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1. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vispārīgs raksturojums  

Āgenskalna Valsts ģimnāzija (turpmāk tekstā– ĀVĢ) ir 1996.gadā pēctecīgi izveidota 

no Rīgas Tehniskās universitātes Āgenskalna koledžas. ĀVĢ ir Pārdaugavas izglītības 

tradīciju mantiniece no 17. gs. 2. puses. 2018. gadā ar plašu absolventu salidojumu skola 

svinēs savu 330. dzimšanas dienu. 2016. gada oktobrī tā kopā ar 26 citām Valsts ģimnāzijām 

atzīmēja savu un valsts ģimnāziju 20 gadu pastāvēšanas gadadienu. 

ĀVĢ atrodas Lavīzes ielā 2A, Rīgā 1900. gadā celtajās ģimnāzijas ēkās, kas renovētas 

1972. gadā un 1999. gadā. ĀVĢ savu darbību veic, pamatojoties uz Rīgas domes 07.06.2011. 

nolikumu nr.130” Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums”. 

1. tabula 

Pārskats par izglītības programmām 

 

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmai tiek realizēti 3 virzieni: 1) fizika, matemātika un informāciju tehnoloģijas, 2) 

komerczinības un informāciju tehnoloģijas, 3) ķīmija un bioloģija. ĀVĢ mācās izglītojamie 

no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem, 64 no viņiem dzīvo ĀVĢ dienesta viesnīcā. Ar 2 

izglītības programmām vidējai izglītībai, 1 izglītības programmu pamatizglītībai, kā arī ar 

speciālajiem piedāvājumiem tiek nodrošināta iespējas iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu 

izglītību, sākot ar 7. klasi (skat.1.tabulu). 

Izglītojamo skaits pēdējos gados būtiski mainījies ir 7.- 9.klasēs, tādēļ ir mainīgs klašu 

skaits pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.) programmā (skat. 2.tabulu). 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

 

Kods 

Licence Akreditācijas  

termiņš 

Nr. Datums 

Pamatizglītības 2.posma  

(7.-9.klase) 

programma 

23011111 V-8089 22.07. 

2015. 

07.04. 

2017. 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma ( valodas un 

kultūra) 

31011011 V-8091 22.07. 

2015. 

07.04. 

2017. 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

31013011 V-8090 22.07. 

2015. 

07.04. 

2017. 
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2. tabula  

Izglītojamo skaita izmaiņas 

 

Mācību gads 7.-9.klases 

 

10.-12.klases Izglītojamo skaits 

kopā  

Izglītojamo 

skaits 

 

 

Klašu 

skaits 

Izglītojamo skaits  

 

 

Klašu 

skaits 
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./
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./
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. 
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ā 
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./

g
. 

b
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g
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2013./2014.m.g. 246 247 9 444 436 18 690 683 

2014./2015.m.g. 288 290 10 445 428 18 733 718 

2015./2016.m.g. 334 331 11 463 449 18 797 780 

 

ĀVĢ ir stabils pedagogu kvalitatīvais sastāvs, kuri nemitīgi paaugstina profesionālo 

kompetenci tālākizglītības kursos vai pašizglītojas šādos virzienos: mācību priekšmeta 

mācīšanas metodikā un metodoloģijā, pedagoģijā un psiholoģijā, ar bērnu tiesībām saistītos 

un citos juridiskajos jautājumos, audzināšanas jomā.  

2016./2017.m.g. ĀVĢ strādā 79 pedagogi, no kuriem 76% ir sievietes (60) un 24%- 

vīrieši (19). 2016./2017.m.g. darbu uzsāka 11 jauni kolēģi, veidojot šādu statistiku 

(skat.3.tabulu). 

 

 

3.tabula 

Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs 

 

Kritēriji Pedagogu skaits 

Kopā ĀVĢ strādā, t.sk.:  79 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 79 

Doktora grāds 1 

Maģistra grāds 50 

Kvalitātes 3. pakāpe 29 

Kvalitātes 4.pakāpe 4 

Kvalitātes 5.pakāpe 3 

Līdzdarbība profesionālajās pedagogu 

asociācijās 

13 

Centralizēto eksāmenu vērtētāji Valsts 

izglītības un satura centrā 

11 
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13 (16,5%) pedagogu līdzdarbojas arī valsts izglītības jautājumu risināšanā pedagogu 

un pasniedzēju profesionālajās asociācijās - Latviešu valodas un literatūras skolotāju 

asociācijā, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienībā, Vēstures skolotāju biedrībā u.c. -  un 11 

(13,9%) profesionāli pedagogi savā mācību priekšmetā regulāri tiek uzaicināti centralizēto 

eksāmenu (turpmāk tekstā– CE)  darbu novērtēšanā. 

ĀVĢ vadība ir šādā sastāvā: 

direktore ............................................................................................ 1 

direktores vietnieces izglītības jomā ................................................. 3 

direktores vietnieks IT jomā ............................................................. 1 

izglītības metodiķe ............................................................................ 1 

direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā ................. 1 

 

Nozīmīga funkcija ir izglītojamo sadarbībai ar atbalsta personālu, kurā ietilpst: 

psiholoģe ........................................................................................... 1 

sociālā pedagoģe ............................................................................... 1 

medicīnas darbiniece ......................................................................... 1 

 

Izglītojamo mācību vajadzības būtiski nodrošina bibliotēkas komplekss ”Literātija” un divas 

bibliotekāres, bet izglītojamo sadzīves vajadzības ir saistītas ar ĀVĢ dienesta viesnīcu, kurai 

ir sava struktūrvienības vadītāja.  

 

Ģimnāzijas īpašie piedāvājumi ir: 

 

 iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību 3 izglītības programmās; 

 padziļināti mācīties fiziku, matemātiku, ķīmiju, bioloģiju, latviešu valodu, 

literatūru, angļu valodu, franču valodu, vēsturi, ekonomiku, informātiku, 

programmēšanu un komerczinības profesionālu pedagogu vadībā; 

 piedalīties interešu izglītības nodarbībās – korī, deju kolektīvā, drāmas grupā, 

sporta un mākslas sekcijās; 

 izstrādāt izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu, gatavoties mācību priekšmetu 

olimpiādēm un konkursiem, saņemot kvalitatīvas pedagogu konsultācijas; 

 piedalīties sadarbības projektos; 

 publicēt savus jaunrades darbus  literārajā žurnālā “Dvēseles lidojums”; 

 iegūt pieredzi žurnālistikā, darbojoties avīzē “L’Avīze“ un tās redkolēģijā; 

 izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus; 

 iegūt vispusīgu informāciju ikdienas darbam mājaslapā  http://www.avg.lv, foto 

galerijas mājaslapā http://foto.avg.lv, stundu izmaiņu mājaslapā, 

http://www.stunduizmainas.lv/ un pašpārvaldes mājaslapā 

https://avgsp.wordpress.com/;  

 reģistrēties konsultācijām http://konsultacijas.stunduizmainas.lv; 

 pieteikties sporta sacensībām http://stunduizmainas.lv/sports.html; 

 izmantot pedagogu veidotos mācību materiālus. 
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2. Ģimnāzijas pamatmērķi  

  ĀVĢ darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošina valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. 

Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Ģimnāzijas uzdevumi ir: 

 garantēt izglītojamiem iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējās pamatizglītības 2. 

posma izglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu; 

 vispārējās vidējās izglītības posmā izglītojamiem radīt iespēju padziļināti un radoši 

apgūt atsevišķus mācību priekšmetus, iesaistīt skolēnus zinātniskās pētniecības 

darbā; 

 izvēlēties dažādas izglītošanas darba metodes un formas; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu 

pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības 

programmu mērķu sasniegšanā; 

 īstenot interešu izglītības programmas; 

 racionāli izmantot ĀVĢ piešķirtos finanšu resursus. 

Ģimnāzijas izaugsmes modelis ir: 

 attīstības scenārijs– nepārtraukta un sabalansēta attīstība, izmantojot Valsts 

ģimnāzijas statusa priekšrocības un izvirzot esošajiem resursiem atbilstošu mērķi. 

 izaugsmes resursi– ģimnāzijas pedagogu profesionalitāte un skolēnu pietiekami 

augstais iepriekšējo zināšanu līmenis, abu pušu spēja uzņemties atbildību par 

izglītības procesu ģimnāzijā un labs materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 izaugsmes mērķis– nodrošināt katram izglītojamajam individuālas spējas veidoties 

par intelektuāli un fiziski attīstītu personību un radīt priekšnoteikumus sekmīgai 

tālākizglītībai zināšanu un prasmju apguvei visa mūža garumā. 

 

Lai realizētu ĀVĢ izaugsmi, balstoties uz iepriekšējās darbības analīzi (“Attīstības 

plāns 2011. – 2014.gadam”) un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, tika koleģiāli 

izveidots ĀVĢ “Attīstības plāns 2014. – 2017. gadam”, definējot attīstības prioritātes (skat. 

19.tabulu 59.lpp.). Pedagoģiskā personāla darbības rezultātā tika īstenotas attīstības plānā 

noteiktās prioritātes un realizēti noteiktie mērķi un uzdevumi. Rezultāti tika izvērtēti 4 

pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī izplānoti nepieciešamie uzlabojumi.  

 

 Pedagoģiskās padomes sēžu temati un ieteiktie uzlabojumi ir šādi: 

 2013.gada 29.augusts- “Mācību un audzināšanas darbība un tās rezultāti 

2012./2013.mācību gadā, akcentējot mācību sasniegumu vērtēšanas kvalitāti un 

daudzveidību”.  

o Nolemts: 2013./2014.m.g. pilnveidot ģimnāzijas attīstības plāna prioritāti 

“Mācību sasniegumu vērtēšanas kvalitātes uzlabošana, ievērojot 

daudzveidības, regularitātes un atbilstības principus”, īpašu uzmanību veltot 

vērtēšanas metožu un formu daudzveidībai. 

 2014.gada 27.augusts- “Mācību un audzināšanas rezultāti 2013./2014.mācību gadā. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kvalitātes uzlabošanas rezultāti”.  

o Nolemts: uzskatīt par realizētu ģimnāzijas attīstības plāna prioritāti “Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kvalitātes uzlabošana, ievērojot daudzveidības, 

regularitātes un atbilstības principus” un 2014./2015.m.g. strādāt ar prioritāti 

“Skolēna standartprasmju uzskaite, analīze un līmeņa uzlabošana visos mācību 

priekšmetos”.  
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 2015.gada 26.augusts- „Mācību un audzināšanas darba rezultāti 2014./2015. mācību 

gadā. Lasītprasmes apguve izglītības kvalitātei”. 

o Nolemts: tupināt īstenot „Attīstības plāna 2014. - 2017. gadam” pamatjomas 

„Izglītojamo sasniegumi” prioritāti „Skolēna standartprasmju uzskaite, analīze 

un līmeņa uzlabošana visos mācību priekšmetos”, akcentējot lasītprasmes 

kompetenci. 

 2016.gada 17. marts- "Lasītprasmes kompetence izglītības kvalitātei".  

o Nolemts: tupināt īstenot „Attīstības plāna 2014.- 2017.gadam” pamatjomas 

„Izglītojamo sasniegumi” prioritāti „Skolēna standartprasmju uzskaite, analīze 

un līmeņa uzlabošana visos mācību priekšmetos”, akcentējot lasītprasmes 

kompetenci, tāpat veicināt mācību procesa kvalitāti ģimnāzijā, pilnveidojot 

mācīšanās un mācīšanas metodiku, kā arī paplašinot IT un digitālo mācību 

līdzekļu lietojumu. 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpi lde 

2011.gada akreditācijas rezultātā tika saņemta akreditācijas lapa Nr. 2270 

(06.04.2011.), kurā papildu uzdevumi darbības uzlabošanai nav norādīti.  
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4. Ģimnāzijas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Mācību saturs - ģimnāzijas īstenotās izglītības programmas   

Ģimnāzijas „Attīstības plāna 2014.-2017.gadam” galvenā prioritāte jomā „ Mācību 

saturs” ir IT un digitālo mācību līdzekļu izmantošana pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartos ietvertā mācību satura realizēšanā. ĀVĢ, iedzīvinot šo prioritāti, 

sekmīgi realizē 3 licencētās izglītības programmas (skat.4.tabulu). 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā ir izdarītas izmaiņas, 

pārveidojot to par vispārizglītojošo programmu ar padziļinātu valodu apguvi– angļu, vācu, 

krievu, franču - un kultūrā, ieviešot jaunu mācību priekšmetu 3.svešvalodu– vācu vai franču 

valodu. Izmaiņas veiktas arī vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmā, pārveidojot to par matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu ar padziļinātu apguvi komerczinībās un informāciju tehnoloģijās, 

ieviešot mācību priekšmetu „komerczinības”. 

4.tabula 

Ģimnāzijas izglītības programmas un to piepildījums 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

  

K
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s 
 

L
ic

en
ce

 

A
k

re
d

it
ā
ci

ja
s 

te
rm

iņ
š 

Izglītojamo 

skaits 

2013./2014.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015.m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016.m.g. 

N
r.
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Pamatizglītības 

2.posma  

(7.-9.klase) 

programma 2
3
0
1
1
1
1
1
 

V
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0
8
9

 

2
2
.0

7
.2

0
1
5
. 

 

0
7
.0

4
.2

0
1
7
. 

246 247 288 290 334 331 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena programma 

(valodas un kultūra) 3
1
0
1
1
0
1
1
 

V
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0
9
1

 

2
2
.0

7
.2

0
1
5
. 

0
7
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4
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0
1
7
. 72 71 80 75 79 73 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma (fizika, 

matemātika un 

informāciju 

tehnoloģijas) 

3
1
0
1

3
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1
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0
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Izglītības programmu īstenošanā ģimnāzijā ievēro normatīvo aktu prasības, kas regulē 

izglītības iestāžu darbību. Ģimnāzijā pedagogi visos mācību priekšmetos strādā pēc LR 

Ministru kabineta (turpmāk- MK) apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru kabineta 

(turpmāk tekstā – MK)  2014.gada 12. augusta noteikumus nr.468 „ Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”  un MK 

2013.gada 21. maija noteikumus nr.281 „ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”. Izglītības un 

zinātnes ministrija ir apstiprinājusi skolotājas S.Kazakas izstrādāto „Komerczinības. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts”, Rīga, 2014 (saskaņojums ar VISC 

26.02.2014. Nr.1-10/283) un A.Ančupāna izstrādāto „Matemātiskā analīze. Vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmeta standarts”, Rīga, 2012 (saskaņojums ar VISC 20.06.2012. Nr.1-

10/847). 

Izglītības programmu īstenošana notiek pa mācību gadiem, un to nosaka mācību 

priekšmetu un mācību stundu plāns. Izglītības programmu īstenošana aptver pilnu Vispārējās 

izglītības likumā noteikto mācību stundu slodzi nedēļā, izmantojot visas ģimnāzijas izvēlei 

paredzētās mācību stundas. Izglītības programmas ĀVĢ īsteno,  izmantojot  Valsts izglītības 

satura centra (turpmāk tekstā – VISC) mājaslapā publicēto MK 2009. gada 30.jūnija 

noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikums" 3.8.punktu par  apstiprināto 

mācību literatūru. 

Valsts noteikto standartu apguve tiek realizēta, izmantojot VISC piedāvātās mācību 

priekšmetu paraugprogrammas vai arī tās tiek koriģētas un pārstrādātas, adaptējot atbilstoši 

ģimnāzijā realizētajām izglītības programmām un stundu plānam.  

Ģimnāzijā izstrādātas un apstiprinātas 8 mācību priekšmetu autorprogrammas, ko 

izstrādājuši 10 radoši pedagogi: 

 matemātikas skolotājs A.Ančupāns izstrādājis “Matemātiskā analīze. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta programma” (2012); 

 matemātikas skolotāja L.Žilvinska izstrādājusi “Matemātikas programma 10.-

12.klasēm” (2010), “Matemātikas programmas papildinājums 10.-

12.klasēm”(2012), kā arī “Matemātikas fakultatīva programma” (2012);  

 tehniskās grafikas pedagogi V.Rieksts, J.Avotiņš izstrādājuši “Programmas 

pielikums tehniskajā grafikā 10.-12.klasēm” (2012);  

 fizikas skolotājs J.Krūmiņš izstrādājis “Fizikas programma 10.-

12.klasēm”(2012);  

 ekonomikas un komerzinību skolotāja S.Kazaka izstrādājusi “Komerczinības. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta programma” (2014); 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma (ķīmija 

un bioloģija) 

3
1
0
1
3
0
1
1
 

V
-8

0
9
0

 

2
2
.0

7
.2

0
1
5
. 

0
7
.0

4
.2

0
1
7
. 

159 157 149 149 151 147 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

(komerczinības un 

informāciju 

tehnoloģijas) 

3
1
0
1
3
0
1
1
 

V
-8

0
9
0

 

2
2
.0

7
.2

0
1
5
. 

0
7
.0

4
.2

0
1
7
. 

135 133 135 126 147 145 
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 informātikas skolotāji A.Upenieks un S.Zembkovskis izveidojuši 

“Informātikas programma fakultatīvajām stundām 8. un 9.klasēm” (2012); 

 krievu valodas skolotāja G.Skobeļeva izveidojusi “Fakultatīvās nodarbības 

programma krievu valodā” (2014); 

 vācu valodas skolotāja V.Andersone izveidojusi “Fakultatīvās nodarbības vācu 

valodā programma 7.-9.klasēs” (2014). 

Pedagogi, kuri veido savas mācību priekšmetu programmas atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, ir pieredzes bagāti, un, ja nepieciešams, vajadzīgo atbalstu saņem arī ģimnāzijā, jo 

metodiskajā un tālākizglītības centrā ir pieejamas gan mācību priekšmetu paraugprogrammas, 

gan metodiskie materiāli, tāpat par jaunajām idejām un vajadzībām tiek diskutēts 

metodiskajās komisijās un proponēts ĀVĢ Metodiskajā padomē, kurā ietilpst gan pedagogi, 

gan ģimnāzijas vadība.  

Standartu realizācija notiek pilnībā un kvalitatīvi, par ko liecina izglītojamo labie 

sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Saskaņā ar licencēto pamatizglītības programmu un 

Metodiskās padomes ieteikumu mācību procesā tiek izmantotas arī fakultatīvās nodarbības, 

t.i., 7.-9.klasēm- matemātika, 8.-9.klasēm- informātika, 7.-9.klasēm- vācu un krievu valoda. 

Minētajām nodarbībām ir izveidotas mācību programmas, kas apspriestas, pilnveidotas un 

apstiprinātas metodiskajās komisijās. 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijā mācību procesa organizācijai izmantotās mācību 

priekšmetu programmas visās metodiskajās komisijās ir saskaņotas un apstiprinātas, ievērojot 

mācību satura pēctecību un diferenciāciju. Pedagogu anketēšana parādīja, ka 88% pedagogu 

piekrīt apgalvojumam, ka skolotāji savā starpā pārrunā, kā sasniegt izvirzītos mērķus. 

Pedagogu kolektīvs regulāri strādā pie īstenojamo mācību priekšmetu programmu un 

mācību satura plānojuma analīzes. Katra mācību gada sākumā metodiskajās komisijās 

vienojas par nepieciešamajām izmaiņām mācību satura plānojumā atkarībā no mācību darba 

rezultātiem un veiktā pašvērtējuma. Mācību darbu reglamentējošos dokumentus, t.i., 

metodisko komisiju apkopotos pārskatus par mācību procesā izmantojamajām mācību 

priekšmetu programmām un standartiem katra mācību gada sākumā apstiprina ģimnāzijas 

direktore. Mācību satura apguvei un izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai paredzētā 

laika sadalījumu, saskaņā ar kuru strādā pedagogi, katra mācību gada sākumā apstiprina 

direktora vietnieki izglītības jomā. Mācību satura apguves laika sadalījums atrodas gan pie 

katra mācību priekšmeta skolotāja, gan pie direktora vietnieka izglītības jomā, kur tas glabājas 

trīs gadus, līdz skolēni iegūst vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.  

Divas reizes mācību gada laikā metodisko komisiju vadītāji pārbauda un analizē 

mācību satura laika sadalījuma izpildi. Mācību darba rezultātu analīze liecina, ka pedagogi 

pārzina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina 

mācību priekšmeta obligāto saturu, kā arī izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību.  

Mācību priekšmetu skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, tēmu 

apguvei paredzēto laiku, mācību metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, savā 

darbā paredzot arī mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, arvien mērķtiecīgāk 

izmanto informācijas tehnoloģijas. Mācību procesā tiek plānota un īstenota starppriekšmetu 

saikne, tiek koptas lasīšanas iemaņas, uzkrāta pieredze integrēto stundu veidošanā. Secināms, 

ka skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām un 

vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācību metožu 

dažādošana un daudzpusība ir Metodiskās padomes, metodisko komisiju vadītāju un 

ģimnāzijas izglītības metodiķes uzmanības lokā.  

Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos 

gūtās atziņas- vada pētnieciskos un projektu darbus, risina mācību tematam raksturīgas 

problēmsituācijas, izmanto pāru un grupu darbu, mācību spēles, novērtē un izmanto jaunos 

mācību līdzekļus, tajā skaitā IT līdzekļus. 
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Saskaņā ar atbilstošo mācību priekšmeta standartu un programmu katras mācību 

tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām 

atbilstošus rezultātus. Mācību gada laikā pedagogi veic korekcijas mācību satura apguves 

plānojumā, ņemot vērā iepriekš neparedzētus apstākļus: pedagoga slimība, nepieciešamība 

kādas tēmas apguvei veltīt vairāk vai mazāk laika  u.c.  

Mācību gada sākumā metodisko komisiju sanāksmēs izskata un apstiprina minimālo 

mācību sasniegumu vērtējumu skaitu un veidu katrā mācību priekšmetā saskaņā ar 

„Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem” 

(pēdējā redakcija- 30.09.2016.). Katra semestra sākumā metodiskajās komisijās tiek saskaņots 

pārbaudes darbu grafiks, un divas reizes gadā metodisko komisiju vadītāji iesniedz pārbaudes 

darbu grafiku direktora vietniekam izglītības jomā, kurš savlaicīgi sastāda un apstiprina 

pārbaudes darbu grafiku semestrim. Tas ir pieejams izglītojamiem un vecākiem informācijas 

stendā. 

Mācību priekšmetu un stundu plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. 

Stundu saraksts sastādīts atbilstoši plānam, un izglītojamo mācību stundu slodze nepārsniedz  

Izglītības likumā noteikto. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti un tas, ka visi 9. klašu izglītojamie beidz skolu ar 

Apliecību par vispārējo pamatizglītību un visi 12.klašu izglītojamie beidz skolu ar Atestātu 

par vispārējo vidējo izglītību, liecina, ka licencētās izglītības programmas tiek realizētas 

pilnīgi un kvalitatīvi. 

Ģimnāzijā, ņemot vērā pašreizējās iespējas, ir radīti apstākļi jaunāko tehnoloģiju 

izmantošanai mācību procesā: mācību stundās, klases audzinātāja stundās, interešu izglītības 

pulciņos, kā arī izglītojamo projektu darbu un izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādāšanā un aizstāvēšanā. Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “ Mācību satura izstrāde un 

skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” atbalstu 

pilnveidota materiāli tehniskā bāze fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetos, kā 

arī pedagogi mācību procesā izmanto projekta izstrādātos atbalsta materiālus gan 7.-9. klasēs, 

gan 10.-12.klasēs. 

Atbilstoši licencētajām izglītības programmām aizpildītas visas amatu vienības un 

licencēto izglītības programmu realizēšanai nodrošinājums ar pedagogiem ir 100%. 

Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi 

piedalās dažādās ar pedagoģisko un metodisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan 

pilsētas un valsts līmenī, daloties arī savā pieredzē. Piemēram, latviešu valodas un vēstures 

skolotāji 2015. gada oktobrī organizēja meistarklasi valsts skolotājiem par lasīšanas prasmes 

iedzīvināšanas metodiskajiem aspektiem un vēstures un latviešu valodas tematu integrācijas 

pieredzi (pedagogi A.Puķe, R.Šūpola, A.Vanaga, A.Nudiens). 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido motivāciju 

mācīties, rosina mācību procesā izmantot gan ģimnāzijas, gan pašu izglītojamo rīcībā esošās 

iespējas: datorklasi, bibliotēku, lasītavu, sporta zāli utt. Izglītojamie zina un izprot mācību 

darbam izvirzītās organizatoriskās prasības.  

Interešu izglītības darbam ģimnāzijā ir senas un spēcīgas tradīcijas. Interešu 

izglītības 23 programmu piedāvājums veicina vispusīgas un radošas personības attīstību. 

Izglītojamiem ir iespēja dziedāt korī un vokālos ansambļos, dejot deju kolektīvā „Vainags”, 

darboties skatuves runas un teātra pulciņā, apmeklēt sporta sekcijas un mākslas pulciņus, 

nodarboties ar radioelektroniku, iegūt pieredzi žurnālistikā, darbojoties ģimnāzijas avīzes 

“L’Avīze” izdošanā, kur ļoti aktīvi izvērsta 7.-12.klašu izglītojamo pašiniciatīva izpausties 

žurnālistikā, un literārā žurnāla „Dvēseles lidojums” tapšanā. Izglītojamo radošo spēju 

attīstīšanā un motivēšanā lielu ieguldījumu sniedz interešu izglītības kolektīvu aktīva 

līdzdalība ģimnāzijas un ārpusskolas pasākumos- koncertos, labdarības akcijās, konkursos, 

rakstnieku un mūziķu jubilejās u.c. 

Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes rezultātu analīze. 
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Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši ģimnāzijas attīstības galvenajiem 

virzieniem un tradīcijām. Tas ir mērķtiecīgs process, kura rezultātā veidojas un attīstās sociāli 

emocionālās prasmes un vērtību sistēma. Audzināšanas darba saturs atbilstoši ģimnāzijas 

“Attīstības plānam 2014.– 2017.gadam” ietver audzināšanas darba prioritātes un uzdevumus: 

 skolēna individuālo prasmju un spēju pilnveidošana un iniciatīvas atraisīšana 

intelektuālai konkurencei vienotā globālā izglītības telpā; 

 vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana; 

 skolēna paškontroles, pašnovērtēšanas un pašdisciplīnas prasmes attīstīšana; 

 emocionālā intelekta spēju attīstīšana, nodrošinot pozitīvu vērtību, uzvedības 

un dzīves stila veicināšanu; 

 atbalsts talantīgo izglītojamo izaugsmei. 

Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties uz VISC metodisko 

ieteikuma ”Klases stundu programmas paraugs” galvenajiem darba virzieniem, ģimnāzijas 

vajadzībām atbilstoši izglītojamā vecuma posma un klases kolektīva īpatnībām. Audzināšanas 

darbs tiek realizēts tā, lai rosinātu izglītojamos kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, 

apzināties savas tiesības un pienākumus, veidot tikumiskos un vērtību kritērijus, pašiem 

noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to. Tas tiek realizēts visu 7.-12. klašu klases 

audzināšanas darba plānojumos par šādām tēmām: 

 „Sevis izzināšana un pilnveidošana”; 

 „Pilsoniskā līdzdalība (sabiedriskā līdzdalība)”; 

 „Piederība valstij (es, klase, skola)” 

 „Veselība un vide” 

 „Drošība” 

 „Karjeras izvēle”  

Ģimnāzijā audzināšanas darbu koordinē klases audzinātāju metodiskā komisija, ko vada 

J.Strumpe. 

 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijā īsteno 3 licencētas izglītības programmas, kas izstrādātas un tiek 

pilnveidotas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un apmierina izglītojamo un 

viņu vecāku pieprasījumu.  

 Mācību priekšmetu programmas atbilst licencētām izglītības programmām. 

 Notiek regulāra izglītības programmu izvērtēšana un pilnveidošana. 

 Pedagogi plāno savu darbu, sastādot mācību priekšmetu tematiskos plānus, 

pamatojoties gan uz mācību priekšmeta standartu, gan pašu izstrādātām programmām, 

gan paraugprogrammām, ņemot vērā izglītojamo iespējas, intereses un vajadzības, 

sevišķu vērību pievēršot IT un digitālo mācību līdzekļu izmantošanai. 

 Ģimnāzija pilnībā nodrošina gan pedagogus, gan izglītojamos ar nepieciešamo mācību 

literatūru, daļēji ar darba burtnīcām un palīgliteratūru. 

 Ģimnāzijā tiek pēctecīgi plānots audzināšanas un interešu izglītības darbs. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot mācību metodes un mācību līdzekļus, racionāli izmantot IT un digitālos 

mācību līdzekļus, realizējot standartos noteiktās prasības, akcentējot sasaisti ar reālo 

pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. 

 Mērķtiecīgi uzlabot mācību priekšmetu tematiskos plānus, pamatojoties uz veikto 

analīzi semestra un mācību gada noslēgumā. 

 Pilnveidot un aktualizēt izglītības programmas, pamatojoties uz normatīvo aktu un 

sabiedrības attīstības aktuālajām prasībām. 

 Uzlabot mācību vidi licencēto izglītības programmu sekmīgai realizēšanai, izmantojot 

Eiropas struktūrfondu līdzekļus. 

 

Jomas novērtējums– ļoti labi. 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Ģimnāzijā atbilstoši “Attīstības plānam 2014.-2017.gadam” plānots mācīšanas un 

mācīšanās darbs, kura prioritāte definēta šādi - skolēnu mācīšanās spēju attīstīšana un 

pilnveidošana, motivējot ilgtspējīgam mācību procesam, kas nodrošina lēmumu 

pieņemšanu visos sabiedrības līmeņos.  

Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no 4 mācīšanas kvalitātes 

kritērijiem: mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīgas izvēles, skolēna un pedagoga 

sadarbības kvalitātes, pastarpināti arī sadarbības ar ģimeni, pedagoga profesionalitātes 

konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves 

aktualitātēm. Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to 

kvalitāti ir atbildīgi ģimnāzijas pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze 

un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, 

didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 10 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, 

kuras atbildīgi vada radošākie skolotāji: sociālo zinību (S.Kazaka), latviešu valodas un 

literatūras (R.Šūpola), fizikas (A.Mihno), mākslu (I.Drēviņa), sporta (A.Celma), svešvalodu 

(G.Savicka), matemātikas un tehniskās grafikas (L.Plauča), informātikas (A.Upenieks), 

ķīmijas un bioloģijas (L.Fjodorova), vēstures, filozofijas, politikas un tiesību (E.Kuprišs). 

Metodisko komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas  Metodiskajā 

padomē un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz 

metodisko komisiju vadītāji, atbilstošā posma direktores vietnieki un ģimnāzijas direktore. Tā 

kā ĀVĢ veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas, nodrošinot 

profesionālās pilnveides iespējas Rīgas, Ķekavas novada un visas valsts pedagogiem, tad 

ģimnāzijas pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas 

kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams. 

Mācību darba prioritātes tiek realizētas mācību priekšmetu stundās, pārdomāti, 

metodiski atbilstoši mācību mērķim un dozēti izvēloties mājas uzdevumus, kas atspoguļojas 

mācību dokumentācijā: tematiskajos plānos, metodisko komisiju protokolos, izglītības 

kvalitātes pārraudzības materiālos, e-žurnālā, ko pārrauga ģimnāzijas vadība atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Īpaša uzmanība pēdējos gados veltīta lasītprasmes izkopšanai un 

atbilstošu stratēģiju apguvei, mācību jautājumu motivētai apguvei, saistot ar praktisko dzīvi, 

pētniecisko iemaņu kopšanai gan ikdienā, bet jo īpaši 11.klasē zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē. 

Tāpat plaši tiek izmantots izglītojamo grupu un pāru darbs, problēmmācīšana, 

pētnieciskā darbība, laboratorijas un praktiskie darbi. Ap 78% izglītojamo un ap 86% viņu 

vecāku uzskata, ka skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības un izmantotās 

metodes, lai arī ikdienas mācību darbā tās ne vienmēr izdodas sekmīgi izpildīt.  

Ģimnāzijā ir noteikti mājasdarbu un pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumi, ko 

reglamentē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

noteikumi” ar 20 pielikumiem un ko izstrādājušas metodiskās komisijas, nosakot mājasdarbu 

un pārbaudes darbu vērtēšanas caurspīdīgumu visām ieinteresētajām pusēm, saskaņojot ar 

mācību mērķiem un sasniedzamo rezultātu klasē. Izglītojamiem ir skaidras mājasdarbu un 

pārbaudes darbu prasības, izpildes laiki, bet ne vienmēr visi tajā iekļaujas, tādējādi radot sev 

papildu slodzi un negūstot vēlamos rezultātus. Mājasdarbu pārbaudē pamatā izmantota 

formatīvā vērtēšana.  

Gan formatīvā, gan summatīvā vērtēšana mācību sasniegumu noteikšanai notiek 

plānoti, par ko liecina ieraksti klašu e-žurnālos. Ģimnāzijas vadības pārbaužu gaitā konstatēti 

arī trūkumi: nepietiekami laicīgi atsevišķi pedagogi izlabo pārbaudes darbu vai arī to ir par 

maz. Šo trūkumu novēršanai pedagogiem tiek dots laiks, tāpat tiek strādāts ar pedagogiem arī 
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individuāli. Pārraudzību darba uzlabošanai veic gan metodisko komisiju vadītāji, gan 

direktores vietnieki. 

Mācīšanas procesa zinātniskumu, metodisko daudzveidīgumu un saikni ar reālo dzīvi 

nodrošina inovatīvās mācību metodes, kas balstītas produktīvas sadarbības veicināšanā, kā arī 

IT plašs izmantojums. Darbam klasē izmantojami 13 portatīvie datori, kuros ielādēti ESF 

dabaszinību projekta materiāli, “Atklātās fizikas”, ieraksta programmatūra svešvalodu 

eksāmenu mutvārdu daļas vajadzībām un citi materiāli. Šie datori ļoti veiksmīgi tiek izmantoti 

fizikas, ķīmijas, svešvalodu, arī citās stundās mācību satura apguvei, pašpārbaudei, mācību 

tematu atkārtošanai, zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Inovatīvu mācību procesu 

nodrošina 2 datorklases ar 32 datoriem, bezvadu internets ar 11 rūteriem, lai mācību 

vajadzības izglītojamiem būtu iespējams realizēt no jebkuras vietas ģimnāzijā, izmantojot arī 

viedtālruņus un personīgos datorus. Visi 40 mācību kabineti aprīkoti ar skolotāja datoru un 

projektoru vai televizoru izglītojamo darbu un skolotāja mācību tēmu prezentācijai un darbam 

ar e-klasi, tāpat aprīkota arī lasītava kompleksā „ Literātija”, kur brīvajos brīžos izglītojamie 

var izmantot 3 datorus, printeri un skeneri. Pedagogiem ir pieejama kopētavā izvietotā tehnika 

mācību materiālu pavairošanai, izdrukai, skanēšanai. Nepieciešamības gadījumā iespējams 

izmantot 122. kabineta tehnoloģisko aprīkojumu- datoru, skaneri un krāsainās izdrukas 

iespējas. Arī ģimnāzijas mājaslapā sadaļā „ Izglītība” ievietoti mācību e-materiāli, tajā skaitā, 

kā izstrādājams zinātniski pētnieciskais darbs. Pedagogu aptauja liecina, ka 100% skolotāju 

uzskata, ka ģimnāzijas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 

Pedagogu profesionālo kompetenci ļoti pozitīvi ietekmējuši dažādi tālākizglītības kursi 

un starptautiski projekti, piemēram, „Ūdens- formula, dzīvība, poēzija”, kas, izturot sīvu citu 

skolu konkurenci, ieguva finansējumu un kuru no 2014.-2016.gadam vadīja angļu valodas 

skolotāja Ramona Ķiesnere, iesaistot dabaszinību, humanitārās un mākslas jomas ģimnāzijas 

pedagogus un ieinteresētus audzēkņus un sadarbojoties ar tādām valstīm kā Portugāle, Itālija, 

Turcija, Francija u.c. 

Izglītojamie būtiski papildina mācību stundu teorētisko un praktisko darbu, regulāri 

dodoties mācību ekskursijās uz a/s “ Grindex”, Latvijas Banku, LU Fizikas un matemātikas, 

Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes un Cietvielu fizikas institūta laboratorijām, citiem 

pētnieciskajiem institūtiem, rūpnīcām, ražotnēm, Latvijas Nacionālo bibliotēku un tās 

filiālēm, literatūras un mākslas muzejiem, arī dabas objektiem, iestādēm, sporta un tūrisma 

vietām (bieži saistībā ar izglītojamo vecāku nodarbošanos). Mācību ekskursijas notiek pēc 

iepriekš saskaņota grafika, veicot atbilstošas drošības instrukcijas un nodrošinot izglītojamo 

uzraudzību atbilstoši Āgenskalna Valsts ģimnāzijas “Noteikumiem par drošību mācību 

kabinetos un ārpusskolas pasākumos”. 

Līdzās daudzveidīgiem mācīšanas kvalitātes un labās prakses piemēriem ir arī daži 

riska faktori. Pirmkārt, stundu vērošanas dati un izglītojamo un vecāku vērtējums apliecina, 

ka mācību metodika un priekšmeta kompetence dažiem pedagogiem ir jāuzlabo, jo tā ne 

vienmēr atbilst ģimnāzijas izvirzītajām prasībām, kuras balstītas uz savstarpēju sadarbību un 

zināšanu kvalitātes nodrošināšanu. Ir vērotas atsevišķas situācijas, kas prasa uzlabojamus 

darba disciplīnā stundās, skaidrākas prasības mācību satura apguvē un mācību sasniegumu 

vērtēšanā. Otrkārt, nepietiekami plaši atsevišķi pedagogi mācību sasniegumu vērtēšanā 

izmanto visus vērtēšanas veidus, tajā skaitā formatīvo vērtēšanu un izglītojamo 

pašnovērtējumu, lai koriģētu un uzlabotu mācību procesu un sekmētu izglītojamo 

ieinteresētību par sasniedzamo rezultātu. Lielāka vērība veltāma arī mācību sasniegumu 

vērtēšanas metožu un paņēmienu mērķtiecībai pārbaudes darbu satura, kritēriju izstrādē un 

iecerētā pārbaudes mērķa sasniegšanā.  

Pedagoga un izglītojamā dialogs, kas balstīts uz precīzu, korektu, visiem saprotamu 

literārās valodas lietojumu un motivētu sadarbību, ir katras veiksmīgas mācīšanas darbības 

pamatnosacījums visos mācību priekšmetos gan jaunā mācību satura izklāstā, tā izpratnē, 

nostiprināšanā, iegūto prasmju un iemaņu tālākajā izmantojumā, radošo un intelektuālo spēju 
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attīstīšanā atbilstošajā izglītības programmā, gan savstarpējā saskarsmē. Pedagogu aptaujas 

rezultāti liecina, ka 15% pedagogu uzskata, ka izglītojamie labprāt lūdz padomu vai palīdzību, 

un tam pamatā piekrīt vēl 82% pedagogu. Ģimnāzijas izglītojamie nemitīgi tiek rosināti paust 

savu viedokli, pamatot to precīzā literārā valodā atbilstoši mācību priekšmeta vai zinātnes 

jomas specifikai, demokrātiski ieklausīties citu viedoklī, mācīties diskusijas kultūru, 

saprotami formulēt jautājumus un sniegt argumentētas atbildes. Pamatā 100% pedagogu 

uzskata, ka izglītojamie un skolotāji savstarpēji labi saprotas un sadarbojas mācīšanās procesā 

un ārpus tā. 

Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam audzēknim pieejamas konsultācijas mācību 

priekšmetos, kuru grafiks no mācību gada sākuma atrodams ģimnāzijas informācijas stendā 

un mājaslapā izglītojamo, klases audzinātāju un vecāku vajadzībām. Arī pārbaudes darbu 

grafiks tiek izvietots informācijas stendā septembra 2.nedēļā, un tā precīzu norisi, lai 

izglītojamiem nerastos pārslodze, kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā. 

Veicinot radošo un intelektuālo spēju attīstību, 7.-10. klases un 12.klases 

izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas izstrādāt projekta darbu: 12.klašu audzēkņi izveido 

kopīgu projekta darbu ģimnāzijas Žetona vakaram decembrī, bet 7.-10.klašu izglītojamie veic 

pāru vai grupu projekta darbus, kuru prezentācija notiek mācību gada 2.semestrī un kuru 

vērtēšanai ir noteikti vienoti ģimnāzijas kritēriji. Savukārt 11.klašu izglītojamiem tiek 

mērķtiecīgi vadīta zinātniski pētnieciskā darbība, un to līdzās zinātniskajam darba vadītājam 

organizē un uzrauga konsultante izglītojamo zinātniski pētnieciskajā darbībā direktora 

vietniece izglītības jomā A. Vanaga. Pārskata periodā izglītojamo zinātniskajās konferencēs 

2013./2014., 2014./2015. un 2015./2016. mācību gadā ģimnāzija ieguvusi 1.vietu valstī starp 

vairāk kā 130 citām skolām.  

Ģimnāzijā kā pedagogu tālākizglītības un metodiskajā centrā ir izstrādātas un tiek 

realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:  

“Klases audzinātāja uzdevuma attīstīt skolēnos atbildību un pozitīvu attieksmi pret 

sevi un citiem - īstenošanas iespējas” (A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 

27.janvāra saskaņojuma Nr. RIIMC-16-003; “IKT lietošanas integrēšana izglītībā mācīšanas 

un mācīšanās kompetences pilnveidei” (A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 27. 

janvāra saskaņojuma Nr. RIIMC-16-004; “Komunikācijas kompetence un tās pilnveidošana 

informācijas apmaiņas procesā” (A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 27. janvāra 

saskaņojuma Nr. RIIMC-16-005. Programmu vadītāja – izglītības metodiķe V.Andersone, 

lektori pedagogi S.Kazaka, I. Gaile, A.Upenieks, S.Zembkovskis. 

Ģimnāzijā tiek organizēti daudzi metodiskie pasākumi pilsētas un valsts skolotājiem 

un viņu skolēniem. Tā matemātikas un tehniskās grafikas metodiskā komisija, piemēram, rīko 

konkursu „Spicprātis” matemātikā Rīgas, Ventspils u.c. vispārizglītojošo skolu 6.klasēm un 

meistarklasi „Kombinatorika” Rīgas vispārizglītojošo skolu matemātikas skolotājiem (2015. 

gada marts), svešvalodu metodiskā komisija - konkursu „Valstis un valodas” Valsts ģimnāziju 

10.- 12.klašu izglītojamajiem kā sadarbības un atbilstošā priekšmeta mācību kompetenču 

rādītāju starpskolu vidē. Savukārt latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija sadarbībā 

ar Latviešu valodas aģentūru 2015.gada oktobrī organizēja meistarklasi "Lasīšanas 

kompetence pamatskolā un vidusskolā- universāla mācīšanās atslēga”, kurā piedalījās valsts 

skolotāji un savā pieredzē dalījās 4 ĀVĢ skolotāji, bet ķīmijas un bioloģijas metodiskā 

komisija līdzdarbojās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un LU Bioloģijas un Ķīmijas fakultāšu 

organizētajā Dabaszinību dienā 2015.gada novembrī, kurā mērķauditorija bija Valsts 

ģimnāziju pedagogi. Aktīvi savu pieredzi popularizē informātikas metodiskās komisijas 

pedagogi konkursā „Draugos ar PowerPoint”, kura mērķauditorija ir Rīgas pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 6.-7.klašu izglītojamie, kā arī sacensības informātikā „Online” Rīgas 

vispārizglītojošo skolu izglītojamiem 2016.gada aprīlī. Fizikas pedagogi organizēja pasākumu 

„Āgenskalna Republikas mazā fizikas olimpiāde vispārizglītojošo skolu 7.-9.klasēm”, 

2014.gada martā notika fizikas skolotāja J.Krūmiņa meistarklase. Pieredzes apmaiņas 
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semināru Valsts ģimnāziju vizuālās mākslas pedagogiem 2016.gada martā rīkoja mākslas 

metodiskās komisijas pedagogi.  

Pēdējos gados daudz uzmanības ģimnāzijā tiek veltīts audzināšanas kā nozīmīgas 

izglītības procesa sastāvdaļas jautājumiem. Šajā kontekstā klases audzinātāju metodiskā 

komisija sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi 2015.gada februārī rīkoja pieredzes apmaiņas 

semināru ar Viļakas Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldi. Labās prakses rezultātu 

apkopošana, izvērtēšana, reflektēšana par tiem dažādās auditorijās ir mūsu ģimnāzijas 

pedagogu un izglītojamo būtisks ieguldījums reģionālajā un valsts izglītības telpā. 

Mācīšanas kvalitātes turpmākajā gaitā saskaņā ar ģimnāzijas attīstības plānu metodiski 

un tehnoloģiski pilnveidojama pedagogu profesionālā prasme, atsevišķos gadījumos arī darba 

izpildes precizitāte. Ģimnāzijā sākusies pedagogu paaudžu nomaiņa, tāpēc veicināma 

pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa arī ģimnāzijas ietvaros. Tāpat veicināma izglītojamo 

individuālā mācīšanās stila un spēju attīstīšana, motivējot ilgtspējīgam mācību procesam, kā 

arī attīstāma IT bāze kompetencēs balstītas mūsdienīgas mācību pieejas maiņai. Īpaša vērība 

veltāma 21.gadsimta izglītojamo intelektuālā un radošā potenciāla attīstīšanai ar inovatīvām 

mācību metodēm, veicinot audzēkņu uzņēmību un zināšanu, prasmju un vērtību pārnesi uz 

daudzveidīgu viņu izglītības vajadzību apmierināšanu.  

Stiprās puses: 

 Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un radošas, jo tiek izmantotas 

daudzveidīgas un inovatīvas darba formas, īpašu vērību pievēršot IT izmantošanai 

izglītojamo radošās darbības veicināšanai. 

 Ir zināmas metodiskās iestrādnes, sasaistot mācību procesu ar ikdienas dzīvi un 

karjeras izvēli. 

 Visi izglītojamie izstrādā projektu darbus, 11.klasēs- zinātniski pētnieciskos darbus. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt pedagogu kvalifikāciju, gan daloties savstarpējā pieredzē, gan augstākajās 

izglītības iestādēs, gan kursos. 

 Attīstīt izglītojamo individuālās spējas, izmantojot diferencētu pieeju mācīšanas 

procesā. 

 Adaptēt jaunus metodiskos paņēmienus, gatavojoties uz kompetencēm balstīto jauno 

standartu ieviešanai. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi.  

 

4.2.2.  Mācīšanās kvalitāte  

Ģimnāzijas pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās darbību un veido 

viņu mācību motivāciju, rosinot katrā mācību stundā racionāli izrādīt iniciatīvu jaunu 

zināšanu un prasmju apguvē, mācoties vērtēt savu un citu mācīšanās darbību. Visiem 

izglītojamiem tiek piedāvātas iespējas parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi citiem 

izglītojamiem vai grupai kā mācību stundās, tā piedaloties projektu darbā, konkursos, mācību 

priekšmetu olimpiādēs, izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību izstādēs. 

Pedagogi uzskata, ka mācību metodes un izmantotie resursi ir atbilstoši ikdienas mācību 

stundu kārtējās mācību tēmas, kārtējo pārbaudes darbu, ģimnāzijas semestra un mācību gada 

noslēguma pārbaudes darbu un eksāmenu prasībām un nodrošina adekvātus mācību 

sasniegumu mērījumus. Ir atsevišķi gadījumi, kad izglītojamā mācību motivācijas trūkums 

pazemina izglītojamā un pedagoga mācību sadarbību. Arī 15% pedagogu uzskata, ka daļa 

izglītojamo īsti neprot plānot savu darbu un ka tajā nepieciešama pilnveide.  

Mācīšanās procesā ģimnāzijā izglītojamiem ir pieejami mūsdienīgi resursi. Visi 

izglītojamie ir nodrošināti ar mācību grāmatām, daļēji arī ar darba burtnīcām. Ģimnāzijas 

izglītojamajiem un pedagogiem ir iespēja mācībām un pašizglītībai izmantot letonika.lv 

resursus: lasīt latviešu daiļliteratūru, izmantot vārdnīcas, klausīties audioierakstus u.c.  
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Pastāv noteikta un izglītojamiem zināma kārtība mācību kabinetu, 2 datorklašu, 

interneta resursu, sporta un aktu zāles izmantošanā. Noteiktā laikā ir pieejams bibliotēkas un 

lasītavas komplekss ”Literātija” ar bezvadu interneta pieslēgumu, brīvi pieejamiem pašu 

izglītojamo un skolotāju publiskai lasīšanai sagādātiem iespieddarbiem, pasūtīto presi un 

mācību materiālu skenēšanas iespējām. Izglītojamie ir informēti par ģimnāzijas mājaslapā 

atrodamajiem inovatīvajiem mācību materiāliem un to izmantošanas iespējām. Tur var lasīt 

arī ģimnāzijas avīzes „ L’Avīze” digitalizēto formātu. Katram izglītojamam ir savs aktīvās 

direktorijas lietotāja profils, sava e-klases adrese, lai pedagogi izsniegtu sagatavotos jaunās 

mācību tēmas papildmateriālus, kuri nav mācību grāmatā, pašpārbaudes uzdevumus, tiek 

nosūtīti retāk pieejami daiļliteratūras teksti elektroniskai lasīšanai vai cita veida materiāli.  

Izglītojamie ir iepazīstināti ar mācīšanās organizāciju, kārtību un noteikumiem, kā mērķtiecīgi 

izmantot visa veida mācību materiālus, kā arī informēti par palīdzību, ko vajadzības gadījumā 

var saņemt mācību priekšmetu pedagogu konsultācijās, un par to, ka mācīšanās gaitā tiek 

summēti viņu pozitīvie sasniegumi. Talantīgie izglītojamie tiek mudināti plānot savu laiku, lai 

izkoptu spējas, gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, zinātniski 

pētnieciskajai darbībai un kopumā pašpilnveidojoties.  

Izglītojamo mācību dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra, ko 

atvieglo e-klases tehniskās iespējas, jo rezultāti tiek uzkrāti lielākoties elektroniski. Pedagogu 

aptaujā konstatēts, ka 85% skolotāju uzskata, ka  izglītojamo progresu veicina regulāra 

mācību dinamikas analīze. 

Īpaša uzmanība katru gadu tiek veltīta 7. un 10.klašu izglītojamiem, pārejot jaunā 

izglītības posmā. 7. klašu izglītojamo prasmes un zināšanas tiek diagnosticētas septembra 

pirmajā un otrajā nedēļā latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā un 

bioloģijā, bet 10.klasē- latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, 

ģeogrāfijā, vēsturē. Rezultātus apkopo un analizē metodiskajās komisijās un prezentē Mazajā 

pedagoģiskajā sēdē katrā klašu grupā ar mērķi saskaņot tālākās izglītojamo mācību 

vajadzības. Lai sekmētu mācību motivāciju un socializēšanos, septembra 2.darba dienā- klašu 

kolektīvu saliedēšanas dienā- notiek adaptācijas nodarbības, sadarbojoties ģimnāzijas atbalsta 

personālam, klases audzinātājam un ģimnāzijas vadībai. Informācijas dienās ar sasniegumiem 

un problēmām, kā arī ieteikumiem turpmākajam darbam šajā jomā tiek iepazīstināti 

izglītojamo vecāki. 

Mācību darba sasniegumu plašāka analīze notiek 1.semestra beigās un mācību gada 

noslēgumā. Mācību gada rezultāti, tajā skaitā mācību gada nobeiguma ģimnāzijas pārbaudes 

darbu sasniegumi, konkrētās klases dinamikas aspektā pa mācību priekšmetiem tiek detalizēti 

analizēti pirms jaunā mācību gada vispirms metodiskajās komisijās, tad Metodiskajā padomē 

un augusta Pedagoģiskās padomes sēdē. Iegūtās atziņas pedagogi izmanto klases nākamā 

posma mācīšanās ievirzes pilnveidei, piemēram, 11.klases izglītojamie mācību gada 

nobeigumā kārto ģimnāzijas pārbaudes darbus matemātikā un raksta domrakstu par literāru 

tematu, tādējādi iespējams izmērīt izglītojamo prasmes un zināšanas, lai, 12.klasi uzsākot, 

varētu koriģēt tematisko plānu latviešu valodā, literatūrā un matemātikā, kuriem mācību 

tematiem ir īpaši pievēršama uzmanība 12.klasē, realizējot klašu grupas mācību mērķus, kā 

arī novērtējot zināšanu un standartprasmju stabilitāti mācību priekšmetā, ar ko iepazīstina gan 

izglītojamos un pedagogus, gan vecākus (skat. 1. un 2. att.).  
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1.att. 11.klašu 2015./2016. mācību gada noslēguma matemātikas pārbaudes darba 

rezultātu dinamika salīdzinājumā ar 2.semestra vērtējumu 

 

Saruna ar izglītojamiem par viņu mācību rezultātiem, ieteikumi un labvēlīga gaisotne 

veicina izglītojamo sadarbību un sadarbīgu līdzatbildību par mācību sasniegumiem. 

 

 

  
2.att. 11.klašu 2015./2016. mācību gada noslēguma latviešu valodas pārbaudes darba 

rezultātu dinamika salīdzinājumā ar 2.semestra vērtējumu 

 

Ģimnāzijā izglītojamo vidū valda labvēlīgs mikroklimats, citam citu atbalstot. Pamatā 

izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, uzņemas atbildību gan par veiksmēm, gan 

trūkumiem, izmanto ģimnāzijas piedāvātās iespējas savu individuālo izglītības mērķu 

sasniegšanai. Izglītojamo personīgā atbildība un aktīvā iesaistīšanās mācīšanās procesā ir 

vērojama  

 pozitīvā attieksmē pret mācībām,  

 sekmīgi un ar atbildību izpildot dažādus mācīšanās vingrinājumus, uzdevumus, 
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 iesaistoties sava darba pašvērtējumā un citu veikumu novērtēšanā, 

 mācību rezultātu prognozēšanā. 

Izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, salīdzina ar pedagoga vērtējumu, 

prognozē rezultātus. Pārsvarā visi izglītojamie prot pamatot savu viedokli, gan racionāli 

izmanto mācību laiku gan ģimnāzijā, gan arī ārpus tās. Izglītojamā  mācību sasniegumu un to 

prognozēšanas pašanalīzes rezultātus klases audzinātājs pārrunā individuāli ar izglītojamo un 

nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem un atbilstošo skolas vadības pārstāvi. 

 Mācību procesā izglītojamie ir apguvuši individuālā darba un kooperatīvās 

sadarbības pamatprincipus, iemaņas projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, 

konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs ĀVĢ un ārpus tās. Informācija par izglītojamo 

dalību un rezultātiem šādos pasākumos tiek apkopota metodisko komisiju materiālos, 

pedagogu pašvērtējumos, tiek publicēta mājaslapā, ikgadējā “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

gada grāmatā”, kā arī direktora vietnieku gada kopsavilkuma ziņojumos atsevišķi par 

pamatskolas un vidusskolas posmu. 

Problēmas sagādā izglītojamo kavēto stundu skaits (pārsvarā attaisnoti vai slimības 

dēļ), kas traucē mācīšanās vienmērību un plānveidību. ĀVĢ  nav audzēkņu, kuri ilgstoši bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Atsevišķi kavējumu gadījumi tiek risināti kopā ar 

ģimnāzijas atbalsta personālu, vadības pārstāvi sadarbībā ar klases audzinātāju, 

nepieciešamības gadījumā iesaistot arī vecākus. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo mācīšanās spējas tiek attīstītas gan mācību priekšmetu stundās, gan tiek 

piedāvātas papildu iespējas projektos, pētnieciskajā darbībā, olimpiādēs, skatēs, 

konkursos, izmantojot gan ĀVĢ  piedāvātās iespējas, gan iespējas ārpus tās. 

 Mācīšanās motivācijai ilgtspējīgam mācību procesam tiek izmantotas dažādas 

metodes, piemēram, iespēja piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs, mācību 

ekskursijās u.c. ārpusskolas pasākumos. 

 Individuālo sasniegumu analīze katram izglītojamam nodrošina iespēju sevi motivēt 

sasniegumu uzlabošanai. 

 Plašs pedagogu konsultāciju tīkls ĀVĢ, iespēja elektroniski pierakstīties 

konsultācijām, nodrošina mācīšanās individualizāciju jebkuram izglītojamam. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt un pilnveidot izglītojamo zināšanas par patstāvīgās mācīšanās metodēm un 

to nozīmi ilgtspējīgā mācību procesā. 

 Aktualizēt dažādu standartprasmju apgūšanas nepieciešamību mācīšanās procesā, 

piemēram, lasītprasmi. 

 Turpināt motivēt izglītojamos individuālam mācīšanās darbam, piedaloties dažādās 

ārpusstundu aktivitātēs. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa  sastāvdaļa  

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī noteiktajai 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas „Izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas noteikumiem”, kas nosaka vienotas prasības visiem ģimnāzijas 

pedagogiem pārbaudes darba satura jautājumu atlasē un vērtēšanā atbilstoši standarta 

prasībām un mācību programmu iecerēm, veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu 

sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu 

un prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību savos mācību 

rezultātos. Par to liecina mācību dokumentācija, e-žurnāls, izglītojamo e-dienasgrāmatas, 

sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem, mācību gada atskaites, ģimnāzijas un valsts 
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pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko komisiju un vadības sanāksmju protokoli, 

mācību procesa kvalitātes analīze metodiskajās komisijās. 

Pedagogi, īstenojot mācību priekšmeta saturu izglītības programmās, sistemātiski vērtē 

izglītojamo mācību sasniegumus, to dinamiku un koriģē tālāko mācību procesu. Vērtēšanas 

veidi un metodiskie paņēmieni pamatā atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām, 

mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Tiek izmantota gan ballu, gan līmeņu 

skala, gan i/ni vērtējums, mazāk tiek izmantots aprakstošais vērtējums mutiski un rakstveidā.  

Mācību gada sākumā mācību priekšmetu ievadstundās izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

vērtēšanas kārtību, principiem, vērtēšanas regularitāti un pamatkritērijiem. Arī pirms katra 

pārbaudes darba izglītojamie tiek iepazīstināti ar konkrētā pārbaudes darba vērtēšanas 

kritērijiem, vērtēšanas veidu, formu un izvirzītajām prasībām. Pēc pārbaudes darba 

novērtēšanas pedagogs analizē un pamato izglītojamā sasniegumu vērtējumu un iesaka 

uzlabojumus zināšanu un iegūto prasmju attīstībā. Atsevišķi gadījumi liecina, ka pedagogiem 

rūpīgāk jāpārdomā pārbaudes darba kritēriji, nepieciešams detalizētāks vērtēšanas kritēriju 

izskaidrošanas darbs. Lai nodrošinātu taisnīguma principu vērtēšanā, ģimnāzijā ir mācību 

priekšmetos izstrādāti vienoti dažādu pārbaudes darbu vērtēšanas 18 paraugi ar vērtēšanas 

skalu, saskaņojot ballu un apguves procentu, un citu mācību sasniegumu vērtēšanas mērījumu 

attiecības.  Mācību gada sākumā 7. un 10.klašu izglītojamiem notiek zināšanu un prasmju 

diagnostika. Septembra pirmajā un otrajā nedēļā tiek diagnosticētas 7.klašu izglītojamo 

prasmes un zināšanas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā un 

bioloģijā, bet 10.klasēs- latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, 

ģeogrāfijā, vēsturē. Rezultātus apkopo un analizē metodiskajās komisijās un prezentē mazajā 

pedagoģiskajā sēdē katrā klašu grupā ar mērķi saskaņot tālākos mācību darbības modeļus 

atbilstoši izglītojamo līmenim. Izglītojamo vērtēšana notiek atbilstoši izglītības standartos 

norādītajiem pamatprincipiem- prasību atklātības un skaidrības, pozitīvo sasniegumu 

summēšanas, vērtējuma atbilstības, regularitātes un vērtējuma obligātuma principiem, 

pārbaudes darbos iekļaujot tādus uzdevumus, lai izglītojamie savas zināšanas, prasmes un 

iemaņas var demonstrēt atbilstoši savām spējām, tādējādi iegūstot adekvātu un objektīvu 

vērtējumu. Ģimnāzijā mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto pamatā rakstisku un semināra 

tipa grupu sasniegumu vērtēšanu, retāk- mutiskas un kombinētas pārbaudes. 

Ikdienas mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana, tematu nobeigumu summatīvā 

vērtēšana, 9. un 12.klašu izglītojamo valsts eksāmenu rezultātu analīze ir indikatori, kas ļauj 

visos analīzes līmeņos novērtēt ģimnāzijas izglītojamo mācību rezultātus un izvērtēt arī 

skolotāju kompetenci. Secināts, ka izglītojamo mācību sasniegumi un pedagogu vērtēšanas 

formas un metodiskie paņēmieni ir optimāli, taču vēl vairāk dažādojami.  

Tiek izmantotas daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina ģimnāzijas 

pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību veiksmīga izglītošanās procesa nodrošināšanā. 

81 % vecāku apliecina, ka informācija par mācību un audzināšanas jautājumiem ir pārdomāta 

un labi strukturēta. 7. un 10. klašu izglītojamo vecāku pirmajā sapulcē un pēc vajadzības arī 

citās klašu grupās atbilstošie direktora vietnieki izglītības jomā vai klašu audzinātāji 

iepazīstina vecākus ar mācību standartu, programmu prasībām, arī mācību sasniegumu 

organizēšanas, uzskaites un atspoguļošanas kārtību.  

Katra mācību gada martā uz Informācijas dienu tiek aicināti vecāki, kuru bērni plāno 

mācīties 7. vai 10. klasē. Viņi tiek iepazīstināti ar ģimnāzijā piedāvātajām izglītības 

programmām un uzņemšanas noteikumiem. Šī informācija ir pieejama arī ģimnāzijas 

mājaslapā (www.avg.lv). 7. un 10. klašu izglītojamo vecākiem jūnijā notiek kopsapulces ar 

skolas vadības līdzdalību un rudenī notiek klases vecāku sapulces, kurās vecāki tiek 

iepazīstināti ar konkrētās klašu grupas izglītības standarta prasībām, izglītības programmu 

uzdevumiem, pārbaudes darbu sistēmu 3 gadiem, ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumiem. 
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Vecāku sapulces apmeklē vidēji 70 % 7. un 10. klašu vecāku. Reizi mēnesī vecāki saņem e-

klases sekmju izdrukas par izglītojamā sasniegumiem un ģimnāzijas apmeklējumu. 

Informācijas apmaiņu starp mācību priekšmetu pedagogiem, klases audzinātāju un vecākiem 

nodrošina izglītojamo e-dienasgrāmatas. Taču e-dienasgrāmatas kā informācijas apmaiņas 

forma vēl nefunkcionē pietiekami efektīvi, jo vecāki šo resursu izmanto neregulāri, tāpēc arī 

ģimenei tiek sūtītas izdrukas papīra formātā ar aicinājumu tās parakstīt, apliecinot, ka vecāki 

seko savu bērnu gaitām ģimnāzijā, lai informācijas apmaiņas nepārtrauktība tiktu pilnībā 

kontrolēta. 

Pirms rudens un pavasara brīvdienām notiek Informācijas dienas visu klašu izglītojamo 

vecākiem, kad ir iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu pedagogiem, atbalsta 

personālu un ģimnāzijas vadību. Piemēram 2015./2016.m.g. šo iespēju izmantoja 411 

izglītojamo ģimenes jeb 54,8 % vecāku.  

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktora vietnieki izglītības jomā un izglītības 

metodiķe. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek daudzpusīgi izmantota darbam 

pedagogu kolektīvā, izglītojamo un vecāku vidē mācīšanās procesa pilnveidošanai. 

 

Stiprās puses: 

 Ir izstrādāta un apstiprināta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ģimnāzijas 

pedagogi ievēro. 

 ĀVĢ vadība regulāri seko vērtēšanas kārtības ievērošanai un nepieciešamības 

gadījumā veic izskaidrojošu darbu ģimnāzijas pedagogiem. 

 Izglītojamo sasniegumus vērtē gan formatīvi, gan summatīvi. Vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošanai ir izstrādāti 18 dažādi pārbaudes darbu vērtēšanas paraugi. 

 Svarīga nozīme ĀVĢ  izglītojamo vērtēšanas sistēmā ir diagnosticējošiem darbiem un 

mācību semestra un gada noslēguma pārbaudes darbiem. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pilnveidot vērtēšanas kārtību ĀVĢ, lai nodrošinātu izglītojamo mācīšanās 

spēju attīstīšanu. 

 ĀVĢ vadībai turpināt vērtēšanas kārtības uzraudzību un identificēt trūkumus šajā 

sistēmā. 

 Uzlabot informācijas apriti starp pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem par 

vērtēšanas kārtību ĀVĢ. 

 

Kritērija novērtējums- labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi  

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Pamatjomas „ Izglītojamo sasniegumi” prioritāte ir skolēnu standartprasmju 

uzskaite, analīze un līmeņa uzlabošana visos mācību priekšmetos. Izglītojamo sasniegumi 

tiek vērtēti visaptveroši un precīzi katrā ģimnāzijas ikdienas vai valsts pārbaudes darbā, kas 

vērsta uz to, lai katrs labi apgūtu plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu 

kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Pedagogi un ģimnāzijas vadība koordinē un 

analizē izglītojamo sasniegumus un seko viņu izaugsmei. Mācību rezultāti tiek apkopoti 

semestru un gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada 

laikā.  

 Tā kā e-klases tehniskās iespējas ļauj uzkrāt un gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi 

analizēt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, tās noturību, tad iespējams veidot 

materiālus katra izglītojamā individuālo un klases mācību sasniegumu vērtējuma analīzei 

katrā mācību priekšmetā, lai tos izmantotu ikdienas darbā.  

Analizējot pēdējo 3 mācību gadu rezultātus, īpaša uzmanība tiek pievērsta optimāla un augsta 

līmeņu mācību sasniegumu dinamikai (skat.5.tabulu). Ievērojams palielinājums ir 

pamatizglītības 2.posma izglītojamiem – par 13.5%, tāpēc, ka audzis ģimnāzijas prestižs  

Rīgas pilsētā  un augusi konkurence iestājai ģimnāzijā. Trijās no ģimnāzijas izglītības 

programmām vērojama tendence optimālo līmeņu pieaugumam; vislielākais pieaugums 

25,1% ir fizikas, matemātikas un informāciju  tehnoloģijas programmas izglītojamiem, 

ķīmijas un bioloģijas programmas izglītojamiem – 6,9% un komerczinību un informāciju 

tehnoloģijas izglītojamiem -2,8%.  Mācību rezultātu svārstīgums un lejupslīde korelē ar daļas 

izglītojamo motivācijas trūkumu atsevišķos priekšmetos, piemēram humanitāras ievirzes 

izglītojamiem (klases ar indeksu „5”) viduvēji rādītāji ir piemēram matemātikā (skat.1.att.). 

Rezultātu svārstīgums un lejupslīde korelē arī ar kavējumu daudzumu. Tādējādi var secināt, 

ka mācību stundu kavējumi kopumā un atsevišķu izglītojamo nepietiekamā motivācija ir 

radījušas šo svārstīgumu un lejupslīdi, taču kopumā padziļināti izraudzītos mācību 

priekšmetus izglītojamie apgūst labā līmenī un ar pastiprinātu interesi. 

 

5.tabula 

Optimālo un augsto vērtējumu dinamika  ģimnāzijas izglītības programmās no 2014.-

2016.m.g. 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Mācību gads 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 

Pamatizglītības 2.posma  

(7.-9.klase)  programma 

52,2% 58,6% 71,9% 

Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

(valodu un kultūras) 

41,3% 35,9% 26,0% 

Vispārējās vidējās 

izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

(fizika, matemātika un 

informāciju tehnoloģijas) 

50,9% 39,7% 54,8% 

Vispārējās vidējās 34,5% 36,1% 42,9% 
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izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

(ķīmija un bioloģija) 

Vispārējās vidējās 

izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas 

virziena programma 

(komerczinības un 

informāciju tehnoloģijas) 

31,0% 42,7% 45,5% 

2016.g. absolventu 

optimālie līmeņi 3 mācību 

gados 

40,4% 32,9 % 47,1 % 

2016. gada 9. klašu 

beidzēju optimālie līmeņi 

3 mācību gados 

56,3% 46,1% 69,3% 

  

2015./2016. mācību gada 9. klašu beidzēju mācību gadu rezultātu analīze liecina, ka, 

apgūstot trīs gados izglītības programmu, ir vērojama izglītojamo optimālā līmeņa snieguma 

izaugsme par 13 %, tas ir, no 56,3% 2013./2014. mācību gadā līdz 69,3% 2015./2016. mācību 

gadā. 

 Ģimnāzijas 12. klašu izglītojamo optimālo sasniegumu līmeņi palielinājušies no 32,90 

% 11.klasē līdz  47,10 % -12.klasē, tādējādi palielinoties par 14,2 %. 5.tabula atklāj 

iepriekšējā mācību gada absolventu optimālo un augsto vērtējumu dinamikas salīdzinājumu 

10., 11.un 12.klasē, kur redzama zināms kritums 11.klasē, kad izglītojamie paralēli izstrādā 

savus zinātniski pētnieciskos darbus, pie tam augstā līmenī, jo pēdējos trīs gadus ģimnāzija ir 

bijusi 1.vietā valstī pēc iegūto apbalvojumu skaita. Tas norāda uz zināmu nelīdzsvarotību sava 

individuālā mācību darba organizēšanā un prioritāšu izvēlē, jo zinātniski pētniecisko darbu                  

( turpmāk tekstā - ZPD) vadītāji sniedz izglītojamiem pedagoģisku palīdzību ne tikai 

intelektuāli, bet arī darba plānošanā.  

 Septiņiem 10. un 11.klašu izglītojamiem (1,6 %), beidzot 2015./2016.mācību gadu, 

bija papildu mācību pasākumi. Visiem pēcpārbaudījuma rezultāti bija pietiekami, tādējādi 

nākamajā klasē pārcelti visi un šobrīd sekmīgi mācās ģimnāzijā. Vājajiem vērtējumiem 

ģimnāzijā pēdējo 3 gadu laikā ir tendence samazināties, kas ir pedagogu un ģimnāzijas 

vadības kopīgas sadarbības viens no rādītājiem, jo 2013./2014.m.g. šādu izglītojamo ar vāju 

vērtējumu mācību gada beigās pirms papildu mācību pasākumiem bija 22 jeb 5% , 

2014./2015.m.g.- 17 jeb 3,9 %, 2015./2016.m.g.- 7 jeb 1,6%. 

Lai veicinātu regulāru mācīšanos ikdienā un stimulētu izglītojamo atbildības un 

mācību motivācijas paaugstināšanos, mācību gadu beidzot, 7., 8., (skat.6 .tabulu) 10., 11. 

klasēm ir noteikti divi ģimnāzijas noslēguma pārbaudes darbi, par kuriem izglītojamie un 

vecāki ir informēti, iestājoties ģimnāzijā.  

 

6.tabula 

2015./2016.m.g. 7.un 8. klašu mācību gada noslēguma (NPD) pārbaudes darba vidējā 

vērtējuma dinamika salīdzinājumā ar 2.semestra rezultātiem 

 

Rādītāji 7.klases 8.klases 

Latv. val. Angļu val. Ķīmija Fizika 

2.semestris 6,91 7,80 7,16 7,18 

NPD 7,41 7,27 7,27 7,18 
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Izglītojamiem pārbaudes darbu mērķis ir 

 iespēja izmērīt savas zināšanas un prasmes dažādu izziņas līmeņu 

uzdevumos no elementārprasmēm līdz kopsakarību veidošanai un zināšanu 

lietošanai nestandarta situācijās; 

 līdzatbildība par saviem mācību sasniegumiem, kas nepieciešami 

personiskai izaugsmei un attīstībai nākamajam izglītības posmam. 

Savukārt pedagogu mērķis ir  

 noteikt izglītojamo pašreizējo zināšanu un prasmju kvalitāti un 

summatīvi izmērīt mācību priekšmeta standartā paredzēto zināšanu un prasmju 

apguvi; 

 adekvāti koriģēt un pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu 

atbilstošajos mācību priekšmetos nākamajā klasē. 

 Vērtējot ĀVĢ  1. semestra nobeiguma un mācību gada nobeiguma pārbaudes darbu 

sasniegumus, metodiskās komisijas analizē korelāciju klašu vērtējumam mācību gada 

noslēgumā ar pārbaudes darbā iegūtajiem rezultātiem, tādējādi nosakot ikdienas vērtējumu 

objektivitāti (skat. 1., 2., 3.  att.,6.tabulu ), secinot, ka pamatā tas ir atbilstīgs. 

 

 
3.att. 11.klašu 2015./2016. mācību gada noslēguma literatūrā pārbaudes darba rezultātu 

dinamika salīdzinājumā ar 2.semestra vērtējumu 

 

Analīze apliecina, ka vērtējumi literatūrā noslēguma pārbaudes darbā (skat.3.att.) ir 

augstāki 11.3 un 11.5 klasēm, bet būtiski zemāki 11.4 un 11.6 klasēm, ko pedagogi izskaidro 

ar nepietiekami izkoptām domraksta argumentēšanas prasmēm, ar ko īpaši jāstrādā 12.klasē. 

Līdzīgi rezultāti tika analizēti arī latviešu valodā un matemātikā ar mērķi akcentēt 

problēmjautājumus, kas padziļināti apgūstami 12. klasē, koriģējot mācību saturu. Šī analīze 

tika veikta 4 līmeņos:  

 metodiskās komisijas pedagogu vidū un Mazajās pedagoģiskajās sēdēs pirms 

2016.gada 30.augusta pedagoģiskās padomes sēdes; 

 direktora vietnieku izglītības jomā ziņojumā pedagoģiskās padomes sēdē 

2016.gada 30.augustā, aktualizējot veiksmīgo, problēmas un 12.klases 

galvenos uzdevumus matemātikā un tekstveidnē latviešu valodā un literatūrā; 

 12.klašu izglītojamie septembra sākumā tiek iepazīstināti ar analīzi un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem; 
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 gatavojoties vidējās izglītības posma nobeigumam, 12.klašu vecāki ar 

rezultātiem tiek iepazīstināti 2016.gada oktobra sākumā. 

Tādējādi informācija novadīta līdz visām ieinteresētajām pusēm un darbs turpinās, lai 

vēlreiz izmērītu rezultātus pārbaudes darbos 2017. gada janvāra sākumā un sasniegtu savām 

spējām un prasmēm atbilstošus rezultātus valsts CE. Šāda analīzes gaita un nemitīga visu 

pušu sadarbība, ikdienas darba sasniegumu kontrolei notiek ik gadus un ir devusi atzīstamus 

rezultātus valsts eksāmenos.  

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izglītojamo sasniegumu analīzes 

materiālus apkopo, salīdzina ar iepriekšējo mācību gadu rezultātiem un izvirza uzdevumus 

mācību priekšmetā nākamajam mācību gadam, diagnosticējot veiksmes un arī riskus, ja tādi 

ir. 

 

Stiprās puses: 

 

 Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumu rezultāti tiek uzskaitīti skolvadības e-

klases žurnālā, kas dod plašas iespējas tālākai analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

 E-klases informācija pieejama pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem, kas 

nodrošina visu ieinteresēto pušu sadarbību mācību procesa paaugstināšanā. 

 Regulārs ģimnāzijas vadības un pedagogu darbs, dažādos līmeņos analizējot 

izglītojamo sasniegumus, dod iespēju izraudzīties visatbilstošākos metodiskos 

paņēmienus šo sasniegumu pilnveidei. 

 Notiek nepietiekamo mācību sasniegumu vērtējumu samazināšanās, pateicoties 

sistemātiskai vērtējumu analīzei un turpmākā pedagoģiskā darba uzlabošanai. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Optimizēt pārbaudes darbos iegūto analīzes rezultātu prasmīgu izmantošanu darbā ar 

pedagogiem visos līmeņos, kā arī izglītojamo mācīšanās spēju attīstīšanu un 

pilnveidošanu. 

 Diferencēti palīdzēt izglītojamiem individuālo mācību spēju paaugstināšanā, 

iesaistoties gan mācību priekšmetu pedagogiem, gan atbalsta personālam un 

vecākiem. 

 Pedagoģiskai padomei meklēt jaunas metodes izglītojamo motivēšanai ilgtspējīga 

mācību procesa realizācijai. 

 Pedagogiem veidot e-vidē mācību un metodiskos materiālus, kas būtu pieejami gan 

pedagogiem, gan izglītojamiem. 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  

 Mācību priekšmetu metodiskās komisijas un vadība regulāri uzskaita un analizē 

izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Pārskata periodā no 2014. līdz 2016. 

gadam, iegūstot pamatizglītību, kā arī centralizētajos eksāmenos iegūtie rezultāti ir atbilstoši 

valsts normatīvajiem dokumentiem. Tiek izpildītas MK 2001.gada 20.marta noteikumu 

Nr.129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un 

kritēriji” prasības ( 5.4.1 un 5.4.2.punkti), jo  CE vidējais vērtējums ĀVĢ  ir par 10% 

augstāks par vidējo vērtējumu valstī un par 5% augstāks nekā vidējais vērtējums Rīgas 

pilsētā.  

 Valsts pārbaudes darbu vidējie sasniegumi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 

(skat.7. tabulu) ir šādi: 2013./2014. mācību gadā matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, 

krievu valodā ir augstāki par vidējiem sasniegumiem starp attiecīgo izglītības iestādes tipu 

skolām, pēc vidējā vērtējuma valstī un pēc urbanizācijas (Rīga), bet latviešu valodā un angļu 

valodā- nedaudz zemāki pēc skolu tipa, bet augstāki pēc urbanizācijas un vidējā vērtējuma 
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valstī, vācu valodā- zemāki pēc skolu tipa un urbanizācijas, bet augstāki pēc vidējā vērtējuma 

valstī. 2014./2015. un 2015./2016. mācību gadā visos eksāmenu priekšmetos vidējie rādītāji ir 

augstāki par vidējiem sasniegumiem pēc skolas tipa, pēc urbanizācijas  un vidējā vērtējuma 

valstī.  

 

 

7. tabula  

Valsts eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi no 2014.-2016.gadam 

2013./2014.m.g. 

 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa 

(valsts 

ģimnāzijas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(Rīga) 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

70,44 70,77 67,52 64,79 

Matemātika 75,30 70,01 60,48 57,54 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

73,91 69,05 66,58 64,05 

Angļu valoda 77,79 78,02 70,24 66,90 

Vācu valoda 69,00 74,98 74,06 67,79 

Krievu valoda 86,83 78,67 77,92 72,05 

 

 

 

2014./2015.m.g. 

 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa 

(valsts 

ģimnāzijas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(Rīga) 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

72,73 68,47 63,21 62,46 

Matemātika 82,80 72,86 64,05 61,15 

Latvijas 

vēsture 

74,90 74,31 70,51 67,58 

Angļu valoda 87,63 81,24 72,62 69,72 

Vācu valoda 82,25 79,27 75,68 69,44 

Krievu valoda 86,50 81,94 79,90 76,30 
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2015./2016.m.g. 

 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa 

(valsts 

ģimnāzijas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(Rīga) 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

75,28 71,91 67,15 65,00 

Matemātika 79,32 72,79 64,11 59,87 

Latvijas 

vēsture 

70,31 69,71 65,71 62,51 

Angļu valoda 84,96 83,81 66,72 70,75 

Vācu valoda 91,00 80,23 76,00 69,57 

Krievu valoda 90,00 82,84 79,93 76,08 

 

  

 

8.tabula 

Vispārējo pamatizglītību ieguvušo izglītojamo skaits no 2014.-2016. gadam 

Kritērijs 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Izglītojamo skaits 

9.klasēs 

77 81 88 

9.klasi beidz ar 

Apliecību par 

vispārējo 

pamatizglītību 

77 81 88 

9.klasi beidz ar 

liecību 

0 0 0 

 

Laikā no 2013./2014. līdz 2015./2016. mācību gadam visi 9. klašu izglītojamie beidza 

skolu ar Apliecību par vispārējo pamatizglītību (skat. 8.tabulu). Valsts pārbaudes darbos 

uzrādītie sasniegumi ir bijuši ļoti labi. Nepietiekams vērtējums ir bijis tikai matemātikas 

eksāmenā 1 gadījumā 2015./2016. mācību gadā. 

Ik gadus atbilstoši rezultāti valsts ģimnāzijas statusam ir arī 12. klases valsts 

pārbaudes darbos (skat.9.tabulu). Ar 2012./2013.mācību gadu CE rezultātus vērtē apguves 

procentos, tādēļ nav iespējama pilnīgi precīza mācību rezultātu salīdzināšana. Dažādos 

izglītības procesa statistiskās analīzes dokumentos tiek pieņemts, ka  labi un teicami nokārtoti 

eksāmeni ir tad, ja to izpilde ir 60 līdz 100% no darba satura, bet, ja virs 40%, tad mācību 

sasniegumi vērtējami kā viduvēji. 
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9. tabula  

 

CE eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 

 

2013./2014.m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums % 

pēc skolas tipa  

(valsts ģimnāzijas) 

Kopvērtējums % 

pēc 

urbanizācijas 

(Rīga) 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

78,76 71,6 52,3 52,71 

Matemātika 69,09 64,8 45,9 43,34 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

77,97 72,9 45,2 42,60 

Angļu valoda 79,19 74,1 61,0 56,16 

Krievu valoda 78,45 78,4 75,2 70,90 

Vācu valoda -    

Fizika 67,72 65,5 57,6 51,21 

Ķīmija 69,80 68,6 61,0 59,48 

Bioloģija 62,00 68,2 60,2 59,31 

 

 

 

2014./2015.m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc skolas 

tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

70,00 67,3 49,0 48,7 

Matemātika 62,58 65,0 46,2 43,6 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

74,79 77,7 50,5 47,5 

Angļu valoda 71,78 72,1 59,4 54,1 

Krievu valoda 82,04 78,9 75,4 71,8 

Vācu valoda 57,58 75,4 69,5 64,2 

Fizika 57,47 63,7 52,3 50,3 

Ķīmija 75,16 74,8 68,1 65,6 

Bioloģija 68,05 71,1 62,2 62,5 
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2015./2016.m.g. 

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc skolas 

tipa 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

Latviešu 

valoda 

80,40 70,6 51,0 51,3 

Matemātika 57,42 57,5 38,6 36,2 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

74,59 72,3 45,5 41,9 

Angļu valoda 82,62 77,9 64,7 61,0 

Krievu valoda 82,26 76,6 71,9 67,0 

Vācu valoda - - - - 

Fizika 54,34 65,2 53,6 49,6 

Ķīmija 71,30 69,5 61,2 61,5 

Bioloģija 70,86 73,5 63,9 63,3 

Analizējot CE rezultātus atsevišķos mācību priekšmetos, redzams, ka pēdējos trīs 

gados mācību sasniegumi ir stabili. Nedaudz CE vērtējumi mainās atkarībā no izglītojamo 

spējām un eksāmenu uzdevumu grūtības pakāpes, bet lielu svārstību nav. Latviešu valodā, 

krievu valodā un ķīmijā visus trīs mācību gadus ir augstāki sasniegumi par vidējiem 

sasniegumiem starp attiecīgo izglītības iestādes tipu skolām, vidējā vērtējuma valstī un pēc 

urbanizācijas, tostarp 2015./2016.mācību gadā vērtējums latviešu valodā procentuāli ir 

visaugstākais starp visām valsts vidējās izglītības iestādēm. Visos pārējos mācību priekšmetos 

CE eksāmenu rezultāti ir augstāki par vidējiem vērtējumiem pēc urbanizācijas un valstī 

robežās no 37,37% līdz 2,6%, izņēmums ir 2014./2015. mācību gads, kad vācu valodā 

vērtējums bija zemāks kā vidējais vērtējums valsti, jo eksāmenu kārtoja divi izglītojamie, 

kuru vērtējumi bija 49% un 65% .  

 Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2013./2014.m.g.- 3.vieta pēc kopējā CE 

vērtējuma, bet vēsturē- 1.vieta ģimnāziju grupā, tāpat 2015./2016.m.g. latviešu valodā 

ģimnāziju grupā 1.vieta un Draudzīgā aicinājuma balva „Lielais kalns”, bet angļu valodā-

10.vieta. (skat. 10. tabulu) 
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10.tabula 

Ģimnāzijas vieta Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā par CE rezultātiem 

pārskata periodā 

 

Mācību 

gads 

Latviešu 

valodā 

Matemā-

tikā  

Angļu 

valodā 

Informā-

tikā 

Vēsturē Kopvērtē-

jums 

 2015./2016. 

 
 

1 

(1.vieta 

ģimnāziju 

grupā) 

11 6 10 - 4 

2014./2015. 5 16 12 13 4 10 

2013./2014. 3 6 6 9 2 

 (1.vieta 

ģimnāziju 

grupā) 

3 

Metodiskajās komisijās un augusta pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot valsts 

pārbaudes darba rezultātus, tos salīdzina gan ar Rīgas pilsētā iegūtajiem rezultātiem, gan 

valstī kopumā, gan Valsts ģimnāziju sasniegumiem atkarībā no VISC statistiskās analīzes 

rakursa. Dokumentēti arī katra mācību  priekšmeta skolotāja audzēkņu sasniegumi. Īpaši 

atzīstami ir tas, ka ļoti labi sasniegumi ir mācību priekšmetos, kurus kārto visi 12.klašu 

skolēni, kuru skaits katru gadu ir ap 140 (skat. 9 .un 11. tabulu ). 

 

11.tabula 

 

Izglītojamo sasniegumi obligātajos centralizētajos eksāmenos pa priekšmetiem 
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Necentralizēto valsts eksāmenu, t.i., ekonomikas, ģeogrāfijas un kulturoloģijas 

rezultātu korelācija salīdzināta ar vērtējumiem mācību priekšmetā gadā un valsts pārbaudes 

darbā, un šie rezultāti tiek izanalizēti metodisko komisiju sanāksmēs skolotāju vairāku gada 

darba rezultātu novērtēšanai. 

 

Stiprās puses:  

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītību pēdējos 3 gados ir stabili. Visi 

izglītojamie ieguvuši vispārējo pamatizglītību. 

 CE rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir stabili un lielākoties augstāki par 

vidējo līmeni valstī. Visi izglītojamie ieguvuši vispārējo vidējo izglītību. 

 Pamatizglītības un vidējās izglītības atbilstošus rezultātus valsts pārbaudes darbos 

nodrošina izglītojamo optimāli sasniegumi ikdienas darbā. 

 Ir augsta pedagogu un izglītojamo savstarpējās sadarbība, kas vērsta uz pozitīvu 

rezultātu sasniegšanu. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Dažādot pedagogu darba metodes, lai paaugstinātu izglītojamo intelektuālo līmeni 

visos izglītības līmeņos, līdz ar to paaugstinot saņemtos vērtējumus valsts pārbaudes 

darbos, it sevišķi vidusskolas posma bioloģijas un fizikas apguvē. 

 Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un plānveidīgam mācību darbam un karjeras 

izvēlei konkurencei globālajā darba tirgū. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 
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4. 4. Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izgl ītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

 Pamatjomā „Atbalsts izglītojamajam” prioritāte ir izglītojamā individuālo prasmju 

un spēju pilnveidošana un iniciatīvas atraisīšana intelektuālai konkurencei vienotā 

globālajā izglītības telpā.  

ĀVĢ darbojas atbalsta personāls– izglītības psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas 

darbinieks- un tiek nodrošināti šādi atbalsta pasākumi: 

 izglītības psihologa individuālās un grupu konsultācijas; 

 sociālā pedagoga konsultācijas un atbalsts sociālo jautājumu risināšanā; 

 izglītojošie pasākumi (drošība, tiesības un pienākumi, veselība, emocionālā 

labsajūta u.c.) izglītojamiem; 

 izglītojošie pasākumi (bērnu vecumposmu psiholoģiskās īpatnības, veselība, 

uzturs u.c.) vecākiem; 

 atbalsta grupas darbība. 

Ģimnāzijas atbalsta personāla sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un citām 

atbildīgajām pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām balstās uz sadarbības modeli starp 

Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem ( turpmāk tekstā- ANĢB) sociālo 

darbinieku un sociālo pedagogu ( Nr.1-20/DIJ-06-913-nd, 12.05.2006.) un 2009.gada 15.jūlija 

Sadarbības līgumu Nr. DL-09-169-lī „Institūciju sadarbības kārtība gadījumos, ja ir aizdomas 

par bērna tiesību pārkāpumiem, un gadījumos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi”, kuri 

nosaka rīcības kārtību katrai institūcijai. Ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi, atbalsta 

personāls sākotnēji izpēta skolēna problēmsituācijas būtību, veic sarunas ar vecākiem un 

bērnu, piedāvā savas kompetences ietvaros sniegtos pakalpojumus (psihologa, sociālā 

pedagoga konsultācijas, iesaka atbalsta grupas bērnam un vecākiem, informē par citām 

iestādēm un speciālistiem, kur ģimene var vērsties, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību. Ja 

skolēna vecāki nepiekrīt nodrošināt speciālistu konsultācijas, bet izglītības iestādes personāls 

uzskata, ka bērnam būtu nepieciešama konkrētā speciālista palīdzība, tad skolas atbalsta 

personāls sadarbojas ar Rīgas Bāriņtiesu, kura tādu atļauju ir tiesīga dot, un pēc 

nepieciešamības sniedz informāciju ANĢB, Pašvaldības policijai un Valsts policijai. 

ĀVĢ veido ciešu sadarbību ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu 

profilakses nodaļas darbiniekiem, kuri piedāvā dažādu lekciju tematus: 7.- 9.klašu 

izglītojamiem: „Izglītojamo pienākumi, tiesības un atbildība”, „Sabiedriskās kārtības 

noteikumi Rīgā”, „Savstarpējās attiecības, pāridarījumi un atbildība”, „Drošība internetvidē”, 

„Aklā zona”. 9.- 12.klašu izglītojamiem: „Atgriešanās pie vērtībām”, „Kā nekļūt par cilvēku 

tirdzniecības upuri ”.  

Veiksmīga sadarbība notiek ar Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības 

pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Apmācības un 

informācijas sektora speciālistiem izglītojamo, skolotāju un vecāku izglītošanā. Piemēram, 7.-

9.klasēm "Dzīves stila veidošana bez atkarības vielām"; 7.- 12.klašu izglītojamiem nodarbības 

ar atkarības profilaksi, apmācībām „Kā pateikt NĒ!”; konfliktsituāciju risināšanas veidi; 

nodarbības, kurās palīdz izglītojamiem apjaust savstarpējās vardarbības cēloņus un sekas, kā 

arī saprast katra skolēna līdzatbildību un lomu šīs problēmas esamībā, risināšanā un 

apturēšanā; pamatskolas izglītojamiem klases audzināšanas stundai galda spēle "RIMKO", 

kurā izglītojamie atraktīvā veidā var iegūt informāciju par dažādām veselības veicinošām 

tēmām, vienlaicīgi uzlabojot savstarpējās komunikācijas prasmes. Tāpat ģimnāzijā sociālā 

pedagoga kabinetā ir pieejami bukleti ar informāciju par atkarību veicinošo vielu bīstamību 

un speciālistu palīdzības veidus.  
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ĀVĢ atbalsta personāls sadarbojas arī ar citu Latvijas pilsētu un rajonu sociālajiem 

dienestiem, jo ģimnāzijā mācās bērni no dažādiem Latvijas reģioniem. Sadarbība 

nepieciešama izglītojamo sociālās situācijas noskaidrošanā un risināšanā (brīvpusdienu un 

pabalstu piešķiršanā, dienesta viesnīcas piešķiršanā utt.) 

 Pedagogu izglītošanai tiek piedāvāti kursi un semināri, kurus visi mērķtiecīgi 

apmeklē, piemēram, lekcijas un nodarbības skolas personālam par atkarību profilakses 

jautājumiem, apmācības par veselīgu uzturu, t.sk. ēšanas traucējumiem bērniem un 

jauniešiem, to atpazīšanu un rīcību; apmācības "Sociāli-emocionālo dzīves prasmju 

attīstīšana"; atkarības profilakses apmācības "Jauniešu smēķēšanas intervence"; apmācības 

"Agresijas intervence bērniem un pieaugušajiem". Sociālais pedagogs regulāri informē 

vecākus par kursiem un semināriem, kuri palīdz vecākiem labāk saprast savus bērnus, atbalstīt 

viņus un pašiem saņemt nepieciešamo palīdzību. 

Atbalsta dienests sadarbojas ar Medicīnas studentu asociāciju projekta "Medicīnas 

studenti izglītojamo veselībai" ietvaros par tematiem: 7.kl.- "Pubertāte"; 8.-12.kl.-

"HIV/AIDS", "Hepatīta ābece" 10.-12.kl.- "Grūtniecība", "Jauniešu seksuālā veselība". 

Izvērtējot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu un 

citām atbildīgajām pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām, jāsecina, ka sadarbība noris 

regulāri un jēgpilni. 

Ģimnāzijas medicīnas darbinieks atspoguļo datus par izglītojamo veselības stāvokli 

,,Bērna medicīniskajā kartē,, (veidlapa Nr.026/u ), ar kuru izglītojamais atnāk mācīties no 

iepriekšējas mācību iestādes. Mācību gada sākumā 7.klašu skolēna vecākiem tiek lūgts 

aizpildīt veidlapu ,,Papildus informācijas par skolēna veselību”, kurā nepieciešams norādīt 

bērna veselības traucējumus, medikamentu panesību, alerģiskas reakcijas, speciālu uzturu, ja 

ir nepieciešams. Vecāku sniegtā informācija glabājas ,,Bērna medicīniskajā kartē”. Ja 

izglītojamais saslimst, atrodoties skolā, viņš tiek reģistrēts ,,Ambulatoro pacientu reģistrācijas 

žurnālā”, pierakstītas pacienta sūdzības, diagnoze un sniegtā palīdzība. Paziņojot vecākiem, 

izglītojamais tiek atbrīvots no mācību stundām. Ja izglītojamam skolā ir notikusi trauma, tā 

tiek reģistrēta ,,Ambulatorajā žurnālā” (veidlapa Nr.39-2/u) un ,,Traumu uzskaites žurnālā”. 

Par katru traumas gadījumu pedagogs, kura mācību stundas laikā noticis nelaimes gadījums, 

sastāda ,,Aktu par nelaimes gadījumu, kurš noticis ar izglītojamo” ar aprakstu, cēloņiem, 

cēloņu novēršanas pasākumiem un drošības noteikumu instrukciju pārkāpumiem, ja tādi 

bijuši. Tajā pašā dienā ģimnāzijas direktore aktu apstiprina, izanalizē ar attiecīgajiem 

pedagogiem un izsaka secinājumus.  

Ģimnāzijas Veselības punktā ir ,,Hronisko slimību uzskaites žurnāls”, kurā tiek 

reģistrēti izglītojamie ar dažādām hroniskām slimībām, kā arī izglītojamie, kuriem noteikta 

sporta nodarbības grupa vai atbrīvojums no sporta, pamatojoties uz ģimenes ārsta slēdzienu. 

Izglītojamo profilaktiskās potes ir reģistrētas ,,Profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnālā” 

(veidlapa Nr.026/u, Nr.063/u un Nr.064/u). Mācību gada sākumā tiek sastādīts imunizācijas 

plāns visam mācību gadam atbilstoši izglītojamo vecumam. Tiek rakstītas informatīvas zīmes 

vecākiem par potes termiņu, un, ja pote ir izdarīta, tā tiek reģistrēta visos trijos dokumentos. 

Pēdējos divus gadus izglītojamo vakcinācija notiek pie ģimenes ārsta. ,,Infekcijas slimību 

reģistrācijas žurnālā” (veidlapa Nr.060/u) tiek reģistrēta infekcijas slimība, ja izglītojamais ir 

saslimis skolā, un šī informācija tiek sūtīta uz Slimības profilakses un kontroles centru. Ja ir 

aizdomas par infekcijas slimību vai saindēšanos ar pārtiku. 

 ,,Pedikulozes pārbaudes reģistrācijas žurnāls” atspoguļo ikgadējo izglītojamo 

pārbaudi par pedikulozi (septembrī un janvārī), kas tiek reģistrēta darba žurnālā un veidlapā 

Nr.026/u, kur tiek atzīmēts svars, garums, tiek novērtēta fiziskā attīstība, stājas apskate, 

tonometrija, redzes asums, tiek veikta pedikulozes un kašķa pārbaude, tiek noteikta sporta un 

veselības grupa. 

Atbalsta personāla viens no uzdevumiem ir raudzīties, lai tiktu ievērotas ģimnāzijas 

iekšējās kārtības noteikumu prasības. ĀVĢ mācību un audzināšanas process balstās uz LR 

Izglītības likumu, ģimnāzijas nolikumu un ĀVĢ iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem 
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(Rīgā, 06.11.2015., Nr.1-3/4), kuros ir aprakstītas izglītojamo tiesības un pienākumi, kā arī 

apbalvojumu un nosodījumu sistēma, tādējādi, ja izglītojamais pārkāpj savas tiesības, tiek 

veiktas pārrunas ar klases audzinātāju, izglītojamais tiek uzaicināts uz pārrunām pie atbalsta 

personāla. Viņam var tikt izteikts aizrādījums (mutiski vai ar ierakstu elektroniskajā 

dienasgrāmatā, liecībā), viņš var tikt izsaukts uz sarunu ar skolas vadību, kur saņem mutisko 

brīdinājumu vai direktora rīkojumu. Dati par izglītojamā pārkāpumiem atspoguļojās 

izglītojamo elektroniskajās dienasgrāmatās, liecībās, personas lietās un Atbalsta grupas 

dokumentācijā. Pēc noteikta laikā izglītojamais tiek uzaicināts uz atkārtotu sarunu Atbalsta 

grupā. Ja izglītojamais atkārtoti pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, viņam tiek iedota 

„Vienošanās” lapa, kurā rakstiski tiek izvērtēta rīcība, tās iemesli un iespējamie situācijas 

risināšanas veidi, kā arī fiksēta nepieciešamā palīdzība. 

Izglītojamā uzvedības pārkāpumu novēršanai ģimnāzijas Atbalsta grupa piemēro 

uzvedības uzraudzības lapu, kurā mācību priekšmeta skolotājs novērtē izglītojamā uzvedību 

mācību stundas laikā un līdzdalību mācību procesā pēc katras mācību stundas. Mācību 

nedēļas nobeigumā uzvedības uzraudzības lapa tiek iesniegta izvērtēšanai sociālam 

pedagogam. Izglītojamā uzvedībai uzlabojoties, uzvedības uzraudzības lapa tiek pievienota 

sociālā pedagoga dokumentācijai, par ko ir ieraksts uzskaites žurnālā.  

Konstatējot vardarbības gadījumus klasē, skolā, izglītojamie („upuris”, „varmāka”, 

liecinieki”, ja tādi ir) nekavējoties tiek uzaicināti uz pārrunām ģimnāzijas Atbalsta grupā: tiek 

noskaidrota konkrētā situācija, tiek piesaistīti nepieciešamie speciālisti, vecāki, pašvaldības un 

valsts institūciju pārstāvji. Vardarbības vai mobinga gadījumā tiek izvērtēta izglītojamā rīcība, 

rīcības sekas un iemesli, veikts mierizlīgums, ja tas ir iespējams. Saruna tiek fiksēta Atbalsta 

grupas darba uzskaites žurnālos, tiek informēti iesaistīto izglītojamo vecāki (izsaukti uz 

pārrunām uz skolu, telefoniski, ar e-pastu), par sadarbības rezultātiem tiek informēti klašu 

audzinātāji un iesaistītie pedagogi. Klasēs, kurās konstatēti vardarbības gadījumi, 

audzināšanas stundu laikā izglītojamiem tiek veiktas nodarbības par vardarbības profilaksi, kā 

arī tiek novadītas nodarbības par konfliktsituāciju iespējamiem risināšanas veidiem, 

izskaidrotas agresīvas uzvedības sekas, kā arī tiek organizētas klases saliedēšanās dienas.  

Izglītojamiem, kuri cietuši no vardarbības, tiek nodrošinātas izglītības psihologa 

individuālās konsultācijas, arī sadarbība ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Rīgas 

Bāriņtiesu un sociālajiem dienestiem, kā arī Valsts policiju. Izglītojamiem, kuriem ir ilgstošas 

uzvedības problēmas tiek nodrošinātas izglītības psihologa konsultācijas, sociālā pedagoga 

konsultācijas un uzraudzība ģimnāzijas Atbalsta grupā, tiek organizēti uzvedības uzraudzības 

pasākumi un veikta uzvedības korekcija. 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo 

drošības nodrošināšanu izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos un prakses laikā, 

pamatojas uz Izglītības likuma un ar to saistītiem  noteikumiem un ĀVĢ nolikumu. Lai 

sekmētu  izglītojamo drošību ikvienā situācijā, ģimnāzijā ir izstrādāti „Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem”, kuros norādīts, kā izglītojamiem un 

pedagogiem jārīkojas traumu gadījumos, ārkārtas situācijās, kādas prasības jāievēro mācību 

kabinetos, pasākumos ģimnāzijā un ārpus tās, kā arī noteikumi, kas jāievēro, dodoties 

pārgājienos un ekskursijā. Drošības noteikumi ir izvietoti kabinetos, izglītojamie regulāri tiek 

instruēti par noteikumu ievērošanu gan mācību, gan audzināšanas stundās. Ģimnāzijā ir 

izvietoti evakuācijas plāni, visi izglītojamie un personāls ir praktiski apmācīti, kā rīkoties 

ekstremālās situācijās. Savukārt nodarbības par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ir 

integrētas klases audzināšanas stundās. 

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību ģimnāzijas telpās, pie divām ieejas durvīm ir 

izvietotas novērošanas kameras. Pie ģimnāzijas dienas tehniskā dežuranta, naktī –pie sarga, kā 

arī dienesta viesnīcā ir izvietota trauksmes signalizācijas pults apsardzes dienesta izsaukšanai. 

Ģimnāzijas tehniskais darbinieks kontrolē apmeklētāju ierašanos skolā. Ģimnāzijā regulāri 

dežūrē ģimnāzijas vadības pārstāvis. Atbildīgais dežūrskolotājs un vairāki dežurējošie 

pedagogi starpbrīžos atbild par kārtību gaiteņos un ēdnīcā. Brīvajās stundās, starpbrīžos un 
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pēc mācību stundām izglītojamie var izmantot ēdnīcas un lasītavas pakalpojumus, ģimnāzijas 

vestibila atpūtas zonu. 

Pie ģimnāzijas mācību laikā dežurē pašvaldības policists.  

Ģimnāzijas atbalsta personāls izglītojamiem sniedz nepieciešamo emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo palīdzību. Tas darbojas saskaņoti, izvirzot kopīgas prioritātes. Vienu 

reizi nedēļā (otrdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00) sociālais pedagogs un izglītības 

psihologs kopā pieņem izglītojamos, pedagogus un izglītojamo vecākus.  

Lai noskaidrotu izglītojamo pašsajūtu klasē, izglītības psihologs regulāri veic 

izglītojamo aptauju. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti klases audzinātāji, skolas pedagogi un 

izglītojamo vecāki.  

 Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar izglītojamajiem, klašu audzinātājiem un 

vecākiem, veic audzēkņu no sociālā riska ģimenēm apzināšanu. Katrs gadījums tiek izvērtēts 

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

Sadarbībā ar klases audzinātājiem un izglītības psihologu ģimnāzijā tiek rīkoti 

pasākumi, kas, komplektējot jaunas klases, veicina izglītojamo drošības sajūtu un labāko 

adaptēšanās spēju jaunā vidē. Otrajā skolas dienā tiek rīkota adaptācijas diena, kur 

izglītojamais iepazīstas ar jaunajiem klases biedriem un vidi, nodarbībās izmantojot lietišķo 

spēļu metodi. Sadarbojoties klases audzinātājam un izglītības psihologam, mācību gada laikā 

tiek organizētas saliedēšanās dienas klases kolektīviem, veicinot atbalstu izglītojamiem, kuri 

mainījuši klasi vai skolu, kā arī izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar adaptēšanos jaunajā vidē 

un iekļaušanos klases kolektīvā. Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem tiek sniegta 

individuālā psiholoģiskā konsultācija. 

 Ģimnāzijā visi izglītojamie un personāls ir praktiski apmācīti, kā rīkoties ekstremālās 

situācijās. Tiek rīkotas mācību trauksmes, kad visi izglītojamie pedagogu pavadībā, vadoties 

pēc evakuācijas plāna, atstāj ģimnāzijas telpas.  

Mācības izglītojamiem par rīcību ārkārtas situācijas un evakuācijas gadījumos notiek 

audzināšanas un dažu mācību priekšmetu stundu laikā, kā arī praktiskās nodarbībās, 

piemēram, „ugunsgrēka” laikā, kad tiek evakuēts viss skolas kolektīvs. Klases audzinātājs 

katra mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar evakuācijas plānu, drošības 

noteikumiem, informē par ugunsdrošību un elektrodrošību, iepazīstina ar informāciju par 

rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, drošību uz ledus un  uz 

ūdens (vismaz vienu reizi gadā, katrā atsevišķa gadījumā, pēc nepieciešamības atkārtoti). Pēc 

iepazīstināšanas ar drošības un kārtības noteikumiem, ko pedagogs reģistrē atsevišķā lapā, 

izglītojamais parakstās par to ievērošanu. Mācību kabinetu vadītāji, interešu izglītības 

skolotāji iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem kabinetos (ne retāk kā divas reizes 

gadā).  

Skolas medicīnas darbinieks praktiski māca izglītojamiem pirmās palīdzības 

sniegšanas pamatus, sagatavo pamatskolas un vidusskolas komandas Latvijas Sarkanā Krusta 

pirmās palīdzības sniegšanas sacensībām, kurās mūsu ģimnāzijas komandas iegūst pirmās 

vietas, kā arī sūta uz e-pastiem informatīvus materiālus ar ieteikumiem skolotājiem un 

izglītojamiem par rīcību ārkārtas situācijas. Ekstremālu situāciju risināšanai ģimnāzijā ir 

trauksmes signalizācijas pogas, kas saistītas ar SIA „ Rīgas Serviss”. Visos stāvos un pie 

tālruņu aparātiem ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām. 

 Iestājoties ģimnāzijā, katrs izglītojamais, kā arī viņa vecāki, tiek iepazīstināti ar „Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamiem”, kas ir pieejami ĀVĢ 

mājaslapā. Arī klases audzinātājs mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar šiem 

noteikumiem detalizētāk. Mācību kabinetu vadītāji iepazīstina izglītojamos ar kārtības 

noteikumiem kabinetos ne retāk kā divas reizes gadā.  

Ģimnāzijā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Tās atbilst 

izglītojamo skaitam un vecumam. Ģimnāzijas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas, telpu 

izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un konkrētā mācību priekšmeta 

specifikai. Atsevišķām telpām (sporta zāle, aktu zāle) ir izstrādāti noslogojuma grafiki. 
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Ģimnāzijas telpas, iekārtas un citi resursi tiek izmantoti interešu izglītības un ārpusstundu 

pasākumu nodrošināšanai.  

Visas klases lielākoties ir apgādātas ar vienvietīgajiem soliem. Skolotāju vajadzībām ir 

iekārtotas laboratorijas, kurās koncentrēti atbilstošā mācību priekšmeta nepieciešamie mācību 

materiāli un inventārs. Vestibilā ir izveidota izglītojamo atpūtas zona un informatīvie 

materiāli, tajā skaitā televizors aktuālai informācijai. Pagalmā atrodas laukums, kuru var 

izmantot basketbola un volejbola spēlēšanai, skolā pie sporta zāles ir galda tenisa galds, kuru 

izglītojamie izmanto brīvo stundu laikā.  

Izglītojamie ir apgādāti ar slēdzamiem, katram skolēnam atsevišķi lietojamiem 

skapīšiem divās garderobēs ģimnāzijas pagrabstāvā, 1. un 2. mācību korpusa 1.stāvā un 

gaitenī pie sporta zāles.  

Ģimnāzijā darbojas dienesta viesnīca, kurā dzīvo 64 vidusskolēni, pašlaik :  

 10. klašu grupā- 24 izglītojamie,  

 11. klašu grupā- 23 izglītojamie, 

 12. klašu grupā- 17 izglītojamie.  

ĀVĢ ir 40 mācību kabineti, no tiem 6 svešvalodu, 4 fizikas, 2 ķīmijas, 2 bioloģijas, 4 

matemātikas, 4 latviešu valodas un literatūras, 1 ģeogrāfijas, 1 vizuālās mākslas un tehniskās 

grafikas, 1 mūzikas, 3 mājturības un tehnoloģiju, 2 informātikas kabineti, 2 vēstures, kā arī 

divas bibliotēkas telpas un lasītava, 1 metodiskais un tālākizglītības centra kabinets, aktu zāle, 

sporta zāle un aerobikas zāle, kā arī lekciju telpa ar 64 vietām izglītojamo mācību darbībai un 

pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai, arī arī kopētava.  

Visos mācību kabinetos ir izvietoti datori, lai pedagogi varētu izmantot e-klasi un IT 

mācību stundās. Ģimnāzijā darbojas bezvadu internets. Ir noteikta kārtība materiāli tehnisko 

līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā, par ko atbild direktora vietnieks IT jautājumos. 

Inovatīvam mācību procesam ir pietiekamas informāciju tehnoloģiju iespējas: 120 

datori, 18 datorprojektori, 4 interaktīvās tāfeles ar atbilstošo programmatūru, 3 kopējamās 

mašīnas mācību materiālu pavairošanai, 21 printeris, 21 liela izmēra ekrāna televizori, no 

kuriem divi ir ģimnāzijas vestibilā stunduizmainas.lv un dienas informācijas aktualizēšanai, 

kā arī izmantojami 13 portatīvie datori darbam jebkurā klasē. Sporta un aktu zālē ir audio 

atskaņošanas sistēmas.  

 Ģimnāzijas bibliotēku un lasītavu ar interneta pieslēgumu gan izglītojamie, gan 

pedagogi izmanto patstāvīgam un individuālam darbam. Ģimnāzijas bibliotēka atkarībā no 

piešķirtajiem finanšu resursiem, nodrošina izglītojamos ar mācību literatūru. Mācību un 

metodiskās literatūras fonds pastāvīgi tiek papildināts. Metodiskā literatūra ir pieejama arī 

ģimnāzijas metodiskajā un tālākizglītības centrā. 

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru, pie tās ir iekārtotas dušas 

telpas izglītojamiem. 

ĀVĢ darba aizsardzība tiek veikta saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 5. panta 

pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660 „Darba 

vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 14., 18. un 32. punktu. 

Ģimnāzijā tiek apstiprināta ”Darba aizsardzības sistēma”, kas sastāv no darba 

aizsardzības sistēmas uzbūves, darba aizsardzības politikas, darba aizsardzības 

organizatoriskās struktūras, plānošanas, darba vides risku novērtēšanas, darba vides iekšējās 

uzraudzības, darba aizsardzības noteikumiem, darba aizsardzības instrukcijām, darba 

aizsardzības dokumentācijas un kompetentiem speciālistiem vai kompetentām institūcijām. 

Tiek realizēta aizsardzība pret tiešām briesmām (11.pants), tiek sniegta pirmā palīdzība un citi 

neatliekamie pasākumi (12.pants), tiek veikta nelaimes gadījumu izmeklēšana (13.pants), tiek 

nodrošināta nodarbināto instruktāža un apmācība (14.pants), tiek veikta obligātā veselības 

pārbaude (15.pants).  

Tiek nodrošināts ģimnāzijas telpu sanitārais stāvoklis, tehniskie darbinieki vairākas 

reizes dienā veic telpu mitro uzkopšanu. Vīrusu infekcijas laikā telpa uzkopšana notiek pēc 
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LR Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem. Ģimnāzijā ir pietiekams skaits tualešu, 

kas ir apgādātas ar nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem. 

Ģimnāzijas apkārtne ir tīra un sakopta, to nodrošina tehniskie darbinieki. Ģimnāzijas 

ēkas apkārtne ir iežogota. Teritorijā var iekļūt pa trīs vārtiem. Pie divām ieejām ir novietotas 

videokameras. Pie ģimnāzijas dežuranta un dienesta viesnīcā atrodas „trauksmes poga”.  

Ģimnāzijā katru dienu no plkst. 8.30 līdz 15.00 strādā ārsts pediatrs. Veselības aprūpe 

notiek medicīniskajā kabinetā, kurš atrodas ģimnāzijā 1. stāvā. Veselības aprūpe 

izglītojamiem sastāv no sekojošam daļām: 1) profilaktiskais darbs, 2) ārstnieciskais darbs. 

Profilaktiskajā darbā tiek iekļauts: 

 ikgadējās izglītojamo profilaktiskās apskates; 

 izglītojamo vakcinācijas kontrole; 

 sanitāri higiēnisko un pretepidēmisko režīmu ievērošanas kontrole; 

 veselīga uztura principu ievērošana skolas ēdnīcā; 

 izglītojamo medicīniskā aprūpe sportā; 

 nodarbības ar izglītojamiem par dažādām tēmām, pirmās palīdzības sniegšanas 

programmas jautājumi, ,,Atkarības profilakse”, ,,Infekcijas slimību profilakse”, 

,,Personas higiēnas jautājumi”. 

Saskaņā ar ,,Organizēto bērnu profilaktisko pasākumu programmu’’ katram 

pamatskolas izglītojamam vienu reizi gadā tiek novērtēta fiziskā attīstība, stāja, tiek veikta 

tonometrija, novērtēts redzes asums, noteikta sporta grupa, veikta pedikulozes un kašķa 

pārbaude.  

Ārstnieciskajā darbā ar izglītojamiem tiek iekļauta: 

 neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu un akūtu saslimšanu 

gadījumā;  

 ģimnāzijas dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo novērošana un ārstēšana 

saslimšanas gadījumā. 

Veselības punkts ir iekārtots atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām, nodrošināts ar 

nepieciešamajām medicīniskajām ierīcēm, aprīkojumu un medikamentiem. Ir iespēja arī 

izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja trauma vai saslimšanas gadījums ir 

pakāpē, kur vajadzīga specializēta palīdzība, nepieciešama izmeklēšana vai ārstēšana 

slimnīcā. Izglītojamo apskates dati, sniegtās palīdzības un rekomendācijas apjoms tiek 

atzīmēts ambulatorajā žurnālā (veidlapa Nr.39-2/u). Katru gadu izglītojamiem tiek mācīta 

,,Pirmās palīdzības programmu un praktiskās iemaņas’’, sagatavotas komandas, kuras 

piedalās Rīgas pilsētas un valsts  izglītojamo pirmās palīdzības sacensībās. Pēdējos piecos 

gados Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komandas saņēma 1. vietu.  

Secināms, ka viena no ģimnāzijas prioritātēm- nodrošināt izglītojamiem drošu un 

atbalstošu mācību vidi, kas ietver sevī fizisko, emocionālo un psiholoģisko drošību, pieejamus 

nepieciešamos atbalsta veidus, tajā skaitā izglītības psihologa un sociālā pedagoga 

konsultācijas, atbalsta grupas darbību-, tiek atbildīgi realizēta. 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo uzvedības 

normu un drošības noteikumu ievērošanu ģimnāzijā. 

 Ģimnāzijā izglītojamiem ir nodrošināta droša un atbalstoša mācību vide, kas ietver 

sevī fizisko, emocionālo un psiholoģisko drošību. 

 Ģimnāzijā darbojas atbalsta personāls, kas apvienots Atbalsta grupā un sniedz 

kvalificētu atbalstu dažādos jautājumos savas kompetences ietvaros. 

 Ģimnāzijas personāls un izglītojamie tiek informēti par jautājumiem, kas saistīti ar 

drošību, veselību, atkarību profilaksi. 

 Atbalsta personāla un pedagogu darbības rezultātā ir uzlabojies sekmības līmenis, 

samazinājies neattaisnoto kavējumu skaits, kā arī atrisinātas konfliktsituācijas 

izglītojamo un pedagogu starpā. 
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Nodrošināt izglītojamo sistemātisku informēšanu par drošības jautājumiem, kas saistīti 

ar drošu uzturēšanos skolas un ārpusskolas vidē. 

 Informēt izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu, tajā skaitā, par fizisko un emocionālo 

veselību, veikt stresa un mobinga profilaksi. 

 Uzlabot dienesta viesnīcas infrastruktūru, veicot rekonstrukciju saskaņā ar Rīgas 

domi. 

 Pakāpeniski nomainīt solus un krēslus  atbilstoši ergonomikas prasībām. 

 Risināt ventilācijas problēmas ģimnāzijā saskaņā ar Rīgas domi. 

 

Vērtējums kritērijā- ļoti labi. 

 

 

4.4.2 Atbalsts personības veidošanā  

Ģimnāzijā ir nodrošinātas daudzveidīgas iespējas izglītojamo personības attīstībai: 

 savas personības izkopšana, padziļināti apgūstot dažādus mācību priekšmetus, 

sagatavoties sekmīgai nākotnei mainīgā pasaulē, iegūtās zināšanas un prasmes 

mērķtiecīgi un atbildīgi izmantojot; 

 līdzdarbība izglītojamo pašpārvaldē; 

 iespēja izteikt sevi un attīstīt savas individuālās vajadzības dažādos klases un 

skolas pasākumos, kopjot sociāli emocionālās prasmes, sadarbību un 

atbildību;  

 atbilstoši savām interesēm darboties 23 interešu izglītības pulciņos. 

Izglītojamo darbība izglītojamo pašpārvaldē realizē mērķi aktivizēt izglītojamos 

sabiedriskai līdzdalībai, iesaistīties sev un ģimnāzijai nozīmīgu problēmu risināšanā un 

lēmumu pieņemšanā, apgūstot demokrātijas pamatus. Pašpārvaldē ir iespēja tikt ievēlētam un 

darboties katram ģimnāzijas audzēknim. To ar ģimnāzijas vadības atbalstu izglītojamie veido 

pēc savas iniciatīvas. Katrā klasē ir izveidots klases aktīvs, kurš arī iesaistās ģimnāzijas 

izglītojamo pašpārvaldes darbībā, atbalsta un piedalās pašpārvaldes organizētajos pasākumos 

un aktivitātēs. Izglītojamo pašpārvaldi vada vēlēta pašpārvaldes valde un prezidents. Katram 

pašpārvaldes dalībniekam ir savi pienākumi: pašpārvaldes mājaslapas administrēšana, 

aktuālās informācijas analizēšana un izplatīšana, labdarības akciju organizēšana, aktīva 

iesaistīšanās ģimnāzijas sabiedriskajā dzīvē, ģimnāzijas konkursu un citu pasākumu 

organizēšana un vadīšana. Organizējot savu darbību, pašpārvalde sadarbojas ar pašpārvaldes 

konsultanti skolotāju J.Strumpi. Ģimnāzijas pašpārvaldes pārstāvji regulāri piedalās Rīgas 

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

izglītojamo pašpārvalžu piedāvātajās aktivitātēs. 

 Izglītojamie tiek iesaistīti arī Ģimnāzijas padomes darbā. Mācību gada sākumā no 

katras klašu grupas tiek izvirzīti aktīvākie izglītojamie dalībai Ģimnāzijas padomē, kas ir 

trīspusēja- pedagogu, izglītojamo, vecāku- ģimnāzijas attīstībā ieinteresēta organizācija. 

Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kura rezultātā veidojas un attīstās sociāli 

emocionālās prasmes: spēja regulēt savas emocijas, cienīt, rūpēties un sadarboties ar citiem, 

atklājas audzēkņu attieksme pret darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. 

Audzināšanas darba saturs atbilstoši ģimnāzijas “Attīstības plānam 2014.- 2017.gadam” ietver 

audzināšanas darba prioritātes un uzdevumus: 

 skolēna individuālo prasmju un spēju pilnveidošana un iniciatīvas atraisīšana 

intelektuālai konkurencei vienotā globālajā izglītības telpā; 

 vispusīgi attīstītas, radošas un atbildīgas personības veidošana; 

 skolēna paškontroles, pašnovērtēšanas un pašdisciplīnas prasmes attīstīšana; 
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 emocionāli intelektuālo spēju attīstīšana, nodrošinot pozitīvu vērtību, uzvedības un 

dzīves stila veicināšanu; 

 atbalsts talantīgo izglītojamo izaugsmei. 

Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties uz VISC metodisko 

ieteikumu ”Klases stundu programmas paraugs” galvenajiem darba virzieniem, ģimnāzijas 

vajadzībām atbilstoši izglītojamā vecuma posma un klases kolektīva īpatnībām. Audzināšanas 

darbs tiek realizēts tā, lai rosinātu izglītojamajiem apzināties savas tiesības un savus 

pienākumus, veidot tikumiskos un vērtību kritērijus, tajā skaitā patriotiskās vērtības, kā arī 

pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to. Tas tiek realizēts visu 7.-12.klašu 

klases audzināšanas darba plānojumos, iekļaujot šādas 6 tēmas: „Sevis izzināšana un 

pilnveidošana”, „Pilsoniskā līdzdalība”, „Piederība valstij”, „Veselība un vide”. „Drošība”, 

„Karjeras izvēle”.  

Ģimnāzijā audzināšanas darbu koordinē klases audzinātāju metodiskā komisija, ko 

vada J.Strumpe un pārrauga atbilstošā posma direktora vietnieki. 

ĀVĢ ir izstrādāti “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem”, kuros ir iekļauta 

apbalvojumu un nosodījumu sistēma, kas nodrošina taisnīgu attieksmi pret ikvienu. Visi zina 

šos noteikumus. Noteikumu izstrādes gaitā izglītojamie tika rosināti aktīvi piedalīties. Katras 

klases izglītojamie klases stundās tika iepazīstināti ar šo noteikumu projektu, un vajadzības 

gadījumā izglītojamie iesniedza savus priekšlikumus. Arī izglītojamo pašpārvalde piedalījās 

“Iekšējās kārtības noteikumu izglītojamiem” izstrādē, un ieteikumi tika iesniegti  šo 

noteikumu izstrādes komisijai. Izglītojamo viedoklis un ieteikumi tika ņemti vērā. 

 Ģimnāzijas pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu ģimnāzijas pozitīvās vides 

veidošanā. Izglītojamie regulāri tiek uzteikti par teicamiem un izciliem mācību un sabiedriskā 

darba sasniegumiem. Pateicība izglītojamiem tiek izteikta dažādos veidos: 

 mutiskā uzslava, ieraksts skolēna dienasgrāmatā e-klasē, ieraksts skolēna 

liecībā; 

 informācija par panākumiem tiek publicēta ģimnāzijas informācijas televizorā 

un ģimnāzijas mājaslapā www.avg.lv ;  

 Pateicības raksts semestra noslēgumā; 

 ģimnāzijas medaļa 12.klases absolventiem.  

Ģimnāzijā tiek rīkoti pasākumi, kuru mērķis ir aktīvo un talantīgo izglītojamo 

godināšana un apbalvošana: „Panākumu kliņģeris” par intelektuālajiem un mākslinieciskajiem 

panākumiem, Lielā Hāgena balvas pasniegšana gan pedagogiem, gan izglītojamiem par 

īpašiem nopelniem ģimnāzijā izglītojamo vērtējumā, Sporta laureāts.  

ĀVĢ “Iekšējās kārtības noteikumos izglītojamiem” ir noteikta kārtība, kā jārīkojas 

pārkāpumu gadījumā: ja izglītojamais nokavē bez attaisnojošā iemesla vairāk nekā 3 mācību 

dienas, laicīgi neatnes ārsta vai vecāku attaisnojošo dokumentu par kavējumiem, kavējuma 

zīme nav nodota noteiktā laikā utt. Ar šo kārtību izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs 

laikā mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības atkārtoti. Izglītojamie ir informēti, ka 

saskaņā ar šiem noteikumiem par pārkāpumiem iestājas atbildība. 

Ģimnāzijā tiek plānoti un organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi ar mērķi veicināt 

piederības izjūtu ģimnāzijai, stiprināt izglītojamo patriotismu, apzināt tikumiskās vērtības, būt 

zinošiem karjeras izglītības, veselības un drošības jautājumos un veicināt karjeras izglītības 

prasmju apguvi. 

Ārpusstundu pasākumu plāns tiek sagatavots katra semestra sākumā. Plāns iekļauj sevī 

Valsts svētkus, atceres un atzīmējamās dienas, ģimnāzijas tradicionālos svētkus, pasākumus, 

sanāksmes, projektus. Katra mēneša beigās tiek izstrādāts ģimnāzijas kalendārais plāns, kurā 

papildus iepriekšminētajiem pasākumiem ir iekļauti daži citi pasākumi: olimpiādes, konkursi, 

mācību ekskursijas, muzeju un teātru apmeklēšana, klases vakari utt. ĀVĢ pasākumu 

kalendārais plāns tiek publicēts mājas lapā www.stunduizmainas.lv  

Visi pasākumi tiek demokrātiski plānoti. Ģimnāzijā ir izstrādāti noteikumi par 

vienotām prasībām ārpusstundu pasākumiem, izglītojamo ekskursiju un pārgājienu 
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organizēšanai. Ārpusstundu pasākumu plānošana notiek ģimnāzijas vadības un klases 

audzinātāju metodiskās komisijas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāti organizatoriskie jautājumi, 

pasākuma saturs, scenārija izstrāde un metodiskie paņēmieni. 

Pasākumu organizēšanā piedalās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan izglītojamo 

vecāki. Vadība un pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos skolas aktivitāšu organizēšanā. 

Liela nozīmē pasākumu plānošanā un organizēšanā ir arī izglītojamo pašpārvaldei un interešu 

izglītības dalībniekiem. Izglītojamie ne tikai plāno pasākumus, bet arī kopīgi veic 

sagatavošanas darbus, pasākuma vadīšanu un izvērtēšanu: Zinību dienā, Skolotāju dienā, 

Valsts svētkos, Ziemassvētku pasākumos, Valentīna dienā, Lieldienās, Pēdējā zvanā, 

labdarības akcijās, klases vakaros utt. Tas palīdz izglītojamiem uzņemties atbildību par 

uzticētajiem pienākumiem, veido publiskās uzstāšanās un organizatoriskās prasmes.  

Katra pasākuma norise tiek analizēta. Vajadzības gadījumā tiek veikta pasākuma 

dalībnieku anketēšana. Katra semestra beigās klases audzinātāji rakstiski izvērtē klases dalību 

dažādu pasākumu norisē, organizēšanā un vadīšanā. Tiek pārrunātas veiksmes un neveiksmes 

klases audzinātāju metodiskās komisijas sanāksmēs. Pasākumu izvērtēšana ļauj turpmākajā 

darbībā izvairīties no pieļautām nepilnībām, kā arī nodrošina atgriezenisko informāciju par 

pasākumu izglītojamo un sabiedrības vidū. 

Ģimnāzijā piedāvā 23 interešu izglītības pulciņus: 14 kultūrizglītības (2 tautas deju 

kolektīvi, aerobika, mākslas vingrošana, teātra pulciņš, skatuves runa, literārā jaunrade, 

vizuālās mākslas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, 7.-9.klašu koris un 10.-12. jauktais koris, 3 

vokālie ansambļi), 1 –inženiertehniskais, 8 dažādu sporta veidu sekcijas (florbola, basketbola, 

vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa u.c.). Tiek veidota arī ģimnāzijas avīze” L’Avīze” 

(pēc savas iniciatīvas vada 12.klases skolniece, konsultante- bibliotekāre). Izglītojamo iesaiste 

interešu izglītības pulciņos un ārpusskolas pulciņos, piemēram, 2015./2016.m.g., statistiski ir 

šāda: 7.-9. klašu posmā ģimnāzijas interešu izglītības pulciņos iesaistījušies 220 dalībnieki jeb 

66,5% no proģimnāzijas izglītojamo skaita, savukārt 10.-12.klašu grupā -317 dalībnieku jeb 

70,6 % no izglītojamo skaita šajā posmā. 

 Atzīstamus panākumus gūst gan ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 

gan jaunrades pulciņu dalībnieki, gan sportisti. Augstas vietas Rīgas pilsētas un valsts 

sacensībās ieņem sporta pulciņi: piemēram, 2015./2016.m.g. basketbolā Zemgales 

priekšpilsētā 1.vieta, volejbola „Lāses kausā” 3.vieta, florbola spartakiādē 7.klases zēniem 

1.vieta un 8.-9.klases meitenēm 2.vieta. Pārskata periodā no 2014.gada ģimnāzijas sportisti 

Zemgales priekšpilsētas spartakiādē kopvērtējumā 3 pēdējos gados ieguvuši 1.vietu. Sporta 

darbu ģimnāzijā plānveidīgi un ar lielu entuziasmu vadīja sporta skolotājs D. Ivanišaks. 

Vienmēr konkursos tiek atzīmēta ikgadējā literārā žurnāla „Dvēseles lidojums” 

mākslinieciskais noformējums un literārais saturs, 2016. gada pavasarī iegūstot 2.vietu valstī 

(konsultante D.Simsone).  

Ģimnāzija lepojas, ka vidusskolas jauktais koris un deju kolektīvs „Vainags ” 

piedalījās visos Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos un Vispārējos Dziesmu un 

deju svētkos, iegūstot laureāta vietas. Arī  7.-9. klašu koris piedalījās Latvijas skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētkos. Vokālie ansambļi skatēs ir ieguvuši I pakāpes laureāta godu. Sporta 

pulciņi ļoti labi startē sporta sacensībās, tādējādi vidusskolas sportisti otro gadu pēc kārtas ir 

labākie Rīgas pilsētā. 2015./2016.m.g. pirmo reizi ģimnāzijas volejbolisti bija labākie Rīgas 

pilsētas sacensībās un piedalījās ar vislielāko komandu skaitu (3) „Lāses kausā”, bet 

pamatskolas komanda ieguva 3.vietu. Ģimnāzijas literārās jaunrades žurnāls ”Dvēseles 

lidojums” ir atzīts par jaunrades parauga cienīgu izdevumu un 2015./2016.m.g. ieguvis 2. 

vietu valsts skolu konkurencē. 
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Stiprās puses: 

 Izglītojamiem tiek sniegta iespēja padziļināti pilnveidot savu personību un izvirzīt 

mērķus personīgai izaugsmei dažādos mācību priekšmetos. 

 Ģimnāzijā ir iespēja izteikt sevi un attīstīt savas individuālās vajadzības dažādos 

klases un skolas pasākumos un ģimnāzijas pašpārvaldē, kopjot sociālemocionālās 

prasmes. 

 Ir nodrošināta iespēja atbilstoši savām interesēm darboties kādā no 23 interešu 

izglītības nodarbībām. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Sekmēt interešu izglītības programmu tīkla attīstību un meklēt iespēju atvērt jaunas 

programmas. 

 Rast jaunas formas izglītojamo savstarpējās sadarbības dažādošanai. 

 

Vērtējums kritērijā- ļoti labi. 

 

 

4. 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Karjeras izglītība ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa, tāpēc viena no ģimnāzijas 

svarīgākajām audzināšanas programmas jomām ir karjeras izvēle, kas iekļauta ģimnāzijas 

audzināšanas darba programmā ar mērķi paaugstināt izglītojamo kompetenci turpmākās 

izglītības un nākotnes profesijas izvēlē. Veidojot klases audzinātāja darba plānu mācību 

gadam, katrs audzinātājs ieplāno noteikto audzinātāja stundu skaitu karjeras izglītības 

jautājumiem, lai nodrošinātu pasākumu kompleksu, kas palīdz izglītojamiem apzināti 

izvēlēties līdzekļus savas izglītības un karjeras plānošanai. 

Atbalstu informatīvi sniedz ģimnāzijas bibliotēka un metodiskais centrs, kur var 

iepazīties ar materiāliem ar izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, nepieciešamo metodisko 

literatūru ar profesiju aprakstiem un izglītojamo profesionālo spēju izpēti; IT centrs, kur 

izglītojamiem ir iespēja iegūt lietderīgu informāciju par nākotnes studiju iespējām un pildīt 

dažādus karjeras izvēles testus interneta portālos: www.niid.lv, www.viaa.gov.lv, 

www.prakse.lv , stiprinot izglītojamo pārliecību par izvēles virziena atbilstību. 

Karjeras izglītības īstenošana tiek realizēti šādi: 

 ģimnāzijas audzināšanas darba plānošana un klašu audzinātāju obligātās 

dokumentācijas sakārtošana un pārraudzība; 

 klases audzinātāju metodiskas komisijas informatīvās sanāksmes; 

 klases audzinātāju stundu plānošana, vadīšana un pārraudzība; 

 karjeras izglītības jautājumu integrēšana mācību priekšmetu stundās; 

 klases un skolas ārpusstundu un ārpusskolas pasākumu plānošana, 

organizēšana un piedalīšanās tajos: projektu darbu izstrāde, lekcijas, “Ēnu 

dienas”, karjeras/profesiju dienas, Atvērto durvju dienas, tikšanās ar 

dažādu studiju programmu absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, 

ekskursijas, pārgājieni, konkursi, viktorīnas, erudītu spēles, tematiskie 

klases vakari, vecāku sapulces u.c.; 

 izglītojamo izpētes plānošana un īstenošana, sadarbība ar skolas atbalsta 

personālu; 

 izglītojamo un skolotāju piedalīšanās starptautiskajos projektos Erasmus +; 

 sadarbības veidošana ar izglītojamo vecākiem; 

Pedagogi apzinātas karjeras izvēles veicināšanai izmanto daudzveidīgas un 

interaktīvas mācību metodes — anketēšanu, aptauju, portfolio un CV veidošanu, diskusiju, 

grupu darbu, intervijas, lomu spēles, darbu pāros un grupās, pašvērtējumu, IT tehnoloģiju 

izmantošanu, prezentācijas. 
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Karjeras izglītība kļūst aktuāla arī brīžos, kad 6. un 9.klases izglītojamie gatavojas 

mācībām Āgenskalna Valsts ģimnāzijā un kad izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar 

katras izglītības programmas mācību plānu gan individuāli, gan Informācijas dienā martā. 

 

 

12.tabula 

Turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves  

 

Mācību gads Pamat-

izglītību 

ieguvušo 

skaits 

Turpina 

mācības  

vispārē-

jās 

vidējās 

izglītības 

iestādē 

Turpina 

mācības  

profesi-

onālās 

izglītības 

iestādē 

Neturpi-

na 

mācības 

Strādā Turpina 

mācības 

ĀVĢ  

2013./2014.m.g. 77 76 1 - - 63 

2014./2015.m.g. 81 81 - - - 73 

2015./2016.m.g. 88 88 - - - 73 

  

Ģimnāzijas pedagogu saime ir gandarīta par 9.klašu beidzēju mērķtiecīgu 

tālākizglītību. Pārskata periodā beidzēju skaits, kuri turpina izglītību Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā, ir 86-87% (skat. 13. tabulu): - 2013./2014.m.g.- 82% , 2014./2015.m.g.- 90% , bet 

2015./2016.m.g.- 83 %. 

Savukārt analizējot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klašu absolventu tālākizglītību 

gaitas (skat. 13. un 14 .tabulu) laika posmā no 2013./2014. līdz 2015./2016.mācību gadam, 

jāsecina, ka vairākums absolventu turpina izglītību augstskolās, jo absolventu iegūtās 

zināšanas ģimnāzijā ļauj konkurēt ar citu vidusskolu absolventiem gan Latvijas, gan pasaules 

izglītības telpā. Atskaites periodā augstskolās iestājušos absolventu skaits pieaudzis no 84% 

līdz 92% 2016.gadā. Populārākā augstskola absolventu vidū ir Latvijas Universitāte, kurā 

izglītību turpina apmēram ceturtā daļa absolventu, otrajā vietā Rīgas Tehniskā universitāte, 

kurā izglītību turpina apmēram piektā daļa absolventu, tai seko Rīgas Stradiņa universitāte, 

kurā studē 14% - 15% absolventu. Tāpat daudzi absolventi izvēlas turpināt izglītību ārzemju 

augstskolās - šogad 11%, 2015.gadā- 8% un 2014.gadā- 6%. 

 13.tabula 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves 

2014. - 2016.gadā 

 

Mācību 

gads 

absolventi Mācās 

augstsk. 

Profesion. 

izgl. iest.  

Nemācās Strādā Piezīmes 

2013./2014. 135 120 5 6 6 4 nav 

informācijas 

2014./2015. 136 122 5 5 5 4 nav 

informācijas 

2015./2016. 143 132 3 7 7 1 nav 

informācijas 
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14.tabula 

 

Absolventu turpmākā izglītība pēc vidējās izglītības ieguves 

 

 
 

 

Absolventu izvēle (skat.15.tabulu) ļauj izvērtēt Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

izglītības programmu efektivitāti un izglītojamo mērķtiecīgu un motivētu izglītības 

programmu izvēli, iestājoties ģimnāzijā. Statistika rāda, ka pēc vidusskolas absolvēšanas 

lielākā daļa absolventu turpina izglītību augstskolā saistībā ar ģimnāzijas programmā 

padziļināti apgūtajiem mācību priekšmetiem.  
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15. tabula 

12.klašu absolventu studiju virziena saistība ar ģimnāzijas izglītības programmu 

efektivitāti 2014. - 2016.gadā 

 

Izglītības programma  Absolventu skaits    /   turpina izglītību izvēlētajā 

virzienā  /   % 

2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g

. 

2015./2016.m.g

. 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (fizika, 

matemātika un informāciju 

tehnoloģijas) 

25 24 96% 24 18 75% 26 18 69% 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (ķīmija un 

bioloģija) 

52 19 37% 48 16 33% 52 32 62% 

Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (komerczinības 

un informāciju tehnoloģijas) 

42 32 76% 34 34 100% 45 26 58% 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma. 

(valodas un kultūra) 

19 88 42% 30 117 57% 19 88 42% 

  

Visās izglītības programmās ir arī absolventi, kuri izvēlējušies turpināt izglītību, kas 

nav saistīta ar padziļināti apgūtajiem mācību priekšmetiem, piemēram, ķīmijas un bioloģijas 

izglītības programmas absolventi studē LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Juridiskajā un 

Humanitāro zinātņu fakultātē, RTU studē arhitektūru un ārzemju augstskolās fiziku un 

matemātiku, LLU – ekonomiku, kā arī izvēlējušies studijas Jūras akadēmijā. Savukārt valodu 

un kultūras izglītības programmas absolventes studē LLU un RTU tehnisko zinātņu 

fakultātēs, bet fizikas un matemātikas programmas absolventi izvēlējušies LU ķīmijas 

studijas, RSU medicīnas fakultāti, studē LKA. Visbeidzot matemātikas, datorzinību un 

ekonomikas izglītības programmas audzēkņi studē LU Humanitāro zinātņu fakultātē, RSU 

fizioterapiju, medicīnu un komunikācijas zinātnes. Šie fakti apliecina, ka ģimnāzijas izglītības 

programmu saturs un pedagogu kvalifikācija nodrošina vispusīgu un jēgpilnu izglītības 

pamatu nākamajam izglītības posmam. 

Vairākas augstskolas gadiem ilgi godpilni novērtē ĀVĢ pedagogu ieguldījumu 

nākamo studentu sagatavošanā; RSU profesori un docētāji katru gadu izsaka pateicību par 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām, tāpat 

rīkojas arī Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte, kas apbalvojusi ģimnāzijas 

ķīmijas skolotājus par talantīgu pedagoģisko darbu ar jauniešiem. 

Lai mūsu audzēkņi intelektuāli un motivēti konkurētu izglītības izvēles vidē un spētu 

realizēt savas izglītības vajadzības, ģimnāzijas izglītības programmu uzdevums ir nodrošināt 

iespēju padziļināti un daudzveidīgi apgūt zināšanas noteiktajos mācību priekšmetos arī 

ārpusstundu pieredzē, pilnveidojot prasmes un veicinot izglītojamā konkurētspēju nākotnē. 

Piemēram, izglītojamie, kuri izvēlas padziļināti apgūt komerczinības un informāciju 

tehnoloģijas, darbojas programmā Junior Achievement, veido skolēnu mācību uzņēmumus 

(SMU), kuru darbībai piemīt praktiski izglītojošs raksturs, jo SMU mācību nolūkos pilda īsta 

uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē- izglītojamie ražo un pārdod preces vai 

pakalpojumus. Programmas mērķis- jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu 

izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.  
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Secināms, ka ģimnāzijas izglītības programmas izvēle palīdz skolēna interešu, spēju 

un praktiskās vides iepazīšanu tālākās izglītības un profesionālās karjeras motivētai izvēlei.  

Lai palīdzētu izglītojamiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju 

samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā tās vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par 

uzņēmēju pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu, ģimnāzija 

piedalās dažādos pasākumos un projektos ar sociālajiem partneriem, valsts un nevalstiskajām 

organizācijām. Ģimnāzijas izglītojamie ieguva 3.vietu labdarības konkursā “Svinēsim valsts 

svētkus visi kopā”, kuru organizēja Latvijas Samariešu apvienība. Izglītojamie un skolotāji 

aktīvi iesaistījās Līgatnes papīra fabrikas akcijā- makulatūras vākšanā.  

Aktīvākie ģimnāzijas izglītojamie piedalās Rīgas Skolēnu domes un Jauniešu saeimas 

organizētajos pasākumos, sadarbojas arī ar Latvijas jauniešu nevalstiskajām organizācijām: 

klubu “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai, Junior Achievement- Young Enterprise Latvijā.  

Divas reizes mācību gada laikā- rudenī, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 

organizētās Karjeras nedēļas ietvaros un pavasarī- ģimnāzijā notiek tikšanās ar skolas 

absolventiem un izglītojamo vecākiem, kuri dalās pieredzē par studijām vai dažādu profesiju 

specifiku. 

Karjeras izglītības īstenošanai ģimnāzijā tiek organizētas tikšanās ar dažādu nozaru 

pārstāvjiem, rīkotās ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, kā Latvijas Banku, Starptautisko 

lidostu „Rīga”, Latvijas televīziju, uz tādiem ražošanas uzņēmumiem kā a/s “Grindeks”, 

Rīgas Piena kombināts, uz fabriku “Laima” un daudziem citiem ar mērķi parādīt 

izglītojamiem, kāda ir dažādu profesiju ikdiena. Tiek organizētas ekskursijas uz Latvijas 

augstskolām, kā arī tiek aicināti augstskolu pārstāvji uz ģimnāziju, lai izglītojamie varētu 

iegūt plašāku informāciju par studijām. Izglītojamie aktīvi piedalās Ēnu dienā, kuras laikā 

apmeklē kādu darba vietu un 4 - 6 stundas vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba 

specifiku vai iepazīstas ar potenciālā darba devēja prasībām.  

 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijā mērķtiecīgi un plānveidīgi tiek realizēta palīdzība izglītojamiem karjeras 

izvēlē, izmantojot mācību un klases stundas, kā arī  ārpusklases pasākumus. 

 Tiek veikta izglītojamo anketēšana, lai palīdzētu karjeras izvēlē. 

 Karjeras izglītībā tiek iesaistīti pedagogi, absolventi, vecāki, sabiedriskās 

organizācijas, darba devēji, augstskolas. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt karjeras izvēles darbības aspektus ģimnāzijā, organizēt jaunus lekciju ciklus 

un tikšanās, iesaistot ģimnāzijas absolventus, vecākus, darba devējus, augstskolas. 

 Mērķtiecīgāk izmantot mācību ekskursijas, iesaistot vecākus un ģimnāzijas 

absolventus, karjeras izglītības īstenošanā, iepazīstoties ar dažādu nozaru profesijām 

un perspektīvām darba tirgū. 

 

Vērtējums kritērijā– ļoti labi. 
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4.4.4.  Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Efektīvas mācīšanas un mācīšanās pamatiezīmes ir daudzveidīgu iemaņu un procesu 

izmantošana: izpēte, izzināšana, darīšana, izmēģināšana, domāšana. Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā ir uzkrāta plaša praktiska pieredze izglītojamo dalībā konkursos, mācību 

olimpiādēs, projektos, kas demonstrēta gan Rīgas pilsētas, gan valsts skolotājiem 

metodiskajos semināros, darbnīcās , kā arī meistarklasēs. Katrs pedagogs tiek rosināts 

nodrošināt izglītojamo iespējas būt aktīviem mācību procesa līdzdalībniekiem atbilstoši viņu 

spējām.  

 2015./2016.mācību gadā ģimnāzijas izglītojamie, pedagogiem diferencējot mācību 

darbu atbilstoši izglītojamo spējām, tas ir, standarta apguves prasību un „virsstandarta” 

radošumā, guvuši augstus rezultātus mācību olimpiādēs un daudzveidīgos konkursos, un skola 

Ata Kronvalda konkursā kļuvusi par 3.labāko skolu valstī ģimnāziju grupā pēc olimpiāžu un 

zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultātiem. Salīdzinājumam- 2014./2015.m.g.- 4.vietā, 

2013./2014.m.g.- 3.vietā. 2015./2016.mācību gadā ģimnāzija ir 19.-20. vietā Zvaigžņu skolu 

nominācijā par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs- bronzas medaļu starptautiskajā 

mūzikas olimpiādē Lietuvā.  

Atzīstama noturība vērojama izglītojamo zinātniski pētnieciskajā darbībā, jo pēc ZPD 

izstrādes kvalitātes starp vairāk kā 130 skolām ģimnāzija ir 1.vietā valstī jau trešo gadu pēc 

kārtas. Arī CE rezultāti ir atbilstoši: Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 

2013./2014.m.g.- 3.vieta pēc kopējā CE vērtējuma, bet vēsturē- 1.vieta ģimnāziju grupā, tāpat 

2015./2016.m.g. latviešu valodā ģimnāziju grupā 1.vieta un iegūta Draudzīgā aicinājuma 

balva „Lielais kalns”, bet angļu valodā- 10.vieta. 

 Rezultāti ir šādi tāpēc, ka audzēkņiem ir nodrošināta saskanīga un iedrošinoša mācību 

vide, orientējoties gan uz izglītojamo talantu ieraudzīšanu un atraisīšanu, gan arī palīdzot 

individuālās konsultācijās audzēkņiem to mācību priekšmetu apguvē, kuros ir grūtības. Katrs 

pedagogs ir izstrādājis pedagoģisko principu sistēmu, kuras ietvaros viņš darbojas ar sev 

pārbaudītām vai inovatīvām metodēm, veicinot izglītojamo noteiktas mācību kompetences 

ikdienā un augstu kreativitāti konkrētā skolēna spēju izkopšanā, lai viņš spētu tās demonstrēt 

Rīgas pilsētas, valsts un starptautiskā līmenī. Tādējādi skolotājs kļuvis par partneri mācību 

procesā, lai izglītojamais varētu realizēt personiskās pārmaiņas, kas nepieciešamas, apgūstot 

nezūdošas kompetences un veidojot raksturīgu, tieši viņam piemērotu mācīšanās stilu un 

apmierinot viņa intelektuālās ambīcijas.  

Par mācību darba diferenciāciju un darbu ar talantīgajiem izglītojamiem liecina 

ģimnāzijas sasniegumi. 2015./2016.m.g. ar Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Diplomu un 

Piemiņas medaļu apbalvoti divpadsmit 12.klašu absolventi, ar LR Ministru prezidenta 

Atzinības rakstu apbalvoti 13 absolventi, ar Rīgas Domes Pateicības rakstu- 27 absolventi.  

Mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016.m.g. 147 audzēkņi (t.i., 18,3%) ieguvuši 

113 godalgotas vietas vai atzinības. Novada mācību priekšmetu olimpiādēs ģimnāzijas 

audzēkņi ieguvuši 17 pirmās vietas, t.i., 25,7% no godalgotajām vietām, 29 otrās vietas 

(19%), 42 trešās vietas jeb 17,8% un 42 atzinības jeb 20,7% no godalgotajām vietām. Valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā, fizikā, ķīmijā, 

matemātikā godalgotas vietas ieguvuši 14 izglītojamie jeb 12,4% no apbalvoto skaita; 

izglītojamos sagatavojuši 10 pedagogi. Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 1 

izglītojamais, 8 izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas dažādos radošajos konkursos, ko 

atbalstījuši 7 pedagogi, tajā skaitā 2 skolnieces ieguva bronzas medaļu Starptautiskajā 

mūzikas olimpiādē Lietuvā. Ģimnāzijā kvalitatīvi tiek veicināti arī literārie talanti : ikgadējā 

Pārdaugavas skolu O. Vācieša jaunrades konkursā viena 1.vieta un viena 3.vieta, Valsts 

ģimnāziju domrakstu konkursā viena 2.vieta, bet ģimnāzijas literārais žurnāls „Dvēseles 

lidojums” 2015./2016.m.g. ieguvis 2. vietu valstī (konsultante skolotāja D.Simsone). 
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11.klašu grupā 2015./2016.m.g. izstrādāti 130 darbi 20 zinātņu jomās, ko vadījuši 25 

pedagogi. 31 izglītojamais (22%) skolas ZPD konferencē saņēmis vērtējumu- 10 balles. Rīgas 

pilsētas lasījumiem iesniegti 58 zinātniski pētnieciskie darbi, kurus vadījuši 14 pedagogi. 

Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konferencē apbalvoti 46 pētījumi jeb 78% no 

iesniegtajiem: 10 izglītojamiem 1.vieta, ko nodrošinājuši 6 pedagogi, divpadsmit 2. vietas, 

vienpadsmit 3.vietas, trīspadsmit atzinības. Savukārt Valsts ģimnāziju ZPD konferencē 

2015./2016.m.g. piedalījās 18 jaunie zinātnieki ar 16 darbiem, iegūstot septiņas 1. vietas, trīs 

2. vietas, sešas 3.vietas, tādējādi apbalvoti tika visi darbi. 

Valsts izglītojamo 40.ZPD konferencei no ģimnāzijas piedāvāti 34 darbi jeb 59% no 

Rīgas konkursā iesniegtajiem pētījumiem. Uzaicināti valsts lasījumos uzstāties mutiski 25 

darbu autori, valstī apbalvoti 17 autori ar 13 darbiem, ko vadījuši 6 pedagogi. Tādējādi Valsts 

ģimnāziju 20.gadadienu sagaidām ar augstiem rezultātiem izglītojamo zinātnē- 1.vietu valstī 

(arī 2014. un 2015.gadā mūsu ģimnāzijai šajā jomā ir 1.vieta valstī starp vairāk kā 130 

skolām). 

Ģimnāzijā tiek īpaši izcelti un cildināti pedagogi, kuri velta daudz intelektuālo resursu 

un pedagoģiskās meistarības, kas nodrošina augstus talantīgo izglītojamo rezultātus. 

2015./2016.m.g. mācību olimpiādēm un konkursiem valsts un starptautiskā līmenī 

izglītojamos sagatavojuši 17 pedagogi. 

Savukārt izglītojamiem ar mācību grūtībām kādā mācību priekšmetā tiek piedāvāta 

palīdzība konsultācijās, kurām skolēni piesakās elektroniski, tādējādi savlaicīgi pedagogam 

uzrādot savu mācību problēmu, lai pedagogs varētu piemeklēt viņam visatbilstošākos mācību 

resursus un metodisko palīdzību.  
Arī ikdienā mācību stundā ģimnāzijas pedagogi cenšas nodrošināt izglītojamiem 

diferencētu pieeju, lai katrs skolēns strādātu sev piemērotā tempā un grūtības pakāpē, 

ieinteresējot, saistot apgūto teoriju ar praksi, stimulējot audzēkņu aktivitāti un pozitīvas 

emocijas. Taču dažkārt klašu lielā skolēnu skaita dēļ tas ir visai problemātiski. Ar atbalsta 

personāla un ģimnāzijas vadības līdzdalību panākts, ka pārbaudes un ikdienas darbos 

izglītojamiem ar disleksijas un disgrāfijas pazīmēm tiek pievērsta īpaša uzmanība, izmantojot 

atšķirīgus metodiskos paņēmienus viņiem labvēlīgas intelektuālās vides radīšanai. Taču šajā 

ziņā darbs vēl turpināms. 

 

Stiprās puses: 

 Ir uzkrāta zināma pozitīva pieredze, kā mācību stundās un ārpusstundu 

konsultāciju darbā diferencēti strādāt ar talantīgajiem izglītojamiem, un tiem, kam 

ir mācīšanās grūtības.  

 Ģimnāzijas mājaslapā pieejams pedagogu konsultāciju grafiks un iespēja 

elektroniski pieteikties konsultācijām. 

 Ģimnāzijas izglītojamo sasniegumi ārpusskolas pasākumos – mācību olimpiādēs, 

skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos, mākslinieciskajā pašdarbībā 

un sportā apliecina individuālā darba pozitīvo rezultātu. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Izstrādāt inovatīvus metodiskos paņēmienus, lai paaugstinātu individuālā darba 

iespējas diferencētam darbam ar izglītojamiem mācību stundās un konsultācijās. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām  

ĀVĢ nemācās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām.  
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4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

ĀVĢ tiek izmantotas daudzveidīgas komunikācijas un informācijas apmaiņas formas, 

kas veicina ģimnāzijas pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību. Šo sadarbību apliecina 

individuālās pušu tikšanās reizes, telefoniskā saziņa, e-pasti, vecāku sapulces, Informācijas 

dienas, kopīgie  svētku pasākumi, tajā skaitā pedagogu un vecāku sadraudzības vakari,  un 

izbraukumi. Informācijas apmaiņu un komunikāciju starp mācību priekšmetu pedagogiem, 

klases audzinātāju, atbalsta personālu un vecākiem nodrošina arī izglītojamo e-

dienasgrāmatas, jo  e-dienasgrāmatas kā komunikācijas un informācijas apmaiņas forma ir ļoti 

efektīva. Lielākā daļa vecāku šo resursu izmanto regulāri, tādējādi laicīgi uzzinot un 

kontrolējot izglītojamā panākumus un problēmas. 

ĀVĢ izglītojamo vecāki visumā aktīvi piedalās skolas dzīvē, darbojoties ģimnāzijas 

padomē, kur viņi ievieš un palīdz realizēt idejas skolas dzīves uzlabošanai, kā arī piedaloties 

izglītojamo un citu vecāku izglītošanā, kopīgo pasākumu organizēšanā. Ģimnāzijas pedagogi 

un vadība uzklausa vecāku priekšlikumus ģimnāzijas darba uzlabošanai un lemj par to 

ieviešanu. 

Izglītojamo vecāki ir līdzatbildīgi lēmumu pieņemšanā par izglītības saturu un 

kvalitāti, tāpēc aktīvi iesaistās mācību un audzināšanas procesa īstenošanā: vada klases 

stundas Karjeras dienās, izglīto pārējos vecākus un izglītojamos par aktuālajiem jautājumiem, 

piemēram, par pusaudžu psiholoģiju, atkarības jautājumiem, stresa mazināšanas paņēmieniem 

utt.; organizē mākslas izstādes, piedalās vecāku sapulcēs; ĀVĢ padomes sanāksmēs un 

individuālajās tikšanās reizēs. 

Vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo sasniegumiem un  problēmsituācijām, 

skolas apmeklējumu. Vecāku informēšanas forma -  pa tālruni, sarakstē ar e-klasē, 

individuālās pārrunās. Mēneša beigās klases audzinātājs izglītojamiem izsniedz sekmju 

izrakstus. 7.klašu  un 10.klašu izglītojamo vecākiem 1.semestra sākumā notiek vecāku 

sapulces, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar konkrētās klašu grupas izglītības standarta 

prasībām, izglītības programmu uzdevumiem, pārbaudes darbu sistēmu 3 gadiem, ģimnāzijas 

iekšējās kārtības noteikumiem. Šī informācija ir pieejama arī ģimnāzijas mājaslapā 

(www.avg.lv). Pirms izglītojamo rudens un pavasara brīvdienām notiek Informācijas dienas 

visu klašu vecākiem, kad viņiem ir iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu 

pedagogiem, atbalsta personālu un ģimnāzijas vadību. Katru mācību gadu ģimnāzijā tiek 

izdota “Gada grāmata” un periodiski ģimnāzijas avīze “L’Avīze”, kurās ir atrodama lietderīga 

un interesanta informācija: sasniegumi, hronika, aktuālie jautājumi. Uz dažādiem pasākumiem 

vecākiem tiek nosūtīti glīti noformēti, pārdomāti ielūgumi. Svinīgos pasākumos semestra 

noslēgumā vai izlaidumos tiek izsniegtas pateicības izglītojamiem par labām sekmēm un 

aktīvu sabiedrisko darbu un vecākiem par atbalsta sniegšanu skolai. 

Ģimnāzijā regulāri notiek kopīgas izglītojamo un skolas vecāku aktivitātes un kopīgie 

pasākumi, kuri ir pārdomāti un labi organizēti. Vecāku sapulcēs izglītojamo vecāku loma nav 

tikai kā klausītājiem, bet arī dialoga veidotājiem- vecāki interesējas par svarīgu informāciju 

tieši viņiem, ierosina uzlabojumus, piedāvā savu palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. 

Pārrunas notiek individuāli ar klases audzinātāju, direktores vietnieku, atbildīgo par konkrēto 

klašu grupu, sociālo pedagogu vai izglītības psihologu. Izglītojamo vecāki piedalās svētku un 

pasākumu organizēšanā un piedalās arī kā dalībnieki vai skatītāji, palīdz bērniem organizēt 

skolas svētkus: Skolotāju dienas svētkus, Ziemassvētku pasākumus, 12.klašu Žetonu vakaru, 

klases vakarus, kā arī atklātās stundas, arī ekskursijas uz savām darba vietām, stāsta par savu 

karjeru Karjeras izvēles dienā- labās prakses piemēru un pieredzes popularizēšanu. 

ĀVĢ tiek sniegti vairāki atbalsta pasākumi izglītojamo ģimenēm, kuru bērniem 

mācību un audzināšanas procesā konstatētas problēmas: 

 informatīvas lekcijas Informācijas dienās; 
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 iespēja saņemt izglītības psihologa atbalstu un konsultācijas; 

 iespējas saņemt sociālā pedagoga konsultācijas; 

 iespējas saņemt atbalstu un palīdzību Atbalsta grupā.  

 ĀVĢ jomā „Atbalsts izglītojamiem” un „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti 

saturīgi veidojas Informācijas dienas- izglītojamo vecāku sadarbībai ar 

pedagogiem, aktuālo jautājumu risināšanai un vecāku izglītošanai, kā arī Karjeras 

dienas- izglītojamo karjeras izpētei un izvēlei; 

 profesionāls ir Atbalsta grupas darbs mācību, uzvedības un citu grūtību 

novēršanai. 

 ĀVĢ ir ļoti būtiski veidot abpusēji veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, jo , 

veidojot komunikācijas tiltu starp pedagogiem, tajā skaitā atbalsta personālu, un izglītojamo 

ģimenēm, ģimnāzijā tiek veicināta labvēlīga un atbalstoša vide izglītojamo personības 

attīstībai un socializācijai. Arī turpmākā ģimnāzijas prioritāte ir vecāku pedagoģiskā 

izglītošana, viņu informēšana par aktuālajām nostādnēm pedagoģijā un psiholoģijā un 

labvēlīgas sadarbības nodrošināšana.  

 

Stiprās puses: 

 

 Iegūta pozitīva pieredze, organizējot Informācijas dienas ģimnāzijā vecākiem 2 reizes 

mācību gadā ar iespēju noklausīties lekcijas, piedalīties klašu vecāku sapulcēs un 

individuālās konsultācijās ar pedagogiem. 

 Ģimnāzijā ir iespēja izglītojamiem un vecākiem vajadzības gadījumā saņemt palīdzību 

pie Atbalsta grupas speciālistiem, kā arī individuāli pie izglītības psihologa un sociālā 

pedagoga. 

 Vecāki var iegūt informāciju par izglītojamo e-klasē vai kontaktējoties ar pedagogiem. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Turpināt pozitīvo praksi un iesaistīt vecākus un absolventus lekciju organizēšanā 

Informācijas dienu laikā. 

 Izmantot e-klases plašās iespējas mērķtiecīgākai komunikācijai ar vecākiem. 

 

Vērtējums kritērijā- ļoti labi. 
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4.5. Ģimnāzijas vide 

4.5.1. Mikroklimats  

Ģimnāzijas „ Attīstības plāns 2014.-2017. gadam” paredz, ka pamatjomas „ Skolas 

vide” prioritāte ir sadarbības vides nodrošināšana pozitīvu vērtību, uzvedības un dzīves 

stila veicināšanai. Vārdi, kurus teicis ģimnāzijas absolvents un izglītojamo pašpārvaldes 

prezidents J. Peisenieks,- „ĀVĢ nav skola, tas ir dzīvesveids.”- ir atslēga ģimnāzijas 

mikroklimata raksturojumam, ko veido darba, svētku (tradīciju) un cieņpilnas savstarpējās 

attieksmes simbioze. Izglītojamo un darbinieku piederības apziņas kopšana sākas ar labvēlīga, 

sadarbību veicinoša mikroklimata radīšanu- saprotamiem, ikdienā izglītojamo pamatā 

ievērotiem skolas iekšējās kārtības un pedagogu darba kārtības noteikumiem, ģimnāzijas 

daudzveidīgām, laika pārbaudi izturējušām, noturīgām tradīcijām- lepnumu par iespēju kopt 

un svinēt Valsts ģimnāziju kustības gadadienas, šobrīd 20.gadadienu, 18.novembri, sekmējot 

izglītojamo patriotismu, pilsonisko vērtību un tradīciju apguvi un kopšanu, gatavojoties 

Latvijas simtgadei. Tāpat kolektīvā vienojošs ir 1.septembris kā Zinību diena, skolas 

salidojumi (šobrīd gatavojamies skolas pastāvēšanas 330.gadadienai 2018.gadā). Nozīmīgs ir 

Panākumu kliņģeris talantīgo izglītojamo un viņu pedagogu cildināšanai, kurā par skolas 

slavas kaldināšanu apbalvoti tiek ap 150-160 7.-12.klašu audzēkņu par veikumu mācību 

olimpiādēs, dažādos konkursos un mākslinieciskajā pašdarbībā un ap 35 viņu pedagogi katru 

gadu.  

Ģimnāzijas izglītojamo augstākais apbalvojums ir Piemiņas medaļa un Diploms, ko no 

2013./2014., 2014./2015. un 2015./2016. mācību gadā kopā saņēmuši 50 absolventi 

(skat.16.tabulu).  

 

16. tabula 

Pārskats par ģimnāzijas absolventu apbalvojumu statistiku 2014.-2016.gadā  

 

 

Mācību gads 

Absolventu 

skaits 

mācību 

gada 

beigās 

Augstākais 

Piemiņas 

medaļa un 

Diploms- 

12.klašu 

talantīgajiem 

un sabiedriski 

aktīvajiem 

absolventiem 

Rīgas domes 

 

Ministru 

prezidenta 

Atzinības 

raksts 

„Zelta 

stipendija” 

Pateicības 

raksts 

2013./2014.m.g. 137 20 0 15 19 

2014./2015.m.g. 136 14 2 27 13 

2015./2016.m.g. 141 16 1 27 16 

 Kopā: 414 50 3 69 48 

 

Tāpat nozīmīgi un saliedējoši ir tradicionālie Žetona vakari, izlaidumi, Ziemassvētku 

koncerti, koru un deju kolektīvu koncerti, Dzejas dienas un citi literārie pasākumi ģimnāzijā, 

aerobikas festivāli 7.-12. klasei, jauno 7. un 10.klašu „iesvētības”, labdarības pasākumi, 

ģimnāzijas teātra trupas izrādes, sadarbības partneru - vecāku un ģimnāzijas absolventu- 

daudzveidīgā iesaiste mācību un audzināšanas darbā un ģimnāzijas izglītojamo iesaiste 

ģimnāzijas vārda un tajā apgūstamo programmu popularizēšanā („Spicprātis” matemātikā, arī 

fizikas un ķīmijas popularizēšana par to apguves iespējām ģimnāzijā) u.c. Novērojumi liecina, 

ka tieši tradicionālie pasākumi veicina ģimnāzijas tēla atpazīstamību sabiedrībā un piederības 

apziņas nostiprināšanu skolēnos: 83% izglītojamo apgalvo, ka patīk skola, 61% izglītojamo 
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uzskata, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti, 91% izglītojamo pozitīvi novērtē 

iespēju piedalīties dažādos mācību projektos un olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

 Katra skolēna lepnumu un piederības izjūtu par viņa vietu skolā veido arī ģimnāzijas              

„Gada grāmata”, kurā katras klases izglītojamie savas galvenās atziņas vai nākotnes 

apņemšanos izsaka kopējā moto, savukārt topošie absolventi lietišķi vai poētiski rezumē 

ģimnāzijā aizvadīto laiku un savus intelektuālos, sociālos un tikumiskos ieguvumus tālākajai 

izglītībai un dzīvei. Pateicības un izglītojamo un pedagogu panākumu daudzināšana notiek 

skolas informatīvajā televizorā ģimnāzijas vestibilā un mājaslapā. 

Ģimnāzijā daudz tiek strādāts, lai sekmētu labas attiecības starp pedagogiem, 

darbiniekiem un izglītojamiem. Aptauja liecina, ka 60% izglītojamo vērtē skolotājus kā 

laipnus un atsaucīgus, savukārt attiecībās ar klases biedriem 83% izglītojamie ir draudzīgi un 

izpalīdzīgi.  Konfliktsituācijas, ja tādas rodas, tiek risinātas savstarpējā viedokļu apmaiņā un 

tādā samilzušā jautājuma virzībā, lai abas puses vienotos par kopdarbību ģimnāzijas kopējo 

mērķu realizēšanā.  

Visi pasākumi tiek demokrātiski plānoti, ņemot vērā izglītojamo un sabiedrības 

pieprasījumu, un tajos piedalās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan vecāki. 77% vecāku 

pozitīvi vērtē ģimnāzijas mikroklimatu un apgalvo, ka  viņu bērnam patīk iet uz skolu.  

82% vecāku uzskata, ka pedagogi pret viņa bērnu izturas taisnīgi. 1.semestra un mācību gada 

beigās vecākiem, kuri visvairāk sadarbojas ar skolu, tiek izteikta Pateicība par atbalstu 

saskanīgas ģimnāzijas vides veidošanā.  

Svarīga nozīme pasākumu sagatavošanā ir izglītojamo pašpārvaldei, kā arī interešu 

izglītības programmu dalībniekiem un viņu pedagogiem, iesaistoties Dziesmu un deju svētku 

norisē, tehniskajā un mākslinieciskajā jaunradē.  

 Katra pasākuma norise tiek analizēta vadības sanāksmēs, klašu audzinātāju grupu 

sanāksmēs vadošā skolotāja vadībā, ikmēneša informācijas pasākumos, kā arī tiek saņemta 

atgriezeniskā informācija par pasākuma rezonansi izglītojamo un sabiedrības vidū, lai 

turpmākajā darbībā ņemtu vērā darba gaitā radušos ieteikumus.  

Ģimnāzijai ir sava atribūtika - emblēma, žetona gredzens, karogs -, ir noteikta kārtība 

šo atribūtu izmantošanā. Tāpat izglītības iestāde gan mācību un audzināšanas stundās, gan 

sarunās vecāku sapulcēs akcentē lojālu un cieņpilnu attieksmi pret valsts un Eiropas 

Savienības simboliem- karogu, himnu kā arī Latvijas Republikas Satversmi, ievērojot 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību, demokrātijas un humānisma principus. 

Ģimnāzijā mācības 7. un 10.klasēs uzsāk dažādu tautību izglītojamie no visas Latvijas, 

tādēļ ir izstrādāts pasākumu cikls viņu adaptācijai atbalsta personāla un klašu audzinātāju 

vadībā.  

Ģimnāzijas pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu ģimnāzijas pozitīvās vides 

veidošanā, kā arī iecietīgu un taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem izglītojamiem un 

citam pret citu. Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās sanāksmēs, klašu audzinātāju 

sanāksmēs, darba plānu analīzē regulāri tiek uzklausīti priekšlikumi un apspriesti jautājumi 

par darba uzlabošanu un vērtēšanas sistēmu, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi gan pret 

darbiniekiem, gan pret izglītojamiem. Ir izstrādāti “Darba kārtības noteikumi darbiniekiem” 

un “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem”, kuros ir iekļauta apbalvojumu un nosodījumu 

sistēma ģimnāzijā, kas mobilizē ģimnāzijas darbiniekus un izglītojamos adekvātam darbam 

un saskarsmei un nodrošina taisnīgu attieksmi pret ikvienu. Izglītojamo uzvedības un 

attieksmes jautājumi tiek vērtēti Mazajā pedagoģiskajā sēdē klašu grupās, 1.semestra un 

mācību gada noslēguma Pedagoģiskās padomes sēdē.  

Ģimnāzijas vadība un pedagogi regulāri uzteic izglītojamos, kuri ir priekšzīmīgas 

stājas, ļoti labu, teicamu un izcilu mācību un sabiedriskā darba sasniegumu paraugs. 

Izglītojamo disciplīnas pārkāpumu gadījumos īpaši organizētās pārrunās ar izglītojamo, klases 

audzinātāju, vecākiem tiek meklēts nepieciešamais risinājums, ko vada atbilstošais direktora 

vietnieks, vajadzības gadījumā iesaistot skolas atbalsta personālu un ģimnāzijas direktori 

saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem un ģimnāzijas “Iekšējās kārtības noteikumiem 
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izglītojamiem”. Atkārtotu pārkāpumu gadījumos nosodījums tiek izteikts direktores rīkojuma 

formā. 

Izglītojamie un viņu vecāki zina ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus, jo, 

iestājoties skolā 7,. 10. vai citā klasē, katrs izglītojamais un vecāki iepazīstas ar šiem 

noteikumiem un parakstās par gatavību tos izpildīt. Ģimnāzijas vadībai un pedagogiem ir 

vienotas prasības šo noteikumu ievērošanā, un tos atbalsta arī izglītojamo ģimenes.  

Regulāra e-žurnāla izmantošana un  Informācijas dienas nodrošina saziņu starp skolu 

un vecākiem un sekmē lojālu attiecību veidošanos.  

Visi pedagogi ir lojāli Latvijas Republikai un tās Satversmei. Ģimnāzijas saime 

lepojas ar ĀVĢ vietu sabiedrībā un Latvijas izglītības telpā un cenšas mērķtiecīgi spodrināt šo 

tēlu, pilnveidojot savu darbību visās jomās. Liela nozīme ir ģimnāzijas padomes saskanīgajai 

darbībai (izglītojamie, pedagogi, vecāki), kas sekmē ģimnāzijas tēla spodrināšanu. Tāpat 

skolas tēlu sabiedrībā neapšaubāmi veido izglītojamo, bet jo īpaši absolventu intelektuālais un 

kultūras līmenis, kuri  studē Latvijas, Eiropas, ASV, Ķīnas, Austrālijas augstskolās un ir 

profesionāli veiksmīgi, strādājot Latvijā un citur pasaulē. Tāpat ļoti nozīmīga ir pedagogu un 

audzēkņu labprātīgā radošā un intelektuālā sadarbība, kas nodrošina skolas atrašanos 

republikas nozīmes lielo skolu reitinga augšgalā. 

 

Stiprās puses: 

 

 Ģimnāzijai ir izstrādāta sava simbolika un atribūtika, kā arī apbalvojumu sistēma 

pedagogiem un izglītojamiem. 

 Ģimnāzijā ir veikta skolas vēstures izpēte, regulāri tiek organizēti absolventu un 

pedagogu salidojumi. 

 Ģimnāzijā veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, tiek glabātas paaudžu 

vienojošās tradīcijas.  

 Ģimnāzijas darbība tiek dokumentēta ģimnāzijas gada grāmatās, kuras tiek izdotas 

kopš 2000.gada un ģimnāzijas mājaslapas fotogalerijā. 

 Ģimnāzijā ir demokrātiski izstrādāta reglamentējošā dokumentācija. 

 Pedagogi ir lojāli Latvijas Republikai un Satversmei visos lēmumos un lepojas ar 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas tēlu sabiedrībā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības:  

 Sistematizēt un pilnveidot ģimnāzijas simbolikas un atribūtikas lietošanu, izstrādāt 

vienotu nolikumu par to lietošanu. 

 Organizēt konkursu ģimnāzijas himnas izveidošanai. 

 Strādāt pie ģimnāzijas ģerboņa izveidošanas un apstiprināšanas. 

 Apkopot ģimnāzijas pēdējo 10 gadu vēstures liecības, gatavojoties ģimnāzijas 

absolventu un pedagogu salidojumam 2018.gadā. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide  

Ģimnāzijas telpas ir sakoptas un estētiski noformētas. Tajās atrodas daudz telpaugu. 

Gaiteņos, aktu zālē un klasēs ir izvietotas ģimnāzijas absolventu dāvinātās gleznas un 

izglītojamo darbi, kā arī ģimnāzijas vēstures materiāli, kas apliecina tradīcijas un izglītojamos 

rada lepnuma un piederības izjūtu. Visas klases lielākoties ir apgādātas ar vienvietīgiem 

soliem. Skolotāju vajadzībām ir iekārtotas laboratorijas, kurās koncentrēti atbilstošā mācību 

priekšmeta nepieciešamie mācību materiāli un inventārs. Ir kopētava ar kopēšanas tehniku un 

datoru. Vestibilā ir izveidota izglītojamo atpūtas zona un informatīvie materiāli, tajā skaitā 
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televizors aktuālai informācijai. Relaksācijai izglītojamie var izmantot arī lasītavas un 

kafejnīcas telpas. 94% vecāku un 90% izglītojamo uzskata, ka telpas ir vienmēr tīras un 

sakoptas. 

Ar slēdzamiem, individuāli izmantojamiem skapīšiem apgādātas divas garderobes 

ģimnāzijas pagrabstāvā, kā arī gaiteņos. Ir divi informātikas kabineti, ar datoriem ir apgādāta 

lasītava un dienesta viesnīca. Tādējādi visās mācību  telpās  izmantojama e-klase un mācību 

stundās IT. Ģimnāzijas gaiteņos darbojas bezvadu internets. Ir iespējams izmantot 13 

portatīvos datorus mācību vajadzībām. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti ir 

labiekārtoti un apgādāti ar inventāru par ESF nacionālās programmas projekta „Mācību satura 

izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 

līdzekļiem. 

Kabinetu skaits un tajos esošie mācību materiāli ir minimāli pietiekami, lai 

nodrošinātu ģimnāzijā akreditētās izglītības programmas un visu mācību priekšmetu izglītības 

standartus. 

Ir nestandarta sporta zāle, kā arī sporta ģērbtuves. Sporta zālē 2013.gadā ir nomainīts 

segums, bet 2016.gadā nomainīti logi, taču ir problēmas ar ventilāciju, kā arī sporta zāle 

nespēj pilnībā nodrošināt ģimnāzijas mācību procesa vajadzības, jo dažreiz tajā nodarbojas 

vairākas klases vienlaicīgi. Inventārs izglītības standarta īstenošanai sporta stundās ir 

nodrošināts. 

Ģimnāzijā darbojas dienesta viesnīca, kurā dzīvo 64 vidusskolēni. Viesnīcas telpas nav 

remontētas kopš 1999. gada un ir fiziski nolietojušās.  

Ģimnāzijā atbilstošu sanitāro stāvokli nodrošina tehniskie darbinieki, kuri vairākas 

reizes dienā veic telpu uzkopšanu. Vīrusu infekcijas laikā telpu uzkopšana notiek pēc LR 

Veselības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem. Tāpat ģimnāzijā ir pietiekams skaits tualešu, 

kas ir apgādātas ar nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem. 

Visās telpās ir izvietota ugunsdrošības signalizācija, evakuācijas plāni un 

ugunsdzēsības aparāti. 

Ģimnāzijas apkārtne ir tīra un sakopta, to nodrošina tehniskie darbinieki. 

Izglītojamiem un darbiniekiem iespējams drošā vietā pagalmā novieto velosipēdus, bet 

pedagogiem un apmeklētājiem - automašīnas. Pagalmā atrodas laukums, kuru var izmantot 

basketbola un volejbola spēlēšanai, taču tas nav labiekārtots. Nav atbilstoša sporta laukuma, 

tādēļ ārā sporta nodarbības notiek netālajā Uzvaras parkā, taču izglītojamo pārvietošanās uz 

parku apdraud viņu drošību. Nepieciešams Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta atbalsts, lai risinātu problēmu par sporta laukuma izbūvi. 

Ģimnāzijas ēkas apkārtne ir iežogota. Teritorijā var iekļūt pa trim vārtiem. Pie divām 

ieejām ir novietotas videokameras. Pie ģimnāzijas dežuranta un dienesta viesnīcā atrodas 

„trauksmes poga”. 

Ģimnāzija atrodas samērā klusā vietā, un tai iespējams piekļūt no vairākām pusēm. 

Ielas ap ģimnāziju ir sakārtotas, apgaismotas, izvietotas nepieciešamās brīdinājuma zīmes un 

2 „guļošie policisti”. 

Sakārtotā ģimnāzijas vide motivē izglītojamos saudzīgi izmantot mācību līdzekļus, kā 

arī telpas un tur esošo inventāru. Ģimnāzijā tika veikts daļējs kapitālais remonts 1999.gadā, 

bet 3. korpusā vispār remonts nav bijis. Neskatoties uz to, telpas ir labi saglabājušās un tiek 

ieguldīti minimāli līdzekļi to uzturēšanai. 2016.gada vasarā ģimnāzijas 3.korpuss tika siltināts, 

kā arī  nomainīti logi sporta zālē un veikts ēdnīcas remonts. 

Ļoti atzinīgi izglītojamie un viņu ģimenes novērtē Rīgas domes sagādātos līdzekļus 7.-

9. klašu izglītojamo brīvpusdienu organizēšanai, ko ģimnāzijā uzrauga īpaši deleģēts atbalsta 

personāla pārstāvis. 

Turpmākajā periodā nepieciešami nopietni remontdarbi 1.korpusa pamatu 

nostiprināšanai un pagrabtelpās, kā arī 3. korpusa pagrabstāva remonts un inženiertehnisko 

komunikāciju remonts.  
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Stiprās puses: 

 Ģimnāzijas vide ir estētiski sakārtota, droša un veicina izglītojamo personības 

attīstību. 

 Ģimnāzijas personāls uztur cieņpilnas attiecības ar izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Renovēt ģimnāzijas telpas un uzlabot infrastruktūru mācību vides uzlabošanai, 

izmantojot ESF līdzekļus. 

 Nodrošināt ģimnāzijas telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 Iesaistīt Rīgas domi jautājuma risināšanā par ģimnāzijas nodrošināšanu ar sporta 

laukuma izmantošanas iespējām. 

 

Kritērija novērtējums – labi 

 

 

4.6. Ģimnāzijas resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

Pamatjomas „Resursi” prioritāte ir ģimnāzijas vides sakārtošana un sporta bāzes 

izveidošana, izmantojot Rīgas domes resursus.  

Ģimnāzijā visas telpas mācību procesa nodrošināšanai atbilst izglītojamo skaitam un 

vecumam. Ģimnāzija ir nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem izglītības programmu 

realizācijai. Ir 40 mācību kabineti: 8 svešvalodu, 3 fizikas, 2 ķīmijas, 2 bioloģijas,  

5 matemātikas, 4 latviešu valodas un literatūras, 1 ģeogrāfijas, 1 vizuālās mākslas un 

tehniskās grafikas, 1 mūzikas, 2 mājturības un tehnoloģiju, 2 informātikas kabineti, kā arī 

bibliotēka un lasītava, 1 lekciju telpa ar 64 vietām izglītojamo mācību darbībai un pedagogu 

tālākizglītības nodrošināšanai. Ir ēdnīca, sporta zāle, aktu zāle.  

Mācību procesa saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvās mācību metodes, jo īpaši 

informāciju tehnoloģiju plašs izmantojums: 130 datori (2 datorkabinetos, 6 fizikas 

laboratorijā, 3 lasītavā, 1 kopētavā, viens dators katrā pedagoga darba vietā), 12 

datorprojektori, 3 interaktīvās tāfeles ar atbilstošo programmatūru, 4 kopētāji mācību 

materiālu pavairošanai, 18 lāzerprinteri, 5 lielizmēra ekrāna televizori, no kuriem 2 ir 

ģimnāzijas vestibilā dienas informācijas aktualizēšanai, kā arī izmantojami 13 portatīvie 

datori darbam jebkurā klasē. Tāpat ģimnāzija ir nodrošināta ar nepieciešamo CD atskaņotāju 

skaitu gan svešvalodu apguvei, gan citu mācību priekšmetu vajadzībām. Ir noteikta kārtība 

materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā, par to atbild direktora vietnieks IT 

jautājumos. 

Ģimnāzijā ir bibliotēka un lasītava ar interneta pieslēgumu un 3 datoru darba vietām, 

televizors, kā arī skeneris un printeris. Gan izglītojamie, gan pedagogi tos izmanto 

patstāvīgam un individuālam darbam. Ir iespējams izmantot letonikas.lv resursus. Ģimnāzijas 

bibliotēka atkarībā no piešķirtajiem finanšu resursiem pamatā visus izglītojamos nodrošina ar 

mācību literatūru. Pedagogiem metodiskā literatūra ir pieejama gan bibliotēkā, gan arī 

ģimnāzijas metodiskajā un tālākizglītības centrā. Mācību un metodiskās literatūras fonds 

nemitīgi  tiek papildināts. 

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru, skaņas aprīkojumu un IT 

aprīkojumu, pie sporta zāles ir iekārtotas dušas telpas izglītojamiem. Savukārt aktu zāle 

nodrošināta ar skaņas, gaismas un IT aparatūru. 

Ģimnāzijas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un 

konkrētā mācību priekšmeta specifikai. Mācību kabinetos ir izvietoti ģimnāzijas „Noteikumi 

par drošību mācību kabinetos un ārpusstundas pasākumos”. Tie atrodas visiem redzamā vietā. 
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Atsevišķām telpām (sporta zāle, aktu zāle) ir izstrādāti noslogojuma grafiki. Ģimnāzijas 

telpas, iekārtas un citi resursi tiek izmantoti arī interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu 

nodrošināšanai. 88% pedagogu atzīst, ka katram pedagogam ir darbam nepieciešamie mācību 

materiāli un līdzekļi. 

Ir plānota mācību līdzekļu iegāde un IT plašākas pieejamības nodrošināšana, 

izmantojot ESF līdzekļus. 

17. tabula 

Ģimnāzijas finansējums 

   

  2013.gads (eiro) 2014.gads (eiro) 2015.gads (eiro) 

Tāmes kopsumma 1 302 399 1 162 483 1 331 435 

Valsts budžets 821989 777681 901153 

Pašvaldības budžets 446569 348401 394296 

Maksas pakalpojumi 29096 30368 32568 

Speciālais budžets 4745 6033 3418 

  

Stiprās puses 

 

 Visi mācību kabineti, tajā skaitā sporta zāle,  ir nodrošināti ar nepieciešamo mācību 

līdzekļu minimumu un apgādāti ar IT. 

 Ģimnāzija ir nodrošināta ar nepieciešamo kopēšanas tehnikas vienību skaitu mācību 

materiālu pavairošanai. 

 Visos gaiteņos ir pieejams bezvadu internets. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 

 Nomainīt ar jauniem fiziski un morāli novecojušos mācību līdzekļus. 

 Regulāri atjaunot IT bāzi. 

 Iegādāties jaunus datorus un interaktīvos paneļus mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai visos mācību kabinetos.  

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 

 

 

4.6.2. Personālresursi  

 

Ģimnāzijā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls – mācību priekšmetu pedagogi, sekmīgi darbojas atbalsta personāls- sociālais 

pedagogs, ģimnāzijas psihologs un ārsts, kā arī   tehniskais personāls.  

Ģimnāzijā strādā  1 pedagogs ar doktora grādu, 50 maģistri, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja I.Ratinīka mācās Daugavpils Universitātē  doktorantūrā, franču valodas 

skolotāja J.Magdiča apgūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu  

Vispārējās pamatizglītības krievu valodas skolotājs (160 stundas) LU Pedagoģijas, 
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psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā, sociālo zinību 

skolotāja L.Ozoliņa iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību  kā  mājturības, 

mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs Latvijas Universitātē Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātē.  Savu profesionālo kompetenci pedagogi ir apliecinājuši, iegūstot kvalitātes 

pakāpes: 3.pakāpe- 29 pedagogiem, 4.pakāpe- 4 (J.Gaiķis, L.Fjodorova, A.Upenieks, 

I.Rudzutaka), 5.pakāpe- 3 (V.Andersone, S.Kazaka, A.Vanaga).  

Pedagogu mērķtiecība un precizitāte ir būtisks priekšnoteikums kvalitatīvai, 

mūsdienīgai mācīšanas un mācīšanās organizēšanai mācību stundās un ārpusstundu 

nodarbībās. Šo meistarību labi pārvalda visi pieredzes bagātie pedagogi, un to cenšas 

pilnveidot 9 jaunie pedagogi (24- 29 gadi). Nemitīga pedagogu profesionālās kompetences 

pārraudzība – mācību stundu analīze, profesionālās pilnveides kursu programmu 

piedāvājums, mudinājums pašizglītībai, metodiskās literatūras komplektācija bibliotēkā, 

informācijas aktualizēšana par metodiskajiem e- resursiem - ir viens no ģimnāzijas vadības, 

arī ģimnāzijas izglītības metodiķes svarīgākajiem jautājumiem, kā arī tas ir mācību 

priekšmeta metodiskās komisijas darbības pamatā. Pēc vērojumiem mācību stundās ar 

pedagogiem notiek stundas norises pedagoģisko un metodisko aspektu analīze individuālajās 

pārrunās, ieteikti vēlamie uzlabojumi un veikti ieraksti mācību stundu vērošanas lapās. 88% 

pedagogu piekrīt, ka dalās labās prakses piemēros un pārrunā ar kolēģiem mācību procesā 

radušās problēmas.  

Ģimnāzijas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides sistēma definēta gan 

„Attīstības plānā 2011.-2014. gadam”, pēc tā realizācijas veicot monitoringu,  gan „Attīstības 

plānā 2014.-2017. gadam”. Plānojot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, tiek 

ņemtas vērā ģimnāzijas darbības prioritātes un aktuālās darba problēmas. Pamatā visi 

pedagogi regulāri apmeklē profesionālās kompetences pilnveides programmas. Informācija 

par programmās iegūto galvenokārt tiek piedāvāta pedagogiem metodiskajās komisijās, 

atsevišķos gadījumos sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmās ir piedalījušies: 

 2013./2014. mācību gadā- 39 pedagogi, 

 2014./2015.mācību gadā- 45 pedagogi, 

 2015./2016.mācību gadā- 72 pedagogi. 

72 pedagogi ir piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē „Speciālas zināšanas 

pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā” (A) 8 stundas, RIIMC . 

Metodiski un pedagoģiski viskompetentākie kolēģi kļūst par semināru, metodisko 

darbnīcu un meistarklašu vadītājiem Rīgas un valsts skolotājiem (skat.18. tabulu). 

No 2013./2014. m.g.  līdz 2015./2016.m.g. šādi metodiski un radoši izglītoti tika 179 

valsts skolotāji. 

 

18. tabula 

 

Ģimnāzijas pedagogu darbība profesionālās kompetences pilnveidē ģimnāzijas 

pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra organizētajās tālākizglītības pasākumos  

citu skolu pedagogiem 

Mācību gads Pasākums Mērķauditorija Dalībnieku 

skaits 

2014./2015. Meistarklase "Darbs ar 

talantīgiem skolēniem 

matemātikā" 

Valsts vispārizglītojošo 

skolu matemātikas 

pedagogi 

15 

2015./2016. Dabaszinību diena LU 

Bioloģijas un Ķīmijas 

fakultātē 

Valsts ģimnāzijas ķīmijas 

un bioloģijas pedagogi 

30 

2015./2016. Meistarklase 

„Kombinatorika, 

Rīgas pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

17 
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varbūtību teorija, 

statistika” 

matemātikas pedagogi  

2015./2016. Meistarklase „ Lasīšanas 

kompetence pamatskolā 

un vidusskolā- universāla 

mācīšanās atslēga” 

Valsts vispārizglītojošo 

skolu  pedagogi 

16 

2015./2016. Profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma ”IKT 

lietošanas integrēšana 

izglītībā mācīšanas un 

mācīšanās kompetences 

pilnveidei” (12h) 

Rīgas pilsētas 

vispārizglītojošo skolu 

pedagogi 

56 

2015./2016. Pieredzes apmaiņas 

seminārs „ĀVĢ Skolēnu 

pašpārvaldes pieredze” 

Viļakas Valsts ģimnāzijas 

skolēnu pašpārvalde un 

pedagogi  

15 

2015./2016. Meistarklase “Mundram 

rītam jeb kā iesākt 

lielisku dienu” 

 

Rīgas pilsētas pedagogi 30 

 

 Ģimnāzija kā reģionālais metodiskais centrs ir izstrādājis un turpina realizēt 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas: “Klases audzinātāja uzdevuma 

- attīstīt skolēnos atbildību un pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem - īstenošanas iespējas” 

(A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 27.janvāra saskaņojuma Nr. RIIMC-16-003. ; 

“IKT lietošanas integrēšana izglītībā mācīšanas un mācīšanās kompetences pilnveidei” 

(A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 27.janvāra saskaņojuma Nr. RIIMC-16-004. ; 

“Komunikācijas kompetence un tās pilnveidošana informācijas apmaiņas procesā” 

(A programma 12 stundu apjomā). 2016.gada 27.janvāra saskaņojuma Nr. RIIMC-16-005. 

Programmu vadītāja-  izglītības metodiķe V.Andersone, lektori- pedagogi S.Kazaka, Ieva 

Gaile, A.Upenieks, S.Zembkovskis. 

Gandrīz visi pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan 

ģimnāzijā, gan ārpus tās, piemēram,  5  skolotāji laika posmā no 2012.gada līdz 2015.gadam 

darbojās Rīgas vispārizglītojošo skolu metodisko apvienību konsultatīvajās padomēs– 

J.Avotiņš (mājturība, koka un metāla tehnoloģijas/mājsaimniecība un tehniskā grafika), 

S.Kazaka (mājturība un tekstiltehnoloģijas/mājsaimniecība), S.Miksone – Tukiša (ģeogrāfija 

un vides zinības), Ņ.Svjastina (krievu valoda (svešvaloda)) un I.Upeniece (direktoru vietnieki 

izglītības jomā).  

 Ģimnāzijas pedagogiem ir veiksmīga sadarbība ar Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodisko centru (RIIMC), vadot Rīgas pilsētas pedagogiem meistarklases, profesionālās 

kompetences pilnveides kursu programmas (I.Drēviņa- vizuālā māksla; S.Kazaka- klases 

audzinātāji; L.Fjodorova- ķīmija; I,Ozoliņa- sports; D.Ivanišaks- sports).   

ĀVĢ pedagogi paaugstināja savu kvalifikāciju, piedaloties arī pilsētas un valsts 

mācību priekšmeta olimpiāžu komisiju darbā, izglītojamo ZPD vērtēšanas komisijā. 

Centralizēto eksāmenu labošanā: 5 pedagogi piedalījās matemātikas centralizēto eksāmenu 

labošanā, 4 skolotāji- latviešu valodas centralizēto eksāmenu labošanā. Skolotāji piedalījās arī 

vācu valodas, krievu valodas un bioloģijas centralizēto eksāmenu darbu labošanā. 11 skolotāji 

(A. Ančupāns, S. Kazaka, D. Mediņa, D. Simsone, A. Vanaga, Ņ. Svjastina, J. Krūmiņš, 

L. Žilvinska, V. Andersone R. Šūpola A. Puķe) ir IZM VISC ārštata metodiķi un ieguvuši 

sertifikātu. Skolotāji sadarbojas arī ar Latviešu valodas aģentūru (V. Andersone ir 

multiplikatore, meistarklasi vadījuši- A.Puķe, R.Šūpola, A.Vanaga, A.Nudiens). 
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Lai izglītojamie attīstītu savus talantus, pilnveidotos un būtu gatavi sadarboties, 

organizējot pasākumus un uzņemoties atbildību par tiem, kopš 2014.gada ir realizēti 

3 starptautiskie projekti, darbojoties  Eiropas izglītības telpā. No 2012. gada līdz 2014. gadam 

ĀVĢ koordinēja (skolotāja R. Ķiesneres vadībā) un vadīja Comenius projektu „Ģeometrija 

ikdienas dzīvē”.  Tajā piedalījās 9 ES valstis: Vācija, Horvātija, Spānija, Bulgārija, Rumānija, 

Polija, Francija, Lietuva un Latvija. Projekta laikā sagatavoti izglītojamo darbi - pētījumi, 

zīmējumi, fotogrāfijas, modeļi un prezentācijas. Ieguvums - iespēja iepazīt dažādu Eiropas 

valstu izglītības sistēmu, arhitektūru, tautu kultūru, tradīcijas, valodu. Ir paplašināta izpratne 

par Eiropas Savienību, tādējādi  daudziem formālā apziņa par ES pārtapusi par reālu iespēju 

izkopt savas intelektuālās vajadzības, stiprināt komunikatīvās prasmes svešvalodā, sadarboties 

un pilnveidoties. Savukārt no 2014.gada līdz 2016.gadam ģimnāzijas pedagogi un 

izglītojamie iesaistījās 9 Eiropas valstu skolu Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā 

“Ūdens– formula, dzīvība, poēzija”. Projekta koordinatore -skolotāja R. Ķiesnere.  

No 2014.gada pedagogi un izglītojamie piedalās izglītojamo apmaiņā ar Fēliksa 

Fehenbaha skolu Vācijā, kura moto: “Mācīties valodas- atklāt Eiropu”. Projekta 

koordinatores- vācu valodas skolotāja A. Aispure un angļu valodas skolotāja Ņ. Firsova.  

Pedagogi bijuši studentu prakses vadītāji (A.Aispure, V.Andersone, S.Kazaka, 

J.Strumpe, I.Ozoliņa, I.Gaile) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes un 

Ķīmijas fakultātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem, kā arī piedalījās 

starptautiskajos projektos (I.Gaile, V.Andersone, A.S.Klegere, Ieva Gaile, S.Kazaka, 

R.Ķiesnere, L.Ozoliņa, I.Ozoliņa, J.Strumpe, A.Zariņš, L. Žilvinska, K. Liepiņa, A. Plēsuma, 

A.Mihno, M.Driksna,  I.Kruglauža). 

Par augstiem darba sasniegumiem pedagogi ir apbalvoti ar valsts un pašvaldības 

apbalvojumiem: Atzinības krusta kavaliere- A. Vanaga (2013.g.) un ar Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Zelta pildspalvu apbalvoti: A.Vanaga (2011.g.), 

D.Simsone (2012.g.), V.Strazda (2013.g.), V.Andersone (2014.g.), L.Fjodorova (2015.g.), 

S.Kazaka (2016.g.). 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijā ir nokomplektēts personāls ar atbilstošu izglītību visu izglītības programmu 

realizēšanai. 

 Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju. 

 Ģimnāzija kvalitatīvi īsteno pedagogu tālākizglītības metodiskā centra funkcijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paaugstināt pedagogu profesionālo kvalifikācijas līmeni, iesaistot viņus gan 

ģimnāzijas metodiskajā darbībā, gan rosinot apgūt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas un studēt augstākajās mācību iestādēs, apgūstot 

B programmas. 

 Aktualizēt pedagogu atbildības paaugstināšanu IT izmatošanā mācību satura 

realizēšanā.  

 Sagatavot un realizēt pedagogu profesionālās kompetences kursu A programmas visos 

mācību priekšmetos, veicinot sadarbību starp mācību priekšmetiem un veidojot 

starppriekšmetu saikni. 

 Veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību un pilnveidi jaunāko mācību 

metožu un tehnoloģiju izmantošanā, sagatavojot un popularizējot e-vidē pedagogu 

izstrādātos metodiskos materiālus un nodrošinot atgriezenisko saiti. 

 Nodrošināt pedagogu mobilitāti, sekmējot pedagogu iesaistīšanos reģionālos, valsts un 

starptautiskos projektos un veicinot ģimnāzijas atpazīstamību. 

 Turpināt ģimnāzijas kā pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas 

plānošanu un realizēšanu, sniedzot vispārējās izglītības pedagogiem metodisko 

atbalstu izglītības procesa organizēšanā. 

 

 Kritērija novērtējums– ļoti labi. 
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4.7. Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Ģimnāzijas  darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana  

Pamatjomas „Ģimnāzijas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

prioritāte ir ģimnāzijas izglītības un saimnieciskās darbības procesa kvalitātes vadības 

nodrošināšana attīstības prioritāšu realizēšanai.  
Lai realizētu ģimnāzijas izaugsmi, pamatojoties uz iepriekšējā perioda darbības analīzi 

un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, tika koleģiāli izveidots; “Attīstības plāns 2014.-

2017.gadam”, definējot attīstības prioritātes (skat. 19.tabulu) un izplānojot to realizācijas 

mehānismu.  

19.tabula 

Attīstības prioritātes 2014. – 2017. gadam 

Pamatjoma 2014.– 2017. 

Mācību saturs IKT un digitālo mācību līdzekļu izmantošana pamatizglītības 

un vidējās izglītības standartos ietvertā mācību satura 

realizēšanā 

Mācīšana un mācīšanās Skolēnu mācīšanās spēju attīstīšana un pilnveidošana, motivējot 

ilgtspējīgam mācību procesam, kas nodrošina lēmumu 

pieņemšanu visos sabiedrības līmeņos  

Skolēnu sasniegumi Skolēnu standartprasmju uzskaite, analīze un līmeņa 

uzlabošana visos mācību priekšmetos  

Atbalsts skolēniem Skolēna individuālo prasmju un spēju pilnveidošana un 

iniciatīvas atraisīšana intelektuālai konkurencei vienotā 

globālajā izglītības telpā  

Skolas vide Sadarbības vides nodrošināšana pozitīvu vērtību, uzvedības un 

dzīves stila veicināšanai 

Resursi Ģimnāzijas vides sakārtošana un sporta bāzes izveidošana, 

izmantojot Rīgas domes resursus 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Ģimnāzijas izglītības un saimnieciskās darbības procesa 

kvalitātes vadības nodrošināšana attīstības prioritāšu 

realizēšanai 

  

Ģimnāzijas pedagoģiskā personāla darbības rezultātā tika īstenotas attīstības plānā 

noteiktās prioritātes, noteiktie mērķi un uzdevumi realizēti. 

Ģimnāzijas vadība sistemātiski plāno ģimnāzijas darba kontroli un izvērtēšanu visos 

virzienos un dažādos līmeņos, ņemot vērā iepriekš izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Personāla 

darbs tiek pārraudzīts, gan izvirzot pietiekami augstas prasības, gan atbalstot. Ģimnāzijas 

darba analīzē tiek iesaistīti mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, vadošie skolotāji, 

tas ir, pedagogi, kuri ir atbildīgi par konkrētas klašu grupas audzināšanas darbību, kā arī 

atbalsta personāls un pedagogi, kuri katra mācību gada beigās novērtē gan ģimnāzijas darbību 

kopumā, gan veic pašanalīzi. Ģimnāzijas vadība un metodisko komisiju vadītāji monitorē šos 

rezultātus, analizējot tos un prognozējot tālākās attīstības vajadzības. Šie jautājumi tiek 

izskatīti metodisko komisiju, Metodiskās padomes sanāksmēs, mazajā pedagoģiskās padomes 

un ģimnāzijas pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Ģimnāzijas iekšējie normatīvie dokumenti nosaka pašnovērtēšanas struktūru, kas 

paredz vienotus kritērijus darba vērtēšanā visiem ģimnāzijas darbiniekiem. Pašvērtējumi tiek 

mērīti ar konkrētiem paveiktā faktiem un pierādījumiem: mācību priekšmeta skolotāja 

pašvērtējumu, klases audzinātāja pašvērtējumu, metodiskās komisijas darbības analīzi, kuras 

veidošanā piedalās visi šīs komisijas pedagogi. Vecāku viedoklis tiek uzklausīts vecāku 

sanāksmēs un Informācijas dienās, nereti tiek veikta anketēšana par atsevišķiem jautājumiem, 
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regulāri-  izglītojamo anketēšana, iesaistot izglītojamo pašpārvaldi, tāpat notiek arī pedagogu 

anketēšana. 

Tādējādi ģimnāzijas darba kvalitātes novērtējuma iegūšanas paņēmieni ir šādi: 

ģimnāzijas dokumentu un citu materiālu analīze, VIIS, datu bāzes, e-klases datu analīze, 

pedagogu, vecāku un izglītojamo anketēšana. 

Analizēti šādi dokumenti: 

 ģimnāzijas nolikums; 

 ģimnāzijas attīstības plāns; 

 ģimnāzijas iekšējie noteikumi; 

 ģimnāzijas stundu saraksts; 

 ģimnāzijas konsultāciju, fakultatīvu, interešu izglītības nodarbību grafiki; 

 pedagoģiskās padomes sēžu materiāli; 

 Metodiskās padomes un metodisko komisiju dokumentācija un pašvērtējums; 

 ģimnāzijas padomes ieteikumi; 

 izglītojamo pašpārvaldes ieteikumi; 

 visu ģimnāzijas darbības jomu darba plāni un pašvērtējums; 

 klašu, interešu izglītības, fakultatīvo nodarbību žurnāli,  

 mācību sasniegumu kopsavilkumu žurnāli e-klasē; 

 ģimnāzijas izglītības kvalitātes pārraudzības materiāli; 

 izglītojamo pārbaudes darbi, to rezultāti; 

 sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; 

 izglītojamo izaugsmes dinamikas rādītāji; 

 pedagogu pašvērtējuma materiāli; 

 mācību priekšmetu tematiskie plāni; 

 finanšu dokumentācija; 

 VIIS; 

 e-žurnāla datu bāze. 

Ģimnāzijas darba vērtēšanai iepriekšējā atskaites periodā izmantotas trīs  dažādu 

respondentu grupu anketas: 

 33 pedagogu anketas;  

 244 izglītojamo anketas; 

 117 vecāku anketas; 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju ģimnāzijas vadība izmanto, lai apzinātu 

ģimnāzijas darba stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības, piemēram, regulāri un 

sistemātiski veiktā audzināšanas darba analīze ļāvusi uzlabot audzināšanas plānu kvalitatīvi, 

klases stundu saturu, kā arī pilnveidojusi audzināšanas darbu ģimnāzijā kopumā. Vērtēšanā 

iegūtā informācija tiek izmantota turpmākai ģimnāzijas darba uzlabošanai visās attīstības 

jomās. 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijas attīstības plāns tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējās darbības analīzi, 

tas ir pieejams visiem ieinteresētajiem, un tā īstenošanā iesaistīti visi ģimnāzijas 

pedagogi. 

 Veikta ģimnāzijas darbības iepriekšējā perioda analīze, iesaistot pedagogus, vecākus 

un izglītojamos, konstatētas stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt ģimnāzijas attīstības plāna analīzi par 2016./2017.mācību gada rezultātiem. 

 Izstrādāt ģimnāzijas attīstības plānu 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.mācību 

gadiem. 

 

Kritērija novērtējums– ļoti labi. 
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4.7.2. Ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība   

Ģimnāzijas vadību veido ģimnāzijas direktore, trīs  3 direktora vietnieces izglītības 

jomā un direktora vietnieks IT jomā, kuru pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. Katrs 

direktora vietnieks izglītības jomā koordinē kādu no klašu grupām- sadarbojas ar pedagogiem, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī sadarbojas ar kādu no priekšmetu metodiskajām 

komisijām, bet direktora vietnieks IT jautājumos atbild par mācību jautājumiem, kas saistīti ar 

IT izmantošanu mācību procesā, kā arī jaunu mācību metožu ieviešanu, kas to nodrošina. 

Savukārt metodisko darbu un tālākizglītību darbu koordinē un vada izglītības metodiķe, 

saskaņojot un sastādot optimālu mācību literatūras sarakstu, sadarbojas ar bibliotēkas 

darbiniekiem ikdienas praksē, kā arī koordinē pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra 

darbu. Par saimnieciskajiem jautājumiem atbild direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Galvenie ģimnāzijas darba virzieni, kā arī normatīvie dokumenti tiek saskaņoti 

pedagoģiskās padomes sēdē. Kā padomdevējs organizācijā darbojas Ģimnāzijas padome un 

izglītojamo pašpārvalde.  

Ģimnāzijas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu 

aprakstos. Pedagogu slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu un darba 

organizācijas prasības, ģimnāzijas darba plānu, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Visi 

ģimnāzijas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem. Pedagogiem ir pieejama visa 

nepieciešamā informācija par ģimnāzijas darbību un personāla pienākumiem, tiesībām un 

atbildības jomām, aktuālie dokumenti un to projekti. Ir noteikta kārtība, kas mudina 

pedagogus izteikt priekšlikumus sava vai ģimnāzijas darba uzlabošanai mācību gada beigās 

savos pašvērtējumos. 

Ģimnāzijā darbojas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, kas apvieno atsevišķu 

mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogus un darbojas saskaņā 

ar „Āgenskalna Valsts ģimnāzijas metodiskās komisijas darba kārtības noteikumiem”. 

Nozīmīga ģimnāzijas mācību un audzināšanas taktikas izstrādē ir metodiskā padome, ko vada 

izglītības metodiķe  un  kas darbojas saskaņā ar „Āgenskalna Valsts ģimnāzijas metodiskās 

padomes darba kārtības noteikumiem”. To veido direktora vietnieki izglītības jomā, izglītības 

metodiķe un mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, atkarībā no apspriežamā 

jautājuma  pieaicinot arī citus ģimnāzijas darbiniekus. 

Pildot valsts uzliktās saistības Valsts ģimnāzijām, ĀVĢ veic pedagogu tālākizglītības 

un metodiskā centra funkcijas. Metodisko tālākizglītības uzdevumu realizēšanā piedalās visas 

mācību priekšmetu metodiskās komisijas, organizējot pilsētas, novada, valsts un starptautiskā 

līmenī meistarklases, atklātās stundas, seminārus, konferences, konkursus, pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kursus, starptautiskos projektus, izstādes. 

Ģimnāzijā ir noteikti klašu veidošanas pamatprincipi un nodrošināti atbilstoši 

pedagogi. Klašu piepildījums un sadalījums grupās atbilst normatīvo aktu un izglītības 

programmu prasībām. 

Ģimnāzijā ir noteikta kārtība mācību stundu aizvietošanai. 

Ģimnāzijas atbalsta personāls- sociālais pedagogs, ģimnāzijas psihologs, ārsts- zina 

savus pienākumus un tiesības, tas ir noteikts amatu aprakstos. Ģimnāzijas normatīvajos 

dokumentos ir noteikta pedagogu sadarbības kārtība ar atbalsta personālu, kā arī vecāku un 

izglītojamo sadarbības un atbalsta saņemšanas iespējas. Pārsvarā pedagogu, vecāku un 

izglītojamo sadarbība ar atbalsta personālu ir sekmīga. Ir noteikts un tiek ievērots atbalsta 

personāla darba laiks. Atbalsta personāls ir nodrošināts ar labiekārtotām darba telpām. 

Ģimnāzijas vadība sadarbojas ar atbalsta personālu dažādu problēmsituāciju risināšanā. 

Ministru kabineta 2001,gada 20.marta noteikumi Nr.129 ”Ģimnāzijas un valsts 

ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” norāda galvenos ģimnāzijas 

darbības mērķus un kvalitātes rādītājus, uz kuriem 20 gadu pastāvēšanas periodā ģimnāzija ir 

tiekusies un tos sekmīgi realizējusi. Lai nodrošinātu skolas funkcionēšanu valsts ģimnāzijas 
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līmenī, ģimnāzijas vadība strādā, pamatojoties uz attīstības plānā izstrādātajiem 

pamatvirzieniem, informējot pedagogus par pedagoģiskajiem un metodiskajiem aspektiem šo 

mērķu sasniegšanai, kā arī realizējot regulāru izglītības kvalitātes pārraudzību un rosinot 

pedagogus veikt pašanalīzi šajā jomā. Kopīgi darbojoties vienotu mērķu un uzdevumu 

realizēšanā, ģimnāzijā veidojas labvēlīga vide, kas veicina arī izglītojamo pozitīvu attieksmi 

pret izvirzītajiem mērķiem. 

Rīgas dome ir izdevusi nolikumu Nr. 130 (protokols Nr. 50,15 par.) 2011.gada 7.jūnijā 

„Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums”, kas nosaka pašreizējo ģimnāzijas darbību. 

Ģimnāzijas padomi ar padomdevējas funkcijām veido ģimnāzijas pedagogi (t.sk. 

vadības pārstāvji), vecāki un izglītojamie, un to vada vecāku pārstāvis. Ģimnāzijas vadība 

regulāri sadarbojas ar padomi dažādu jautājumu risināšanā, piemēram, jautājumā par mācību 

literatūras iegādi, aktuāliem izglītojamo sadzīves u.c. jautājumiem. 

Savukārt skolēnu pašpārvalde, ko veido ģimnāzijas  izglītojamo pārstāvji, kopā ar  

ģimnāzijas vadību regulāri apspriež un risina izglītojamiem nozīmīgus jautājumus.  

Kā minēts, mācību gada noslēgumā pedagogi raksta  pedagoģiskās un metodiskās 

darbības pašvērtējumu, uz kuru pamatojoties notiek darba analīze metodiskajās komisijās un 

pēc tam metodiskajā padomē. Savukārt mācību gada sākumā (augustā) pedagoģiskās padomes 

sēdē notiek iepriekšējā mācību gada mācību un audzināšanas darba gada analīze, tiek 

identificēti pozitīvie sasniegumi un izvirzītas turpmākās attīstības vajadzības un mehānisms, 

kā tās realizēt.  

Ģimnāzijā lēmumi tiek pieņemti  

 koleģiāli pedagoģiskās padomes sēdē un citu sabiedrisku apvienību ietvaros, 

kā to paredz ģimnāzijas nolikums; 

 direktores rīkojumu formā, kā paredzēts likumdošanā; 

 par šo lēmumu izpildi tiek ziņots pedagoģiskās padomes sēdē un dažādās 

sanāksmēs. 

 

Stiprās puses: 

 Ģimnāzijas vadība plānveidīgi pārrauga un izvērtē mācību, audzināšanas darbu un 

tehniskā personāla darbību. 

 Ģimnāzijā ir izveidota saliedēta vadības komanda. 

 Ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 Ģimnāzijas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pedagogiem. 

 Ģimnāzijas vadība veicina un atbalsta pašnovērtēšanās procesu, pedagogi ir iesaistīti 

ģimnāzijas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. 

 Ģimnāzijas metodiķis nodrošina ģimnāzijas pedagogu tālākizglītības un  metodiskā 

centra daudzpusīgu darbību. 

 Visi vadības pārstāvji ir augsta līmeņa profesionāļi gan kā vadītāji, gan kā mācību 

priekšmetu pedagogi. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Vadībai gatavoties jauno, uz kompetencēm balstīto standartu ieviešanai. 

 Dažādot sadarbības formas ar Ģimnāzijas padomi un skolēnu pašpārvaldi. 

 Motivēt metodisko komisiju vadītājus un vadošos skolotājus izrādīt lielāku iniciatīvu 

novitāšu ieviešanā. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 
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4.7.3. Ģimnāzijas  sadarbība ar citām institūcijām  

Ģimnāzijas dibinātājs ir Rīgas dome, un tās darbību pārrauga RD Izglītības, kultūras 

un sporta departaments. Sadarbība ar darba devēju un darba devēju organizācijām, kā arī ar 

augstskolām notiek dažādos pasākumos, piemēram, 2016.gada februāri Karjeras dienā 

ģimnāzijā ieradās septiņu augstskolu pārstāvji.  

Ģimnāzija sadarbojas ar pārējām valsts ģimnāzijām. Katru mācību gadu tiek sastādīts 

Valsts ģimnāziju organizēto pasākumu plāns; šīs ģimnāzijas sadarbības plānošanas sanāksmes 

tiek organizētas ĀVĢ. 

Ģimnāzija darbojas kā pedagogu tālākizglītības un metodiskais centrs, regulāri 

organizējot gan kursus, gan metodiskos pasākumus pārējo Rīgas skolu pedagogiem, bet, sākot 

ar 2016.gada augustu, arī Ķekavas novada skolām, kā arī pēc vajadzības- valsts dažādu 

mācību priekšmetu pedagogiem. 

Ģimnāzijas pozitīvā tēla nodrošināšanai sabiedrībā ietekmē daudzi faktori, tajā skaitā 

 sakoptā ģimnāzijas vide, 

 pieredzes bagāts pedagogu kolektīvs, 

 ģimnāzijas tradīciju noturīgums un dažādība, 

 sabalansētas izglītības programmas un labi organizēts mācību process; 

 izglītojamo labie sasniegumi zinātniski pētnieciskajos darbos un mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

 izglītojamo labie rezultāti  centralizētajos eksāmenos, 

 augsti sasniegumi sportā Rīgas pilsētas skolu vidū, 

 radoši panākumi mākslinieciskajā pašdarbībā (kori, ansambļi, deju kolektīvs 

u.c.) 

 

Stiprās puses: 

 Sadarbībā ar Rīgas domi tiek plānota un nodrošināta ģimnāzijas attīstība, 

pedagoģiskais process un budžets. 

 Ģimnāzija, sadarbojoties ar dažādām institūcijām izglītības jomā, veiksmīgi 

iesaistījusies Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanā. 

 Ģimnāzija regulāri iesaistās starptautiskajos projektos. 

 Ģimnāzijas darbība nodrošina tās pozitīvo tēlu sabiedrībā. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sadarbību ar Rīgas domi, lai realizētu ģimnāzijas renovāciju un 

infrastruktūras uzlabošanu. 

 Turpināt sadarboties ar darba devējiem un Latvijas augstskolām, lai informētu 

izglītojamos par karjeras izvēli un studiju iespējām. 

 

Kritērija novērtējums- ļoti labi. 
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5. Pašnovērtējuma gaitā gūtie secinājumi un turpmākā ģimnāzijas 

attīstība 

 

5.1. Stiprās puses:  

 Ģimnāzijā īsteno 3 licencētas izglītības programmas, kas izstrādātas un tiek 

pilnveidotas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un apmierina izglītojamo un 

viņu vecāku pieprasījumu.  

 Mācību priekšmetu programmas atbilst licencētām izglītības programmām. 

 Notiek regulāra izglītības programmu izvērtēšana un pilnveidošana. 

 Pedagogi plāno savu darbu, sastādot mācību priekšmetu tematiskos plānus, 

pamatojoties gan uz mācību priekšmeta standartu, gan pašu izstrādātām programmām, 

gan paraugprogrammām, ņemot vērā izglītojamo iespējas, intereses un vajadzības, 

sevišķu vērību pievēršot IT un digitālo mācību līdzekļu izmantošanai. 

 Ģimnāzija pilnībā nodrošina gan pedagogus, gan izglītojamos ar nepieciešamo mācību 

literatūru, daļēji ar darba burtnīcām un palīgliteratūru. 

 Ģimnāzijā tiek pēctecīgi plānots audzināšanas un interešu izglītības darbs. 

 Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas un radošas, jo tiek izmantotas 

daudzveidīgas un inovatīvas darba formas, īpašu vērību pievēršot IT izmantošanai 

izglītojamo radošās darbības veicināšanai. 

 Ir zināmas metodiskās iestrādnes, sasaistot mācību procesu ar ikdienas dzīvi un 

karjeras izvēli. 

 Visi izglītojamie izstrādā projektu darbus, 11.klasēs- zinātniski pētnieciskos darbus. 

 Izglītojamo mācīšanās spējas tiek attīstītas gan mācību priekšmetu stundās, gan tiek 

piedāvātas papildu iespējas projektos, pētnieciskajā darbībā, olimpiādēs, skatēs, 

konkursos, izmantojot gan ĀVĢ  piedāvātās iespējas, gan iespējas ārpus tās. 

 Mācīšanās motivācijai ilgtspējīgam mācību procesam tiek izmantotas dažādas 

metodes, piemēram, iespēja piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs, mācību 

ekskursijās u.c. ārpusskolas pasākumos. 

 Individuālo sasniegumu analīze katram izglītojamam nodrošina iespēju sevi motivēt 

sasniegumu uzlabošanai. 

 Plašs pedagogu konsultāciju tīkls ĀVĢ, iespēja elektroniski pierakstīties 

konsultācijām, nodrošina mācīšanās individualizāciju jebkuram izglītojamam. 

 Ir izstrādāta un apstiprināta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ģimnāzijas 

pedagogi ievēro. 

 ĀVĢ vadība regulāri seko vērtēšanas kārtības ievērošanai un nepieciešamības 

gadījumā veic izskaidrojošu darbu ģimnāzijas pedagogiem. 

 Izglītojamo sasniegumus vērtē gan formatīvi, gan summatīvi. Vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošanai ir izstrādāti 18 dažādi pārbaudes darbu vērtēšanas paraugi. 

 Svarīga nozīme ĀVĢ  izglītojamo vērtēšanas sistēmā ir diagnosticējošiem darbiem un 

mācību semestra un gada noslēguma pārbaudes darbiem. 

 Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumu rezultāti tiek uzskaitīti skolvadības e-

klases žurnālā, kas dod plašas iespējas tālākai analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

 E-klases informācija pieejama pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem, kas 

nodrošina visu ieinteresēto pušu sadarbību mācību procesa paaugstināšanā. 

 Regulārs ģimnāzijas vadības un pedagogu darbs, dažādos līmeņos analizējot 

izglītojamo sasniegumus, dod iespēju izraudzīties visatbilstošākos metodiskos 

paņēmienus šo sasniegumu pilnveidei. 
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 Notiek nepietiekamo mācību sasniegumu vērtējumu samazināšanās, pateicoties 

sistemātiskai vērtējumu analīzei un turpmākā pedagoģiskā darba uzlabošanai. 

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītību pēdējos 3 gados ir stabili. Visi 

izglītojamie ieguvuši vispārējo pamatizglītību. 

 CE rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir stabili un lielākoties augstāki par 

vidējo līmeni valstī. Visi izglītojamie ieguvuši vispārējo vidējo izglītību. 

 Pamatizglītības un vidējās izglītības atbilstošus rezultātus valsts pārbaudes darbos 

nodrošina izglītojamo optimāli sasniegumi ikdienas darbā. 

 Ir augsta pedagogu un izglītojamo savstarpējās sadarbība, kas vērsta uz pozitīvu 

rezultātu sasniegšanu. 

 Ģimnāzijā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo uzvedības 

normu un drošības noteikumu ievērošanu ģimnāzijā. 

 Ģimnāzijā izglītojamiem ir nodrošināta droša un atbalstoša mācību vide, kas ietver 

sevī fizisko, emocionālo un psiholoģisko drošību. 

 Ģimnāzijā darbojas atbalsta personāls, kas apvienots Atbalsta grupā un sniedz 

kvalificētu atbalstu dažādos jautājumos savas kompetences ietvaros. 

 Ģimnāzijas personāls un izglītojamie tiek informēti par jautājumiem, kas saistīti ar 

drošību, veselību, atkarību profilaksi. 

 Atbalsta personāla un pedagogu darbības rezultātā ir uzlabojies sekmības līmenis, 

samazinājies neattaisnoto kavējumu skaits, kā arī atrisinātas konfliktsituācijas 

izglītojamo un pedagogu starpā. 

 Izglītojamiem tiek sniegta iespēja padziļināti pilnveidot savu personību un izvirzīt 

mērķus personīgai izaugsmei dažādos mācību priekšmetos. 

 Ģimnāzijā ir iespēja izteikt sevi un attīstīt savas individuālās vajadzības dažādos 

klases un skolas pasākumos un ģimnāzijas pašpārvaldē, kopjot sociālemocionālās 

prasmes. 

 Ģimnāzijā mērķtiecīgi un plānveidīgi tiek realizēta palīdzība izglītojamiem karjeras 

izvēlē, izmantojot mācību un klases stundas, kā arī  ārpusklases pasākumus. 

 Tiek veikta izglītojamo anketēšana, lai palīdzētu karjeras izvēlē. 

 Karjeras izglītībā tiek iesaistīti pedagogi, absolventi, vecāki, sabiedriskās 

organizācijas, darba devēji, augstskolas. 

 Ir uzkrāta zināma pozitīva pieredze, kā mācību stundās un ārpusstundu konsultāciju 

darbā diferencēti strādāt ar talantīgajiem izglītojamiem, un tiem, kam ir mācīšanās 

grūtības.  

 Ģimnāzijas mājaslapā pieejams pedagogu konsultāciju grafiks un iespēja elektroniski 

pieteikties konsultācijām. 

 Ģimnāzijas izglītojamo sasniegumi ārpusskolas pasākumos – mācību olimpiādēs, 

skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos, mākslinieciskajā pašdarbībā un 

sportā apliecina individuālā darba pozitīvo rezultātu. 

 Iegūta pozitīva pieredze, organizējot Informācijas dienas ģimnāzijā vecākiem 2 reizes 

mācību gadā ar iespēju noklausīties lekcijas, piedalīties klašu vecāku sapulcēs un 

individuālās konsultācijās ar pedagogiem. 

 Ģimnāzijā ir iespēja izglītojamiem un vecākiem vajadzības gadījumā saņemt palīdzību 

pie Atbalsta grupas speciālistiem, kā arī individuāli pie izglītības psihologa un sociālā 

pedagoga. 

 Vecāki var iegūt informāciju par izglītojamo e-klasē vai kontaktējoties ar pedagogiem. 

 Ģimnāzijai ir izstrādāta sava simbolika un atribūtika, kā arī apbalvojumu sistēma 

pedagogiem un izglītojamiem. 

 Ģimnāzijā ir veikta skolas vēstures izpēte, regulāri tiek organizēti absolventu un 

pedagogu salidojumi. 
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 Ģimnāzijā veido piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, tiek glabātas paaudžu 

vienojošās tradīcijas.  

 Ģimnāzijas darbība tiek dokumentēta ģimnāzijas gada grāmatās, kuras tiek izdotas 

kopš 2000.gada un ģimnāzijas mājaslapas fotogalerijā. 

 Ģimnāzijā ir demokrātiski izstrādāta reglamentējošā dokumentācija. 

 Pedagogi ir lojāli Latvijas Republikai un Satversmei visos lēmumos un lepojas ar 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas tēlu sabiedrībā. 

 Ģimnāzijas vide ir estētiski sakārtota, droša un veicina izglītojamo personības 

attīstību. 

 Ģimnāzijas personāls uztur cieņpilnas attiecības ar izglītojamiem un viņu vecākiem. 

 Visi mācību kabineti, tajā skaitā sporta zāle,  ir nodrošināti ar nepieciešamo mācību 

līdzekļu minimumu un apgādāti ar IT. 

 Ģimnāzija ir nodrošināta ar nepieciešamo kopēšanas tehnikas vienību skaitu mācību 

materiālu pavairošanai. 

 Visos gaiteņos ir pieejams bezvadu internets. 

 Ģimnāzijā ir nokomplektēts personāls ar atbilstošu izglītību visu izglītības programmu 

realizēšanai. 

 Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju. 

 Ģimnāzija kvalitatīvi īsteno pedagogu tālākizglītības metodiskā centra funkcijas. 

 Ģimnāzijas attīstības plāns tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējās darbības analīzi, 

tas ir pieejams visiem ieinteresētajiem, un tā īstenošanā iesaistīti visi ģimnāzijas 

pedagogi. 

 Veikta ģimnāzijas darbības iepriekšējā perioda analīze, iesaistot pedagogus, vecākus 

un izglītojamos, konstatētas stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 Ģimnāzijas vadība plānveidīgi pārrauga un izvērtē mācību, audzināšanas darbu un 

tehniskā personāla darbību. 

 Ģimnāzijā ir izveidota saliedēta vadības komanda. 

 Ģimnāzijas darbību reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 Ģimnāzijas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pedagogiem. 

 Ģimnāzijas vadība veicina un atbalsta pašnovērtēšanās procesu, pedagogi ir iesaistīti 

ģimnāzijas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. 

 Ģimnāzijas metodiķis nodrošina ģimnāzijas pedagogu tālākizglītības un  metodiskā 

centra daudzpusīgu darbību. 

 Visi vadības pārstāvji ir augsta līmeņa profesionāļi gan kā vadītāji, gan kā mācību 

priekšmetu pedagogi. 

 Sadarbībā ar Rīgas domi tiek plānota un nodrošināta ģimnāzijas attīstība, 

pedagoģiskais process un budžets. 

 Ģimnāzija, sadarbojoties ar dažādām institūcijām izglītības jomā, veiksmīgi 

iesaistījusies Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanā. 

 Ģimnāzija regulāri iesaistās starptautiskajos projektos. 

 Ģimnāzijas darbība nodrošina tās pozitīvo tēlu sabiedrībā. 



Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2016 

 

   67 

 

5.2. Turpmākās attīstības vajadzības:  

 

 Dažādot mācību metodes un mācību līdzekļus, racionāli izmantot IT un digitālos 

mācību līdzekļus, realizējot standartos noteiktās prasības, akcentējot sasaisti ar reālo 

pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. 

 Mērķtiecīgi uzlabot mācību priekšmetu tematiskos plānus, pamatojoties uz veikto 

analīzi semestra un mācību gada noslēgumā. 

 Pilnveidot un aktualizēt izglītības programmas, pamatojoties uz normatīvo aktu un 

sabiedrības attīstības aktuālajām prasībām. 

 Uzlabot mācību vidi licencēto izglītības programmu sekmīgai realizēšanai, izmantojot 

Eiropas struktūrfondu līdzekļus. 

 Paaugstināt pedagogu kvalifikāciju, gan daloties savstarpējā pieredzē, gan augstākajās 

izglītības iestādēs, gan kursos. 

 Attīstīt izglītojamo individuālās spējas, izmantojot diferencētu pieeju mācīšanas 

procesā. 

 Adaptēt jaunus metodiskos paņēmienus, gatavojoties uz kompetencēm balstīto jauno 

standartu ieviešanai. 

 Paplašināt un pilnveidot izglītojamo zināšanas par patstāvīgās mācīšanās metodēm un 

to nozīmi ilgtspējīgā mācību procesā. 

 Aktualizēt dažādu standartprasmju apgūšanas nepieciešamību mācīšanās procesā, 

piemēram, lasītprasmi. 

 Turpināt motivēt izglītojamos individuālam mācīšanās darbam, piedaloties dažādās 

ārpusstundu aktivitātēs. 

 Turpināt pilnveidot vērtēšanas kārtību ĀVĢ, lai nodrošinātu izglītojamo mācīšanās 

spēju attīstīšanu. 

 ĀVĢ vadībai turpināt vērtēšanas kārtības uzraudzību un identificēt trūkumus šajā 

sistēmā. 

 Uzlabot informācijas apriti starp pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem par 

vērtēšanas kārtību ĀVĢ. 

 Optimizēt pārbaudes darbos iegūto analīzes rezultātu prasmīgu izmantošanu darbā ar 

pedagogiem visos līmeņos, kā arī izglītojamo mācīšanās spēju attīstīšanu un 

pilnveidošanu. 

 Diferencēti palīdzēt izglītojamiem individuālo mācību spēju paaugstināšanā, 

iesaistoties gan mācību priekšmetu pedagogiem, gan atbalsta personālam un 

vecākiem. 

 Pedagoģiskai padomei meklēt jaunas metodes izglītojamo motivēšanai ilgtspējīga 

mācību procesa realizācijai. 

 Pedagogiem veidot e-vidē mācību un metodiskos materiālus, kas būtu pieejami gan 

pedagogiem, gan izglītojamiem. 

 Dažādot pedagogu darba metodes, lai paaugstinātu izglītojamo intelektuālo līmeni 

visos izglītības līmeņos, līdz ar to paaugstinot saņemtos vērtējumus valsts pārbaudes 

darbos, it sevišķi vidusskolas posma bioloģijas un fizikas apguvē. 

 Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un plānveidīgam mācību darbam un karjeras 

izvēlei konkurencei globālajā darba tirgū. 

 Nodrošināt izglītojamo sistemātisku informēšanu par drošības jautājumiem, kas saistīti 

ar drošu uzturēšanos skolas un ārpusskolas vidē. 

 Informēt izglītojamos par veselīgu dzīvesveidu, tajā skaitā, par fizisko un emocionālo 

veselību, veikt stresa un mobinga profilaksi. 
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 Uzlabot dienesta viesnīcas infrastruktūru, veicot rekonstrukciju saskaņā ar Rīgas 

domi. 

 Pakāpeniski nomainīt solus un krēslus  atbilstoši ergonomikas prasībām. 

 Risināt ventilācijas problēmas ģimnāzijā saskaņā ar Rīgas domi. 

 Sekmēt interešu izglītības programmu tīkla attīstību un meklēt iespēju atvērt jaunas 

programmas. 

 Rast jaunas formas izglītojamo savstarpējās sadarbības dažādošanai. 

 Paplašināt karjeras izvēles darbības aspektus ģimnāzijā, organizēt jaunus lekciju ciklus 

un tikšanās, iesaistot ģimnāzijas absolventus, vecākus, darba devējus, augstskolas. 

 Mērķtiecīgāk izmantot mācību ekskursijas, iesaistot vecākus un ģimnāzijas 

absolventus, karjeras izglītības īstenošanā, iepazīstoties ar dažādu nozaru profesijām 

un perspektīvām darba tirgū. 

 Izstrādāt inovatīvus metodiskos paņēmienus, lai paaugstinātu individuālā darba 

iespējas diferencētam darbam ar izglītojamiem mācību stundās un konsultācijās. 

 Turpināt pozitīvo praksi un iesaistīt vecākus un absolventus lekciju organizēšanā 

Informācijas dienu laikā. 

 Izmantot e-klases plašās iespējas mērķtiecīgākai komunikācijai ar vecākiem. 

 Sistematizēt un pilnveidot ģimnāzijas simbolikas un atribūtikas lietošanu, izstrādāt 

vienotu nolikumu par to lietošanu. 

 Organizēt konkursu ģimnāzijas himnas izveidošanai. 

 Strādāt pie ģimnāzijas ģerboņa izveidošanas un apstiprināšanas. 

 Apkopot ģimnāzijas pēdējo 10 gadu vēstures liecības, gatavojoties ģimnāzijas 

absolventu un pedagogu salidojumam 2018.gadā. 

 Renovēt ģimnāzijas telpas un uzlabot infrastruktūru mācību vides uzlabošanai, 

izmantojot ESF līdzekļus. 

 Nodrošināt ģimnāzijas telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 Iesaistīt Rīgas domi jautājuma risināšanā par ģimnāzijas nodrošināšanu ar sporta 

laukuma izmantošanas iespējām. 

 Nomainīt ar jauniem fiziski un morāli novecojušos mācību līdzekļus. 

 Regulāri atjaunot IT bāzi. 

 Iegādāties jaunus datorus un interaktīvos paneļus mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai visos mācību kabinetos.  

 Paaugstināt pedagogu profesionālo kvalifikācijas līmeni, iesaistot viņus gan 

ģimnāzijas metodiskajā darbībā, gan rosinot apgūt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas un studēt augstākajās mācību iestādēs, apgūstot 

B programmas. 

 Aktualizēt pedagogu atbildības paaugstināšanu IT izmatošanā mācību satura 

realizēšanā.  

 Sagatavot un realizēt pedagogu profesionālās kompetences kursu A programmas visos 

mācību priekšmetos, veicinot sadarbību starp mācību priekšmetiem un veidojot 

starppriekšmetu saikni. 

 Veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību un pilnveidi jaunāko mācību 

metožu un tehnoloģiju izmantošanā, sagatavojot un popularizējot e-vidē pedagogu 

izstrādātos metodiskos materiālus un nodrošinot atgriezenisko saiti. 

 Nodrošināt pedagogu mobilitāti, sekmējot pedagogu iesaistīšanos reģionālos, valsts un 

starptautiskos projektos un veicinot ģimnāzijas atpazīstamību. 

 Turpināt ģimnāzijas kā pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas 

plānošanu un realizēšanu, sniedzot vispārējās izglītības pedagogiem metodisko 

atbalstu izglītības procesa organizēšanā. 

 Turpināt ģimnāzijas attīstības plāna analīzi par 2016./2017.mācību gada rezultātiem. 
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 Izstrādāt ģimnāzijas attīstības plānu 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.mācību 

gadiem. 

 Vadībai gatavoties jauno, uz kompetencēm balstīto standartu ieviešanai. 

 Dažādot sadarbības formas ar Ģimnāzijas padomi un skolēnu pašpārvaldi. 

 Motivēt metodisko komisiju vadītājus un vadošos skolotājus izrādīt lielāku iniciatīvu 

novitāšu ieviešanā. 

 Turpināt sadarbību ar Rīgas domi, lai realizētu ģimnāzijas renovāciju un 

infrastruktūras uzlabošanu. 

 Turpināt sadarboties ar darba devējiem un Latvijas augstskolām, lai informētu 

izglītojamos par karjeras izvēli un studiju iespējām. 

 

 

20.tabula 

Kritēriju novērtējums 

 

Joma Novērtējums 

Mācību saturs ļoti labi 

Mācīšanas kvalitāte ļoti labi 

Mācīšanās kvalitāte ļoti labi 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ļoti labi 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ļoti labi 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

ļoti labi 

Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai  ļoti labi 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām nav 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

Mikroklimats ļoti labi 

Fiziskā vide labi 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi ļoti labi 

Personālresursi ļoti labi 

Ģimnāzijas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ļoti labi 

Ģimnāzijas vadības darbs un personāla pārvaldība ļoti labi 

Ģimnāzijas sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 
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Pašnovērtējuma ziņojuma tekstā  izmantotie saīsinājumi  

 

ĀNĢB –  Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem 

ĀVĢ – Āgenskalna Valsts ģimnāzija  

CE – centralizētie eksāmeni 

IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

IT – informācijas tehnoloģijas 

LR – Latvijas Republika  

LU – Latvijas Universitāte 

MK – Ministru kabinets 

NPD – nobeiguma pārbaudes darbi  

RIIMC –  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

VIIS – Valsts izglītības informācijas sistēma 

VISC – Valsts izglītības satura centrs  

ZPD – zinātniski pētnieciskie darbi 
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