu 

mācībspēkiem, LNB, Cēsu pašvaldības aģentūru CKTC organizē pedagogu tālākizglītības 

seminārus/meistarklases, kurus apmeklē izglītības administrācijas darbinieki un skolotāji no 

Cēsu novada, bijušā Cēsu rajona skolām, kā arī no citu novadu Valsts ģimnāzijām un skolām.  

5. Audzinātāju MA regulāri organizē pieredzes apmaiņas pasākumus, līdzdarbojas meistarklašu 

vadīšanā citu skolu skolotājiem, sistemātiski papildina metodisko materiālu bāzi klasvadības 

vajadzībām, audzinātāji organizē kvalitatīvas vecāku sapulces, turpinās sistemātiskas 

savstarpējas konsultācijas ar audzinātāju MA vadītāju, pedagogu-karjeras konsultantu. 
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Turpmākās attīstības vajadzības  

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

2. Sponsoru piesaiste dažādu, t.sk., ārzemju  firmu piedāvājumu skolēniem, maksas pasākumu 

finansēšanai. 

 

 

6.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Izglītojamiem, kuri ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi veselības problēmu dēļ, tiek 

nodrošinātas konsultācijas klātienē un e-vidē. 

 Mācību priekšmetu pedagogi kopā ar izglītojamo, kurš veselības problēmu dēļ neapmeklē skolu, 

izveido individuālo mācību un ieskaišu darbu plānu. 

 Lai sagatavotu izglītojamo konkursiem ārvalstīs un pasaules mēroga olimpiādēs, darbā iesaistās 

Latvijas augstskolu pasniedzēji. 

 2017. gada jūlijā Elza Gārša piedalījās Pasaules bioloģijas olimpiādē un ieguva bronzas medaļu. 

 2017. gada augustā 12. klases skolnieces Junita Palavinska un Anita Gelsberga pārstāvēja 

Latviju Pasaules Jauno zinātnieku konkursā. Brazīlijā. 

 2017./2018. m.g. izglītojamie, kuri ilgstoši slimo vai kuriem kāda mācību priekšmeta apguve 

sagādā grūtības,  tika iesaistīti projektā „PUMPURS”, lai sniegtu atbalstu mācību procesā. 

 Visu mācību gadu skolas matemātiķiem tika nodrošināta iespēja piedalīties LU organizētajā 

Mazās matemātikas universitātes nodarbībās. 

 Skolas labākie matemātiķi pēc īpašas atlases  piedalījās LU A. Liepas Neklātienes matemātikas 

skolas nodarbībās. 

 2017./2018. m.g. skolas komanda piedalījās matemātikas komandu olimpiādē amerikāņu stilā, 

kas norisinās angļu valodā, iegūstot 3.vietu valstī. Olimpiādi vadīja asociētais profesors Maikls 

Radins no ASV sadarbībā ar LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu. 

 Lai skolēni attīstītu literāros talantus un apgūtu zināšanas valodās, notiek aktīva dalība 

literārajos konkursos, iegūstot godalgotas vietas valstī. 

 2018.gada vasarā, lai gatavotos dalībai starptautiskajās olimpiādēs, Renāts Jurševskis 

(informātikas olimpiāde) piedalījās Latvijas izlases nodarbībās, kuras vadīja SIA „Progmeistars” 

vadošais pasniedzējs Sergejs Meļņiks un Diāna Paula Upmale (ekonomikas olimpiāde) 

piedalijās sagatavošanas nodarbībās, kuras vadīja augstskolu pasniedzēji un banku speciālisti.  
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6.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Divas reizes mācību gadā notiek vecāku kopsapulces, kurās vecāki iegūst informāciju par 

izglītības iestādes mācību un ārpusstundu darba aktualitātēm. Vienu reizi mācību gada laikā 

vecākiem tiek organizēta izglītojoša lekcija. 

Izglītības iestādē darbojas Skolas padome, kurā no katras klases ievēlēts viens no vecākiem, 

noteikts skaits pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji. Izglītības iestādes padomē tiek 

izskatīti jautājumi par mācību un audzināšanas darba aktualitātēm, atbalstu izglītojamiem, 

izglītības iestādes resursiem u.c.  

Vismaz reizi semestrī tiek rīkotas klases vecāku sapulces, kurās notiek informācijas 

apmaiņa starp izglītības iestādi un vecākiem, izglītojoši pasākumi, tikšanās ar speciālistiem vai 

atbalsta personālu. Notiek arī individuāla informācijas apmaiņa.  

Vecāki tiek savlaicīgi informēti par pārcelšanas eksāmenu un valsts pārbaudes darbu 

norises laiku, iepazīstināti ar instrukciju par valsts pārbaudes darbu norises kārtību.  

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izvirzīt savus priekšlikumus izglītības 

iestādes darba pilnveidošanai, aktīvi darbojas padome, kuras sēdes notiek 2 reizes gadā, ja 

nepieciešams, biežāk. Izglītības iestādē vecākiem skolas mājas lapā www.cvg.edu.lv ir izvietota 

informācija par to, kā viņi var satikt izglītības iestādes vadību, psihologu un pedagogus.  

Izglītības iestāde vecākiem regulāri sniedz informāciju par bērna mācību priekšmetu 

stundu apmeklējumiem, sekmēm, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Tā tiek nodrošināta ar 

e-klases dienasgrāmatu un sekmju izrakstu starpniecību. Klašu audzinātāji pēc nepieciešamības 

strādā individuāli ar vecākiem, kā arī notiek tikšanās pie direktores. 

http://www.cvg.edu.lv/
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Labprāt vecāki iesaistās audzināšanas darbā – regulāri apmeklē skolas pasākumus, dodas 

līdzi klašu ekskursijās un pārgājienos. Audzināšanas stundās vecāku pārstāvji tiek aicināti uz 

tikšanos kā nozaru pārstāvji. Ja skolēnam ir konstatētas problēmas mācību un audzināšanas 

procesā, tad notiek vecāku saruna ar audzinātāju direktora vietnieci izglītības jomā vai skolas 

direktori. Ja nepieciešams, tad tiek piedāvātas psihologa konsultācijas. 

Mācību gada nobeigumā izglītības iestāde organizē „Zvaigžņu stundu”, kurā apbalvo mācību 

priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus, labākos sportā un ārpusstundu nodarbībās. Pasākumā tiek 

godināti arī izglītojamo vecāki par bērnam sniegto atbalstu. Pasākuma norise tiek atspoguļota 

izglītības iestādes un novada mājas lapā, kā arī presē.  

Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku koncertus, 

Pateicības dienu, 12.klašu Žetonu vakaru, utt.  

Vecākiem ir iespēja braukt kopā ar bērniem uz teātra izrādēm, koncertiem un ekskursijās.  

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.  

2. Uzlabot darba ar vecākiem izvērtējumu un analīzi. 

 

6.5. IESTĀDES  VIDE 

6.5.1. Mikroklimats  

Izglītības iestādes kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai radītu ģimnāzijas mikroklimatu, kurā 

būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, gan izglītojamiem.  

Tiek domāts par izglītības iestādes tēla un atpazīstamības veidošanu. Izveidots informatīvs 

buklets latviešu, angļu, krievu un vācu valodā, reklāmas videoklipi, izgatavoti izglītības iestādi 

reklamējoši suvenīri – kalendārs, krūzītes, atslēgu piekariņi, pildspalvas. Katru gadu tiek veidota 

izglītības iestādes gadagrāmata. Tiek organizētas informatīvās jeb Atvērto durvju dienas.  

Skolā ir uzsākta jauna tradīcija – Skolas Goda grāmata, kurā tiks ierakstīti skolēni, pedagogi 

par īpašiem nopelniem un skolas popularizēšanu. Pirmie šajā grāmatā ir: 

 12.b1 klases skolniece Diāna Paula Upmale - bronzas medaļas ieguvēja starptautiskajā 

ekonomikas olimpiādē Maskavā 

 12.b1 klases skolnieks Renāts Jurševskis – bronzas medaļas ieguvējs starptautiskajā 

informātikas olimpiādē Japānas pilsētā Tsukubā  
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Izglītības iestādei ir sava simbolika - karogs, himna, logo, žetons. Par ģimnāzijas 

aktualitātēm informācija tiek publicēta skolas mājas lapā www.cvg.edu.lv, pašvaldības mājas lapā, 

reģionālajā laikrakstā “Druva”, kā arī sociālajos tīklos. Skolā izveidojušās stabilas tradīcijas – Zinību 

diena, Skolotāju diena, skolas dzimšanas diena, valsts svētku koncerts, pirmās Adventes svecītes 

iedegšana, Ziemassvētku balle, Pateicības diena, Žetonu vakars, Zvaigžņu stunda olimpiāžu, 

zinātnisko darbu, konkursu, sacensību laureātiem, viņu vecākiem un skolotājiem, sadraudzības 

pasākumi ar citām skolām, Sporta dienas, absolventu kauss futbolā – absolventu ierosināta un 

uzturēta tradīcija  u.c. Dažādi pasākumi, tradīcijas veido labas attiecības starp ģimnāzijas 

darbiniekiem, izglītojamiem un vecākiem. Izglītojamie un viņu pedagogi veiksmīgi piedalās 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, tā veidojot pozitīvu un atpazīstamu skolas tēlu 

sabiedrībā.  

Pasākumi tiek veidoti saturā un emocionāli bagāti. Tajos izglītojamie mācās izprast sevi un 

citus, cienīt savas valsts vēsturi, kopt esošās un veidot jaunas kultūras tradīcijas. Dziedot, dejojot, 

muzicējot, runājot, diskutējot, vadot, veidojot un organizējot, izglītojamos tiek veidota izpratne par 

dzīves vērtībām. 

Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem un pedagogiem tika uzticēts veidot gan pilsētas un 

novada, gan arī valsts līmeņa pasākumus – KSIM Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā 

vidusskolēniem (skolotāji Diāna Siliņa un Ilmārs Siliņš), Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības 

konference (skolotāja Agrita Bartuševica), svinīgā pasākuma „Novada domes priekššēdētāja Jāņa 

Rozenberga skolēnu un pedagogu svinīga pieņemšana par sasniegumiem valsts skolēnu 

zinātniskajā konferencē un olimpiādēs” veidošana (direktores vietniece audzināšanas darbā Vineta 

Stīpniece), skolas radošā kolektīva (jauktais ansamblis, deju kolektīvs “Kande”, solisti, runātāji) 

piedalīšanās Nacionālo Bruņoto spēku instruktoru skolas svinīgajā pasākumā (direktores vietniece 

audzināšanas darbā Vineta Stīpniece) u.c. 

Ir vairākas izglītības iestādes pedagogu tradīcijas: Skolotāju dienas pasākums, skolotāju – 

pensionāru Ziemassvētku pasākums, skolotāju ekskursijas, kopīgs mācību gada sākums un 

noslēgums neformālā vidē.  

Labvēlība un savstarpēja cieņa ir prioritāte attiecībās starp izglītojamiem un pedagogiem.  

Mācību un audzināšanas darbā tiek audzināta cieņa un godprātīga attieksme pret valsti un 

tās simboliem. Valsts simboli tiek izmantoti skolas svinīgajos pasākumos.  

Stiprās puses  

1. Ir izkoptas tradīcijas, kas veicina izglītojamo, vecāku un darbinieku piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. 

2. Pozitīva un radoša gaisotne.  

 

 

6.5.2. Fiziskā vide 

2015./2016. un 2016./2017.m.g.kosmētiskais remonts veikts 2.,14.,29., 31.,38.,39.40.kab. 

Iegādāti jauni skolēnu krēsli 14., 33., 39., 40., 41., 44.kab., nomainītas sekcijas 13., 14., 29., 40., 41., 

44.kab., ķīmijas laboratorijā. Aktu zāle aprīkota ar žalūzijām, kā arī 2., 31., 40.kab. Skatuvei 

iegādātas jaunas aizkulises. 
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2017./2018.gadā veikts kosmētiskais remonts 41.kab, 30.kab., kāpņu telpā no 4.uz 3.stāvu, 

neliels uzlabojums fizikas kabinetā. Iegādāti jauni krēsli un sekcija 30.kab., sekcija 32.kab. 

Kosmētisks uzlabojums veikts zēnu tualetē. Iegādāti skolotāju galdi un atsevišķos kabinetos 

datorgaldi (~4), datorkrēsli. 

 

6.6. IESTĀDES  RESURSI 

6.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

• Izglītības iestādē ir ierobežots telpu skaits, bet ir minimums, lai realizētu izglītības 

programmas. Telpu iekārtojums un nodrošinājums ar mūsdienīgām tehnoloģijām ir labs. Ģimnāzija 

piedāvā izglītojamiem, pedagogiem un personālam šādu tehnisko nodrošinājumu: 

- 2 datorkabinetus, 

- fizikas kabinetā 16 datorus, printeri  

- visos mācību kabinetos multimediju projektorus, 

- trijos matemātikas kabinetos – interaktīvās tāfeles, 

- 6 dokumentu kameras (matemātikas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas un vēstures kabinetos), 

- balsošanas pultis, 

- 26 datorus pedagogu darba nodrošināšanai mācību kabinetos, 

- 4 datorus un printerus administrācijai, 1 datoru un printeri kancelejā sekretārei, 1 datoru 

medmāsai un psihologam, 

- 2 datorus un printeri skolotāju istabā, 

- 1 datoru, printeri, skeneri bibliotēkā, lasītavā – 2 datorus pedagogiem un 3 datorus 

izglītojamiem, 

- kopēšanas tehniku, 

- 2 kodoskopus, 

- 2 klavieres (zālē un 39.kabinetā) 

- divi 3D printeris 

- apskaņošanas iekārta 

 Tehniskie līdzekļi ir labā stāvoklī. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība tehnisko līdzekļu 

izmantošanai, uzglabāšanai un apkopei, ir zināma to atrašanās vieta, atbildīgās personas. 

Pedagogi un izglītojamie izmanto izglītības iestādē esošos tehniskos līdzekļus. 

 Telpu sadalījums atbilst mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai, 

kaut gan 5 pedagogiem jāstrādā kopā ar otru pedagogu uz 1 mācību kabinetu, kas reizēm 

apgrūtina darbu. Ir norādes par telpām, to atrašanās vietu.  

 Izglītības iestādē ir aktu zāle ārpusstundu nodarbībām, ir sporta zāle, stadions. Sporta stundām 

skola izmanto Cēsu sporta halles telpas, var izmantot arī trenažieru zāli, aerobikas zāli. 

 Izglītības iestādes bibliotēka un lasītava ir pielāgotās telpās. Bibliotēka ir aprīkota ar 

nepieciešamām tehnoloģijām, tā pilnībā nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām un darba 

burtnīcām. Cēsu Valsts ģimnāzijas pamatfondā ir ........ienības, bet mācību fondā........ No 
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pamatfonda daiļliteratūra ir ...... vienības, uzziņu literatūra – ...... vienības, elektroniskie– 42 

vienības. No kopējā skaita krievu valodā ir 244 vienības, citās svešvalodās 384. Izglītojamie var 

izmantot arī Biznesa augstskolas„Turība”grāmatas. Gandrīz visi (95%) izglītojamo apgalvo, ka 

izglītības iestādes bibliotēkā atrodama pietiekami plaša mācībām nepieciešamā informācija. 

 Ir medicīnas kabinets. 2015./2016.m.g. un 2016./2017.m.g. atjaunoti IT līdzekļi – 8 datori, 4 

projektori, 3 dokumentu kameras, fizikas laboratorijas darbu veikšanai iegādāti 10 multimetri. 

Noslēgts līgums par jauna kopētāja nomu. Mājturības kabinetam iegādāta trauku mazgājamā 

mašīna, jauna elektriskā plīts, galdi, bet medicīnas kabinetam – jauns ledusskapis. Aktu zāle 

aprīkota ar jaunu skaņu aparatūru. 

2017./2018.m.g. iegādāti 6 radiomikrofoni, 1 projektors un 2 sistēmbloki, planšete 

datorkabinetam, materiāli mehatronikas pulciņam, divi 3D printeris, videokamera dronam. 

 

6.6.3. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.  

 Izglītības iestādes vadība plāno, organizē, koordinē izglītības iestādes un pedagogu darbu, tā 

izvērtēšanu. Tas ir nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši 

izglītības iestādes noteiktajām prioritātēm. 

 Ģimnāzijā ir iestrādnes izglītības iestādes, pedagogu un izglītojamo darba pašnovērtējumam. 

Izglītības iestādes vadība mācību gada beigās tiekas ar katru pedagogu un pārrunā viņa 

veiksmes, uzlabojamās jomas, kā arī izglītības iestādes uzdevumu izpildi, aktualitātes. Izglītības 

iestādes darba pašnovērtējuma procesā apzina izglītības iestādes darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus, vērtējumu balsta uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Visi 

pedagogi (100%) apgalvo, ka izglītības iestādē pastāvīgi veic pašvērtēšanu. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs aizvadītajā periodā regulāri izvērtēta kāda no izglītības iestādes 

pašnovērtējuma jomām, norādot attiecīgās jomas stiprās puses un turpmākās attīstības 

vajadzības. 

 Izglītības iestādē ir labvēlīgas sadarbības vide. 95% pedagogu apgalvo, ka pedagogi var 

pārrunāt savas darba problēmas ar izglītības iestādes vadību. 

Izglītības iestādes attīstības plāns 

 Darba grupas, pedagoģiskā padome, skolas padome, izvērtējot izglītības iestādes darbību pa 

jomām, strādāja pie prioritāšu izvirzīšanas turpmākajai izglītības iestādes attīstībai. 

 Attīstības plāns veidots, pamatojoties uz izglītības iestādes pašnovērtējumu un Cēsu novada 

pašvaldības stratēģiju izglītībā. 

 Izglītības iestādes attīstības plāns ir strukturēts, pārskatāms, tajā ir noteiktas prioritātes 

nākamiem 6 gadiem, ņemot vērā izglītības iestādes darbības pamatmērķus. Prioritātes 

plānojums paredz mērķus, vērtēšanas kritērijus, uzdevumu izpildes gaitu, atbildīgos, resursus 

un pārraudzību.  

 Izglītības iestāde īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, mērķus un uzdevumus. Plāna 

īstenošana tiek pārraudzīta, analizēti rezultāti un izdarītas nepieciešamās izmaiņas. 

 Ar izglītības iestādes attīstības plānu var iepazīties ikviens interesents izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē. Gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka viņiem ir zināms un saprotams izglītības 

iestādes attīstības plāns.  
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6.6.4. Personālresursi 

Izglītības iestādē strādā 50 pedagogi, saimnieciskajā darbā ir 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, 2018.gadā piesaistīti vairāki jauni skolotāji, 

līdz ar to pamazām mainās 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. 

2016./2017.gadā novada inovācijas balvas konkursā godalgotu vietu ieguva latviešu valodas un 

literatūras skolotāja I.Gaiķe, bet 2017./2018.m.g. atzinīgi tika novērtēti dabaszinību pedagogi 

S.Dreijalte, I.Kriskāne, R.Lazdiņš. Ekselences konkursā atzinīgi novērtēta ekonomikas skolotāja 

I.Ozola. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar izglītības iestādes attīstības plānā 

noteiktajām prioritātēm. Visipedagogi aktīvi pilnveido savu pedagoģisko meistarību. 2017./2018. 

mācību gadā 43 pedagogi apmeklējuši kopā 1646 stundas tālākizglītībaskursus. Metodiskajās 

komisijās pedagogi apspriež tālākizglītības vajadzības un iespējas. Komisijas sēdēs pedagogi 

apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju un jaunu metožu pielietošanu mācību stundās, kā arī 

savstarpēji sadarbojas.2017./2018.gadā galvenais uzdevums netodiskajā darbā bija skolotāju 

sadarbība starpdisciplinārā vidē, lai skolēni apgūtu nepieciešamās kompetences. 

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. 12 

pedagogi ir novada metodisko apvienību vadītājii. 

2017.gadā Cēsu Valsts ģimnāzija kā metodiskais centrs organizēja kursus skolotāju 

tālākizglītībā.  

1 

2 

1 

2 

7 

14 

8 

12 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-...

S
k

a
it

s 

Gadi 



30 

Profesionālās kompetences pilnveides pasākuma (-u) 
nosaukums  

Apjoms 
stundās 

Pedagogu skaits, kuri 
saņēmuši 

apliecinājumus/ 
apliecības 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) vadīšana un 
vērtēšana. Literatūras saraksta un atsauču veidošana.  

6 37 

Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana ķīmijas 
stundās 

12 16 

Literatūras stundas plānošana, organizēšana un vadīšana 16 17 

Efektīvas atbalsta sistēmas izveide skolā metodiskajā darbā 8 70 

Kompeteču pieeja vēstures mācību procesā 6 42 

Profesionālās meistarības pilnveide krievu valodas 
(svešvalodas) skolotājiem izglītības satura īstenošanai 
vispārējā izglītībā 

12 33 

Kompetencēs balstīta cilvēkdrošība un orientēšanās vērtību 
pamatnostādnēs 

6 58 

Vispusīgās darba jomas klases audzināšanā 6 117 

Caurviju prasmes vēstures stundās 7 20 

Kompetenču pieeja izglītībā 6 42 

Mācīšanās iedziļinoties: kā paaugstināt lasīšanas motivāciju. 
Komiskais latviešu literatūrā 

12 29 

Lietpratības nepieciešamība, orientējoties multikulturālās 
vides vērtību pasaulē 

  

2018.gadā organizēti kursi skolotāju profesionālajā pilnveidē 

Profesionālās kompetences pilnveides pasākuma (-u) 
nosaukums 

Apjoms 
stundās 

Pedagogu skaits, kuri 
saņēmuši 

apliecinājumus/ 
apliecības 

Metodes un paņēmieni skolēnu lasītprasmes veicināšanā 
(I.Kušnere) 

6 30 

Meistardarbnīcas lasītprasmes un teksta izpratnes veidosanā 
un nostiprināšanā  

6 30 

Dziļā mācīšanās (L.Sausiņa) 6 30 (CVĢ) 
Kompetences vēsturē (V.Purēns) 12 30 (Cēsu, Amatas, 

Limbažu novads) 
IT svešvalodu mācīšanā 6 10 (Cēsu novads) 
Kursi informātikas skolotājiem, kas strādās pamatskolas 
klasēs datorikā. 

12 15 (Cēsu novads) 

Pedagogu loma etiķetes un saskarsmes kultūrprasmju un 
caurviju kompetenču attīstībā mācību stundās un skolā. 
Nācijas ētika. Komunikācijas ētika. (S.Lasmane, 
A.Strautmane) 

6 50 (Cēsu novads, 
Amatas novads) 
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6.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES  

NODROŠINĀŠANA  

6.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.  

 Izglītības iestādes vadība plāno, organizē, koordinē izglītības iestādes un pedagogu darbu, tā 

izvērtēšanu. Tas ir nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši 

izglītības iestādes noteiktajām prioritātēm. 

 Ģimnāzijā ir iestrādnes izglītības iestādes, pedagogu un izglītojamo darba pašnovērtējumam. 

Izglītības iestādes vadība mācību gada beigās tiekas ar katru pedagogu un pārrunā viņa 

veiksmes, uzlabojamās jomas, kā arī izglītības iestādes uzdevumu izpildi, aktualitātes. Izglītības 

iestādes darba pašnovērtējuma procesā apzina izglītības iestādes darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus, vērtējumu balsta uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem.  

 Pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri tiek analizēta un izvērtēta katra mācību gada galveno 

uzdevumu izpilde. 

 Attīstības plāns veidots līdz 2020.gam, pamatojoties uz izglītības iestādes pašnovērtējumu un 

Cēsu novada pašvaldības stratēģiju izglītībā, vienu reizi gadā tas tiek aktualizēts. 

 Ar izglītības iestādes attīstības plānu var iepazīties ikviens interesents izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē. Gandrīz visi pedagogi apgalvo, ka viņiem ir zināms un saprotams izglītības 

iestādes attīstības plāns.  

6.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 Izglītības iestādē ir apstiprināta lietu nomenklatūra, kurā ietilpst visi obligātie izglītības 

iestādes darbu reglamentējošie dokumenti. Tie atbilst likumdošanai un ārējo normatīvo aktu 

prasībām. Nepieciešamo dokumentu izstrādē piedalās visas ieinteresētās puses. 

 Darbiniekus, dažāda līmeņa vadītājus pieņem darba likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot 

vērā viņu kvalifikāciju, izglītības iestādes vajadzības un reālās iespējas. Ģimnāzijas darbinieku 

pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos.  

 Lai nodrošinātu kolektīva informētību, darba saskaņotību, sadarbību, reizi nedēļā notiek 

vadības sanāksmes, reizi nedēļā informatīvās sanāksmes pedagogiem, divas reizes semestrī 

metodisko komisiju sanāksmes, reizi gadā notiek tehniskā personāla sanāksmes.  

 Izglītības iestādes vadības darbs (plānošana, deleģēšana, kontrole) notiek demokrātiski, 

akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. 

 Izglītības iestādes iknedēļas vadības apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti un 

nepieciešamā atbalsta saņemšanu turpmākajai darbībai. 

 Vadības komanda strādā ar lielu atbildības sajūtu, savstarpēji sadarbojoties, atbalstot, 

rūpējoties par izglītības iestādes prestižu. Izglītības iestādē valda darbīga, radoša gaisotne. 

 Izglītības iestādē darbojas Pedagoģiskā padome, Metodiskā padome, 6 metodiskās komisijas: 

valodu, matemātikas un dabaszinību, mākslas, sociālo zinību, sporta un klašu audzinātāju. 11 

pedagogi ir novada metodisko komisiju vadītāji: vēsturē un politikā, latviešu valodā, vācu 

valodā, krievu valodā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ekonomikā, informātikā, mūzikā. 
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 Pedagogu darba slodze ir optimāla. Likmes ir sadalītas, ievērojot izglītības iestādes īstenoto 

izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, pedagogu 

pieredzi un kvalifikāciju. 

  

6.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Regulāri notiek sadarbība ar pašvaldību izglītības iestādes budžeta veidošanā un iestādes darbības 

nodrošināšanā. 

Nozīmīgākie sadarbības partneri: 

- Izglītības un zinātnes ministrija, 

- Valsts izglītibas satura centrs, 

- Cēsu novada un Amatas novada izglītība iestādes, 

- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, 

- Sporta skola, 

- Mākslas skola, 

- Biznesa augstskola „Turība”, 

- A.Kalniņa Mūzikas vidusskola, 

- Cēsu Kultūrasun Tūrisma centrs, 

- Cēsu Centrālā bibliotēka, 

- Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, 

- Valsts ģimnāzijas. 

 Pedagogi regulāri piedalās VISC organizēto valsts pārbaudes darbu labošanā. 

 Sadarbībā ar Cēsu centrālo bibliotēku tiek organizētas tikšanās ar rakstniekiem, mācību 

stundas bibliotēkā, piedalīšanās „Bērnu žūrijā”. 

 Izglītojamiem ir iespēja līdzdarboties vairākos starptautiskos projektos. Tie ir divi sadarbības 

projekti ar Vāciju (Ahima, Gistrova), regulāras skolēnu grupas apmaiņas. Izglītības iestādes 

jauktais koris vairākkārt ir uzstājies Cēsu pilsētas sadarbības pilsētā Ahimā, Maskavā, 

Pēterburgā. 

 Izglītības iestāde ir iesaistījusies četros Erasmus+ projektos. 

 Cēsu Valsts ģimnāzija piedalās karjeras izglītības projektā, „Skolas soma”, „Pumpurs” 

 

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore  Gunta Bērziņa 
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PIELIKUMI 

1. pielikums 

 


