
Talsu novada pašvaldība 
 

 

 

 

 
Talsu Valsts ģimnāzija  

 
Pielikums 

 
ATTĪSTĪBAS PLĀNAM  

2014 – 2018 
 

(AKTUALIZĒTS 2018. GADĀ) 
  



 

VIDĒJĀ TERMIŅA MĒRĶIEM ATBILSTOŠIE RĪCĪBU VIRZIENI, PLĀNOTĀS RĪCĪBAS un TO REZULTĀTI 

VM-1 - Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, lai nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartā noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši valsts ģimnāzijas kvalitātes prasībām. 
rīcības 

virziena 
kods 

 
rīcības virziens 

 
rīcības 
kods 

 
plānotā rīcība 

 
sasniegtais rezultāts 2015./2016.m.g. - 2017./2018.m.g. 

RV-1-1 Mācību saturs R-1 Radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai 
attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, veidojot bāzi 
tālākām studijām, sagatavojot izglītojamos augstākās 
izglītības ieguvei, īstenojot vispārējās vidējās izglītības 
programmas ne mazāk kā trīs programmās. 

Līdz 2022. gada 29.maijam akreditētas 3 izglītības 
programmas: pamatizglītības un 2 vispārējās vidējās 
izglītības programmas. 
Kopš 2016./2017.m.g. skolēniem pieejami karjeras 
konsultanta pakalpojumi, t.sk., daudzveidīgi 
pasākumi un sadarbība ar augstskolām 

R-2 Dažādot un rast papildu iespējas talantīgo skolēnu 
atbalstam padziļinātai mācību priekšmetu apguvei 
(t.sk., izveidot 2015. gadā vismaz divas jaunas 
programmas dabaszinību priekšmetos pēc „Jauno 
ķīmiķu skolas” parauga). 

Izveidotas 2 jaunas padziļinātas mācīšanās 
programmas talantīgo skolēnu atbalstam: 

1) sadarbībā ar b/a “Turība” izveidota 
“Uzņēmējdarbības skola”; 

2) sadarbībā ar Ventspils augstskolu izveidota 
“Jauno elektroniķu skola”. 

RV-1-2 Skolēnu sasniegumi R-3 Motivēt skolēnus svešvalodu apguvei un starptautisko 
valodas testu kārtošanai. 

Skolēniem ģimnāzijā ir iespēja apgūt angļu, krievu, 
vācu valodu. Interešu izglītības pulciņos – franču, 
vācu, spāņu valodu (atbilstoši pieprasījumam). 
Skolēni teicami apgūst angļu valodu, ko pierāda CE 
rezultāti (2016./2017.m.g. 74,46 %, 2017./2018.m.g. 
78,64 %). 2016./2017.m.g starptautisko svešvalodas 
testu nokārtoja 1 skolēns.  

R-4 Rast iespējas, kā popularizēt ģimnāzijas skolēnu un 
absolventu veiksmes stāstus. 

Mācību gada laikā regulāri tiek organizētas tikšanās 
ar skolas absolventiem – studentiem, savas jomas 
profesionāļiem. Ar 2016./2017.m.g. skolā darbojas 
karjeras konsultants, kurš organizē daudzveidīgus 
karjeras pasākumus (sk. www.tvg.edu.lv) 

RV-1-3 Talsu Valsts ģimnāzijas R-5 Realizēt vienkāršotās renovācijas projektu, 2018.gada vasarā sāk īstenot projektu “Vispārējās 



vide modernizējot mācību vidi. izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu 
novadā”. Uzsākta ģimnāzijas sporta laukuma 
renovācija. 2019. gada vasarā plānota skolas ēkas 
renovācija. 

R-6 Uzbūvēt mūsdienīgu dabaszinību centru, paredzot 
dabaszinību kabinetu un laboratoriju pieejamību 
novada skolēniem. 

Renovācijas projektā paredzēts pilnībā atjaunot 
dabaszinību kabinetus un laboratorijas, paredzēts 
izveidot vienu jaunu laboratoriju.  

R-7 Iekārtot daudzfunkcionālu aktu zāli (gan mūzikas 
stundu, gan interešu izglītības nodarbību, gan 
semināru, gan kultūras pasākumu organizēšanai). 

Renovācijas projektā paredzēts pilnībā aprīkot ar 
gaismas un skaņas aparatūru un daudzfunkcionālu 
vadību skolas aktu zāli. 

R-8 Izstrādāt un daļēji īstenot ģimnāzijas teritorijas 
labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu sadarbībā 
ar pašvaldības attīstības nodaļu, paredzot optiskā 
interneta ierīkošanu, karogu mastus, strūklakas vietas 
sakārtošanu, alejas izgaismošanu. 

2016. gadā ierīkots optiskais internets. Noplanēts 
skolas parka zāliens un nodrošināta tā pļaušana ar 
traktoru kā komunālās nodaļas pakalpojumu. Tiek 
izstrādāts ģimnāzijas parka labiekārtošanas plāns. 

R-9 Labiekārtot stadionu un tam pieguļošo teritoriju, 
izveidojot tajā aktīvās atpūtas zonu. 

Ģimnāzijas sporta laukuma renovācija īstenota 2018. 
gada vasarā. 

R-10 Labiekārtot atpūtas zonu skolēniem. Amatmācībā skolēni ar Talsu novada uzņēmēja 
atbalstu izgatavojuši solus skolēnu atpūtas vietu 
iekārtošanai gaiteņos (15 gab.) 

R-11 Izveidot drošu piekļūšanu skolai gan gājējiem, gan 
transporta līdzekļu lietotājiem. 

Veikts izglītojošs darbs ar vecākiem, skolēniem, 
izveidojot video par drošu pārvietošanos ģimnāzijas 
teritorijā.  

 
VM-2 - Mērķtiecīgi veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt apzinātai karjerai un mūžizglītībai. 

rīcības 
virziena 

kods 

 
rīcības virziens 

 
rīcības 
kods 

 
plānotā rīcība 

 
sasniegtais rezultāts 2015./2016.m.g. - 2017./2018.m.g. 

RV-2-1 Mācīšana un mācīšanās R-12 Pārdomāti ieviest digitālos mācību līdzekļus, izvērtējot 
un salīdzinot to kvalitāti un izmaksas pret papīra 
formāta mācību līdzekļiem. 

Skolēniem un pedagogiem ir iespēja strādāt ar 
digitālo mācību līdzekli “Uzdevumi.lv”, izmantojot 
pilnu vai daļēju finansiālu atbalstu licences iegādei. 
Atsevišķi skolotāji aktīvi izmanto digitālo izglītības 
platformu “Moodle” un “Classflow”, plānota pārējo 
ģimnāzijas skolotāju apmācība darbam ar minētajiem 



izglītības platformām 

R-13 Attīstīt izglītojamo spējas un prasmes izvēlētajā 
vispārējās vidējās izglītības programmas virzienā, 
stiprinot praktisko zināšanu pielietojumu. 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programmas B virziena (komercvirziena) skolēni 
sadarbībā ar Junior Achievement Latvija ir izveidojuši 
skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), piedalās SMU 
gadatirgos skolā, novadā, reģionā un valstī, iegūstot 
atzinīgu novērtējumu, budžeta vietas LU, balvas 
(mācību brauciens uz ASV) 

 

VM-3 - Veikt reģiona metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. 
rīcības 

virziena 
kods 

 
rīcības virziens 

 
rīcības 
kods 

 
plānotā rīcība 

 
sasniegtais rezultāts 2015./2016.m.g. - 2017./2018.m.g. 

RV-3-1 Metodiskā vadība un 
pedagogu tālākizglītība 

R-14 Sniegt metodisku palīdzību reģiona vispārējās 
izglītības iestādēm un pedagogiem. 

Ģimnāzijas pedagogi piedalās Talsu novada pedagogu 
konferencē un vada meistarklases novada un reģiona 
pedagogiem sadarbībā ar Talsu novada izglītības 
pārvaldi. 

R-15 Piedalīties pedagogu tālākizglītībā. Ģimnāzija organizē kursus novada pedagogiem. 

 

VM-4 - Ievērot demokrātisma, humānisma, individualizācijas, diferenciācijas, radošās darbības, tikumiskuma, profesionalitātes, zinātniskuma un 

sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 
rīcības 

virziena 
kods 

 
rīcības virziens 

 
rīcības 
kods 

 
plānotā rīcība 

 
sasniegtais rezultāts 2015./2016.m.g. - 2017./2018.m.g. 

RV-4-1 Atbalsts skolēniem R-16 Sniegt atbalstu klases audzinātājiem. (Organizēti 
semināri). 

Kursi par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. 
Klašu audzinātāji apmeklējuši pašu izvēlētus kursus, 
saņemot atbalstu no skolas vadības. 

R-17 Veikt regulāru izpēti dažādās ģimnāzijas darbības 
jomās, apkopot un analizēt rezultātus („Edurio”). 

2016./2017.m.g. un 2017./2018.m.g. noslēgumā 
veikta 7.-12.klašu skolēnu un pedagogu aptauja 
(“Edurio”). Iegūtie rezultāti izmantoti skolas 
pašvērtējuma ziņojuma aktualizācijai un precizēšanai. 

R-18 Nodrošināt iespēju skolēniem ikdienā saņemt 
profesionālu emocionālu un psiholoģisku palīdzību. 

Skolā ikdienā strādā sociālais pedagogs. Ar 
2016./2017.m.g. darbu uzsācis karjeras konsultants. 

RV-4-2 Skolas darba R-19 Izmantojot neformālās darba formas, saliedēt Organizēts sporta nakts turnīrs, skolas vienas dienas 



organizācija, vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

ģimnāzijas kolektīvu, vecākus un sabiedrību. pārgājiens pa Talsu novadu, skolas komandas dalība 
maratonā. Organizēti skolotāju pieredzes braucieni. 

R-20 Atbalstīt skolotāju iniciatīvu iesaistīties starptautiskos 
izglītības projektos, lai veicinātu personības izaugsmi 
un pilnveidotu izglītības procesu ģimnāzijā. 

Skolotāji piedalījušies starptautiskos sadarbības 
pasākumos Igaunijā, Lietuvā. 2016./2017.m.g. 
uzsākta dalība starptautiskos projektos 
gan  ERASMUS+ , gan eTwinning programmās, 
īstenoti vairāki projekti. 

RV-4-3 Izglītojamo un 
pedagogu piesaiste 

R-21 Attīstīt ģimnāzijas tēlu Talsu novada kontekstā. Skolas mājas lapā ir aktuālā informācija par 
notikumiem skolā. Izveidots Talsu Valsts ģimnāzijas (~ 
603 sekotāji) un Talsu Valsts ģimnāzijas Elektronikas 
pulciņa(~32 sekotāji) Facebook profils. 

R-22 Iegādāties divas mobilās planšetdatoru klases 
(pamatskolai, vidusskolai). 

Iestrādāts projektā “Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana Talsu novadā”. 

R-23 Mērķtiecīgi plānot jauno skolotāju piesaisti izglītības 
programmu un interešu izglītības programmu 
realizēšanai. 

Izglītības programmu  realizēšanai ir slēgti jauni 
darba līgumi ar skolotājiem šādos mācību 
priekšmetos: fizika, krievu valoda, latviešu valoda un 
literatūra. 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSjoLOwZzVAhWM7xQKHU9kBN8QFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.etwinning.net%2F&usg=AFQjCNFqDArTbYqucIzyTnp5dQkhDK8pew


 

Attīstības plāna uzraudzība politikas rezultātu rādītāju griezumā. 

Politikas rezultātu rādītāju griezumā tiek vērtēti indikatori katram vidējā termiņa mērķim. 
 

VM-1 - Organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, lai nodrošinātu Valsts pamatizglītības 

standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši 
valsts ģimnāzijas kvalitātes prasībām. 

atbilstošais indikators bāzes vērtība / 
gads 

vērtība / 
 gads 

vērtība / 
gads 

attīstības 
tendence 

vēlamā 
vērtība 

2018.gadā 

vēlamā 
attīstības 
tendence 

audzēkņu skaits 7.-9.klasēs 112 / 2014. 123/2016 115/2017  130  
audzēkņu skaits 10.-
12.klasēs 

131 / 2014. 148/2016 130/2017  145  

realizēto izglītības 
programmu skaits 

4 / 2014. 4/2016
1
 4/2017

2  4  

budžeta grupās uzņemto 
reflektantu % 

51% / 2014. 60%/2017. 66%/2018  55%  

 

VM-2 - Mērķtiecīgi veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt apzinātai 

karjerai un mūžizglītībai. 
atbilstošais indikators bāzes 

vērtība / 
gads 

vērtība / 
gads 

vērtība / 
gads 

attīstības 
tendence 

vēlamā 
vērtība 

2018.gadā 

vēlamā 
attīstības 
tendence 

ZPD skaits, kas izvirzīti valsts 
mērogā 

9 / 2014. 16/2017. 21/2018.  12  

skolēnu skaits valsts mēroga 
mācību olimpiādēs  

11 / 2014. 7/2017. 16/2018.  15  

9.klašu audzēkņu īpatsvars, kas 
turpina mācības TVĢ 

67% / 
2014. 

67% / 
2017. 

57%/2018  70%  

absolventu īpatsvars, kas iestājas 
augstskolās 

98% / 
2014. 

90% 
/2017.

3
 

87%/2018  98 %  

 

VM-3 - Veikt reģiona ( rajona) metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. 
atbilstošais indikators bāzes 

vērtība / 
gads 

vērtība / 
gads 

vērtība / 
gads 

attīstības 
tendence 

vēlamā 
vērtība 

2018.gadā 

vēlamā 
attīstības 
tendence 

pedagogu īpatsvars, kuri 
paaugstina kvalifikāciju 

100% 100%/2017. 100%/2018.  100%  

ģimnāzijas skolotāji – 
metodisko apvienību vadītāji 

7 / 2014. 6 / 2017. Mainās 
kārtība 

 
 

9  

pedagogu skaits ar 4.kvalitātes 
pakāpi 

2 / 2014. 2 / 2017. Mainās 
kārtība 

 4  

 

                                                 
1
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 virzieni: A – vispārējais, B – 

komerczinību. 
2
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 virzieni: A – vispārējais, B – 

komerczinību. 
3
 Tālākizglītību 2017. gadā turpina visi 12.klases absolventi, izvēloties studijas ne tikai augstskolās, bet arī 

koledžās, tehnikumos. 



VM-4 - Ievērot demokrātisma, humānisma, individualizācijas, diferenciācijas, radošās darbības, 

tikumiskuma, profesionalitātes, zinātniskuma un sistemātiskuma principus mācību un 
audzināšanas procesā. 

atbilstošais indikators bāzes 
vērtība / 

gads 

vērtība / 
gads 

vērtība / 
gads 

attīstības 
tendence 

vēlamā 
vērtība 

2018.gadā 

vēlamā 
attīstības 
tendence 

skolēnu apmierinātība ar 
mācību procesa kvalitāti 

      
%/2015. 

     

vecāku apmierinātība ar 
izglītības pakalpojumu 

      
%/2015. 

     

skolēnu motivācija mācīties       
%/2015. 

     

neattaisnoti skolas kavējumi 
mēnesī (vidēji) 

   
276/2015. 

 
377/2017 

 
148/2018 

  
200 

 

 


