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Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2021.-2025.gada Attīstības plāns 

Skolas vērtības:                                      Atbildība, cieņa, izglītība 

Skolas vīzija: Izglītojamais, kurš ar atbildību un cieņu ieguvis mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītību, pārzina inovatīvus digitālos 

rīkus, vairākas svešvalodas, apguvis uzņēmējdarbības pamatus un turpina sevi pilnveidot mūža garumā. Uztur aktīvu, veselīgu 

dzīvesveidu. 

Sadarbība 

Sadarbības  veidi Sadarbības iespējas Vērtībās balstīti sadarbības principi 

Ar skolēniem – 
 Klātienes – ikdienā: sarunas, pārrunas, tikšanās, 
individuālās konsultācijas.  
Veicināt skolēnu stipro pušu pilnveidošanu. Organizēt 
skolas piederībai veicinošus pasākumus. Karjeras 
nodarbības mūsu un citās skolās, atvērto durvju dienas 
u.c. 
Attālinātās – tiešsaistes stundas, konsultācijas. saziņa e-
klasē u.c. interneta vietnēs, telefoniska saziņa u.c. 
Sociālie tīkli - skolas un skolēnu reklāmai. 
Ar vecākiem –  
Klātienē  un attālināti- regulāri, lai risinātu ne tikai 
problēmsituācijas, bet arī preventīvus jautājumus. 
Sistemātiski  informēt par skolēnu mācību sasniegumiem, 
rīkot sapulces 1x semestrī, veikt individuālās pārrunas, 
konsultācijas. 
 Izmantot skolas oficiālos saziņas līdzekļus.  
Ar kolēģiem –  
sarunas, pārrunas, tikšanās, individuālās konsultācijas. 
sadarbība ar atbalsta komandu., regulāras informatīvās un 
jomu grupu sanāksmes, plānotas pedagoģiskās sēdes. 
Sistemātisks skolēnu un skolotāju sasniegumu 
atspoguļojums skolas mājas lapā un citos sociālajos tīklos. 
 
Kanāli : e-klase, moodle, MSTeams, Google Classroom 
 
  

Stiprās puses:  
*Pedagogi - zinoši, mērķtiecīgi, ar inovatīvu domāšanu.  
* Kompetenta atbalsta komanda. 
*Sadarbību veicinoša, droša klases vide ar mūsdienīgām tehnoloģijām. 
*Kvalitatīvas, kompetencēs balstītas mācību stundas. 
*Erasmus+ projektu realizēšana. 
* Veselīga dzīvesveida popularizēšana. 
Iespējas: 
* Ārpus klases, ārpusskolas pasākumi. 
* Mūžizglītība. 
* Vienotas vērtības. 
* Sadarbība ar  absolventiem uzņēmējiem, ārpakalpojuma sniedzējiem(teātri u.c.). 
*Iesaistīšanās dažādos projektos (Erasmus+, “Mamma daba”, “Latvijas skolas 
soma”, “Sporto visa klase”u.c.). 
* Pedagogu savstarpējā sadarbība. 
*Skolēnu savstarpējā sadarbības, patstāvības un personības izaugsmes 
veicināšana. 
*Sadarbība starp dažāda vecuma klašu grupām. 
Grūtības:  
*Kompromisa atrašana. 
*Paštaisnums.  
*Skolotāju sašķeltība. 
*Jaunā standarta ieviešanai nepietiekams mācību materiālu klāsts.  
Uzlabojamais:  
*Svešvalodu prasmju pilnveide. 
* Plānošanas prasmju pilnveide. 
*Skolotāja pašapziņas celšana, komunikācijas prasmju pilnveide. 
 *Piederības sajūtu skolai, pilsētai, valstij  veicināšana. 
*Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana/papildināšana. 

Mēs/es – skolēns: 

* Sasvstarpēja cieņpilna izturēšanās (skolēni, 

vecāki, skolotāji, kolēģi, līdzcilvēki). 

* Dažādu viedokļu uzklausīšana un labākā 

risinājuma meklēšana/atrašana. 

*Atbildība par paveikto darbu. 

*Kvalitatīva zināšanu un prasmju apguve, 

atbildīgi iesaistoties skolotājam un skolēnam. 

Mēs – iestāde:  
*Cienīt skolas vērtības.  

*Veidot un popularizēt pozitīvu skolas tēlu 

skolas vidē un sabiedrībā. 

*Lepoties ar savu skolu un būt savas skolas 

patriotiem. 

*Ar katra personīgo rīcību veidot skolas 

kopējo tēlu.  

* Lepoties ar skolēnu un kolēģu 

individuālajiem sasniegumiem, atbilstoši katra 

spējām. 

*Atbildīgi ievērot skolas noteiktās prasības. 

*Atbildīgi izturēties pret saviem darba 

pienākumiem un skolas resursiem. 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINU: 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas direktore Daiga Puga 



Resursi: Secīgas aktivitātes un darbības:  

Cilvēkresursi-  

*Profesionāli, emocionāli inteliģenti un uz 

inovācijām virzīti pedagogi. 

* Jauno pedagogu piesaiste. 

*Bibliotekārs. 

*Profesionāla atbalsta komanda (logopēds, 

speciālais, speciālais pedagogs, psihologs, medmāsa 

u.c.). 

 *Skolotāju palīgu piesaiste. 

*Profesionāls IT speciālists. 

* Laboranti (fizika, ķīmija). 

* Atbildīgs tehniskais personāls.  

* Vienota vadības komanda. 

Fiziskā vide 

*Labjūtīgas vides veidošana (izpēte, analīze, 

pilnveide). 

*Psihoemocionālās vides veidošana (Individuālās 

sarunas, atbalsta pasākumi). 

*Drošas un veselīgas vides veidošana (āra klases 

veidošana, rotaļu telpas uzturēšana, darbinieku 

veselības apdrošināšana). 

* Vieslektoru piesaiste un bezmaksas mācību 

ekskursijas. 

*Vienotas prasības mācību procesā. 

* Mobils stundu saraksts 

Materiāltehniskie resursi 

*Mūsdienīgi aprīkotas un estētiski noformētas 

mācību telpas ar kvalitatīvu tehnisko 

nodrošinājumu. 

*Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem atbilstoši 

jaunajam standartam. 

* Mūsdienīga moderna, sabiedrībai pieejama 

bibliotēka ar savu fonotēku un videotēku. 

*Pieeja interneta vietnēm (www.letonika, 

www.soma.lv, www.maconis.lv u. c.) kvalitatīva 

mācību procesa nodrošināšanai. 

 * Stabils un kvalitatīvs interneta pieslēguma 

nodrošinājums un skolas iekšējā datu tīkla 

sakārtošana.  

Mācību darbā 

1.Skolēns un skolotājs ir partneri izglītības procesā. 

2. Skolotājam atbildīgi izturēties pret savu darbu, apzinoties skolas vērtības, vīziju un mērķtiecīgi virzīt 

savu darbību, lai skolēns iegūtu zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras pielietot reālajā dzīvē. 

3.Veicināt uzņēmējdarbības prasmju attīstību un jaunu programmu ieviešanu pamatskolas posmā. 

4. Mācību gada sākumā izvirzām mērķi un kopīgi ar skolēniem formulējam uzdevumus tā sasniegšanai un 

izvērtēšanai, veicam nepieciešamās korekcijas. 

5.Kopīgi ar skolēniem apgūstam pašvadītas mācīšanās prasmes, veicinām atbildību par sasniegto. 

6.Regulārs ikdienas darbs stundā, sasniedzot stundas plānoto mērķi (SR) un dažādu mācību metožu 

izmantošana (pāru, grupu darbs, projekti u.c.). 

7. Motivācijas celšana pēc zināšanu resursu nepieciešamības skolēnu vidū. 

8.Karjeras izglītība - dažādu nozaru profesionāļu nodarbības/lekcijas par nozaru specifiku. Palīdzēt atrast 

mērķus nākotnes profesijai. 

9. Mērķtiecīgi palīdzēt izcelt skolēna spēju stiprās puses un izaugsmes iespējas. Saskatīt un rosināt attīstīt 

savus talantus. 

Personības pilnveidē un sadarbībā 

1.Atbalsts (emocionāls, finansiāls) no administrācijas profesionālajā pilnveidē. Kvalitatīvi, regulāri 

profesionālās pilnveides kursi, t.sk. profesionālā pilnveide digitālo pratību jomā 

2. Sadarbība, pieredzes apmaiņa ar citām skolām novadā, valstī, Eiropā un pasaulē. 

3. Piederības sajūtu veicināšana klasei, skolai, novadam, valstij. 

4. Pozitīva  klases mikroklimata, savstarpējas cieņas un sapratnes veidošana. 

5.Klases un skolas tradīciju veidošana sadarbībā iesaistot vecākus un sabiedrību. 

6. Personīgā atbildība, ieinteresētība par savu paveikto, rosinot skolēnu pašmotivāciju. 

7. Vecāko klašu skolēnu mentorings (organizējot pasākumus, atbalsts mācību procesā, ēnu dienas starp 

klasēm u.c.) jaunāko klašu skolēniem. 

8. Vecāku regulāra iesaiste bērna izglītošanā un attīstībā (ieinteresētība par bērna sekmēm, izaugsmes 

dinamiku, pašsajūtu un sadarbību ar pedagogiem). 

Saimnieciskajā darbā un skolas vides uzturēšanā un attīstīšanā 

1. Skolas ēkas renovācija (inženiertehniskie tīkli - ventilācija, elektroinstalācija, komunikācijas u.c.). 

2. Informācijas tehnoloģiju pilnveidošana (optiskā kabeļa ierīkošana un iekšējā tīkla atjaunošana un 

papildināšana). 

3. Skolas iekšējās, digitālās datubāzes izveide (par absolventu tālākizglītību 5gadus pēc skolas absolvēšanas 

u.c.). 

4. Skolas mazā futbola laukuma atjaunošana(nožogojums un laukuma segums). 

5. Zaļās klases izveide. 

6. Tīras un estētiskas vides nodrošināšana ikdienā. 

7. Epidemioloģisko prasību nodrošināšana. 
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