
Rīgas 69. vidusskolas

vecāku kopsapulce

Iepriekšējā mācību gada 

veiksmes stāsti un nākotnes 

redzējums

02.10.2018.



Skolas līdzdalība projektos

 ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstīšanai"

 ESF projekts "PuMPuRS" - "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pamešanas risku samazināšanai"

 Valsts finansēts projekts "Latvijas skolas soma"

 Pašvaldības atbalstīts jauniešu iniciatīvas projekts skolu 

teritoriju apzaļumošanai "Simtiem domas zaļi rodas"

 Dalība brīvprātīgo skolu tīklā

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

 Plānots iesniegt pieteikumu RIIMC projektu konkursam 

"Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai"





ESF Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo

kompetenču attīstībai" (2017.-2019.)

Projekta ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu
skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī
grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību, uzlabojot
skolēnu kompetences un mācību sasniegumus.

2017./2018. mācību gadā Projekta Atbalsta pasākumu plāna
aktivitātēs piedalījās 20 pedagogi, t.sk., 1 pedagoga palīgs

Aktivitātēs tika iesaistīti 315 skolēni kopā, no kuriem
172 darbojās regulārajās aktivitātēs.



Skolēniem projekta ietvaros tiek

piedāvāti dažādi izglītības pasākumi:

Mācību vizītes

Nodarbību cikli sākumskolā “Integrētās stundas ārpus skolas”, 

“Mazais prātnieks”

Individuālās nodarbības pedagoga palīga vadībā 1.-4.klasēs

Nodarbību cikli pamatskolā “Jaunie pētnieki”, “Topošo

ekspertu klubiņš”

Sporta pasākumi (slidošana, sporta dienas)

Radošo darbnīcu cikli

Interešu pulciņi - Dambretes nodarbības, 3 D datorrasēšana



ESF projekts "PuMPuRS" - "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pamešanas risku samazināšanai"
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

 Mērķis - veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu,
pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku

pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 Mērķgrupa - vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam

 Ar vecāku atbalstu no 2018.gada 15.janvāra Rīgas 69.vidusskolā projektā tika

iesaistīti 13 skolēni (projekta sākumā 11, mācību semestra beigās – 13), kuriem

atbalstu sniedza 16 projektā iesaistītie pedagogi – mācību priekšmetu skolotāji,

klašu audzinātāji, sociālais pedagogs un psihologs.

 Individuālas konsultācijas skolēniem tika nodrošinātas 1 reizi nedēļā vai 1 reizi 2

nedēļās (piem., klases audzinātāja, sociālā pedagoga, psihologa konsultācijas).



2017./2018. m.g. izvērtējums

 Vidēji katram skolēnam tika sniegts individuāls atbalsts 2/3 no 

semestrī paredzēto konsultāciju skaita,

 Plānotie rezultāti saskaņā ar KA plānu sasniegti daļēji,

 jautājumā “Kāpēc nav izdevies sasniegt plānotos rezultātus?” 

pedagogi min skolēnu kavējumus, neieinteresētību apmeklēt 

konsultācijas, iekavēta mācību satura apguve, skolēna 

kognitīvās spējas (sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un 

iztēloties), motivācijas trūkums,

 Iespējams nepieciešams vairāk konsultāciju, jo pedagogi min 

laika trūkumu kā vienu no iemesliem prognozēto rezultātu 

sasniegšanai.



2018./2019.m.g.

 Pamatojums skolēnu iesaistīšanai projektā - ar mācību

satura apguvi saistīti riski, izvērtējot skolēna mācību

sasniegumus, nepietiekamo vērtējumu iemeslus, kā arī

psiholoģiskos faktorus un kognitīvās spējas (sajust, uztvert,

atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties), apgūstot mācību

saturu. Vecāku atbalsts projekta īstenošanas laikā.

 2018./2019.m.g. esam apzinājuši 31 skolēnu, kuriem šajā

mācību gadā būtu nepieciešams individuāls atbalsts

(individuālas konsultācijas)dažādos mācību priekšmetos -

pārsvarā tajos, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi un

eksāmeni.

 Šī mācību gada 1.semestrī projektā tiks iesaistīti 15

pedagogi



Iniciatīva Latvijas skolas soma

“Latvijas skolas soma” (2018. – 2021.) ir valsts finansēta atbalsta

programma, lai visiem 1.-12. klašu skolēniem būtu iespēja

teorētiskās zināšanas papildināt ar dažādos pasākumos, muzejos,

teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu

pieredzi

2018. gada I sem. finansējums Rīgas 69.vidusskolai - 2359 EUR



Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

 „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas 
neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās 
mācību un audzināšanas aktivitātes

 Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai 
interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles

 „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena
aktivitāte semestrī katram skolēnam

 Iniciatīvas jomas:

 1) Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības

 2) Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes

 3) Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā

 4) Latvijas daba un kultūrainava



Sasniegumi mācību olimpiādēs

Rīgas pilsētas olimpiādēs iegūtas 

godalgotas vietas

Bioloģija - 5 skolēni

Matemātika - 1 skolēns

Ģeogrāfija - 1 skolēns



Sasniegumi konkursos

 ''Matemātikas daudzcīņa'' - 3., 4.kl. skolēni

 ''Gudrs, vēl gudrāks'' - 6., 11.kl. skolēni

 Kora skate – 5. - 11.kl.

 Deju kolektīvu pasākums ''Lecam pa jaunam, lecam pa vecam''



Vizuālās mākslas konkursi 
 Meridian vizuālās mākslas olimpiādē 1.b 

klases skolēns Reinis Stacēvičs ieguva 2. 
vietu.

 Vizuālās mākslas konkursā "Kaķu galerija" 
1.b klases skolniece 
Elizabete Judicka ieguva 3. vietu un 
4.klases skolniece Maija Mekše atzinību.

 Rīgas pilsētas vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss "Plakāts valsts svētkos" 8.klases 
skolniecei Gita Reinfelde ieguva 3.pakāpes 
diploms.

 Rīgas pilsētas vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā "Nu tai Rīgā ieraudzīju" 3.klases 
skolniece Ramona Tišlere ieguva 2.pakāpes 
diplomu un 4.a klases skolniece Maija Mekše
3.pakāpes diplomu.

 Rīgas pilsētas vizuāli plastiskajā mākslas 
konkursā "Ziema"- 6.klases skolniece Everte 
Tobiasa ieguva 3.pakāpes diplomu un Elza 
Pilāne atzinību.



Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti



Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti



Eksāmenu rezultāti



Sasniegumi sportā

Kurzemes rajona skolu spartakiādē

Vieta Sporta veids Grupa

2. minifutbols C

2. florbols C

2. florbols D

3. stafetes "Drošie un veiklie" D

3. basketbols D

3. florbols B

3. volejbols A

4. volejbols B



Mācāmies citādi!
 Mācību ekskursijas (ekskursijas uz Namdara darbnīcu, uz Karameļu darbnīcu,uz

Botānisko dārzu, "Krāsaino smilšu un graudu" , "Gudrā " plastilīna nodarbības;

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nodarbības "Grāmata Latvijā", ''Virtak klase''

"Finanspratība")

 Āra izglītības dienas (piem. LVM "Meža ekspedīcija" 6.kl., vizuālās mākslas stundas
āra plenērā, Putnu dienas skolas konkursa ''Erudīts'' ietvaros, "Dižkoku mērīšana

savas skolas tuvākajā apkārtnē – Anniņmuižas parkā" 7.a klase)

 Ekoskolas aktivitātes (piem., 2. - 9.klasei projektu dienas par ekosistēmām un 

bioloģisko daudzveidību, Meža dienas, makulatūras vākšana)



Mācāmies citādi!



Darbs Ekoskolu programmā

 Pagājušā gada tēma – Bioloģiskā daudzveidība

 Dalība projektā «Ēdam atbildīgi»

 Koordinatora maiņa

 Jauniešu sagatavotā prezentācija vides izglītības fonda žūrijai

 Piepildījies sapnis par Zaļo karogu

 Ekopadomes darba organizēšana 2018./2019.m.g.

 Šī gada tēma "Atkritumi"



Projekts «Sporto visa klase»
 2016./2017.m.g. – 3.a klase

 2017./2018.m.g. – 3.a un 4.a klases

 2018./2019.m.g. – 4.a un 5.a klases

 2019./2010.m.g. - ???



Skolotāju  profesionālā pilnveide!
 Dalība brīvprātīgajā skolu tīklā (vairāk informācijas www.vitae.lv)

 Dalība Vasaras universitātē Ratniekos (3 dalībnieki, R.Šiltere vadīja 2 radošās 

darbnīcas)

 Dalība Direktoru akadēmijā

 Mācījāmies «Vimalot» (vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanai)

 Dalība «Iespēju tiltā» Liepājā – 9 Latvijas iedvesmas stāsti (4 dalībnieki)

 Uzsākta savstarpējā mācīšanās skolā vienam no otra

 Lasītprasmes vērtēšanas sistēmas ''DIBELS Next'' apguve (2 dalībnieki)

http://www.vitae.lv/


Turpinājums apzaļumošanas projektam 

«Simtiem domas zaļi rodas»
 Piešķirtais finansējums no RD IKSD – 1999 EUR

 Rīgas 69. vidusskolas attīstības biedrības atbalsts Zaļās klases tapšanā

 Līdzekļi no skolas budžeta – 650 EUR

 Lielās talkas pasākums (reģistrēti 84 dalībnieki)

 Puķu dobes 100 m2 platībā, 113 hortenziju dzīvžogs



Projekts – Ģimeņu sporta diena
 Jau 6. reizi aicinājām skolēnus un viņu ģimenes uz 

jautru kopīgu sportošanu, kā viena no ESF projekta 
aktivitātēm

 2018.gada maijā piedalījās 140 dalībnieki no 37 ģimenēm

 Ģimenēm jāvingrina gan muskuļi, gan prāts, gan jāprot 
dziedāt, lai noslēgumā kopīgi baudītu siltu tēju, eko
produktus un saņemtu medaļas



Projekts – Wi-Fi infrastruktūras ierīkošana

 Iepriekšējā mācību gadā sagatavota informācija un 

iesniegta ITC, sadarbība ar projektētājiem

 Šobrīd – Wi-Fi infrastruktūra darbojas, drošs tīkls, katram 

individuāla pieslēgšanās informācija

 Plānoti – 11 interneta tālruņi gan iekšējai, gan ārējai 

saziņai, drīzumā atteikšanās no Lattelecom 

pakalpojumiem



Darbs pie skolas vides pilnveidošanas –

remonti, mēbeles

 Skolas teritorijas pretī centrālajai ieejai labiekārtošana

 Zaļā klase – koka terase un 6 soli (otrā elpa norakstītajām mēbelēm)

 Skolas ēdnīcā pilnībā nomainīti ēdamgaldi un taburetes

 Pilnveidotas darba vietas logopēdei, lietvedības pārzinei, direktores kabinetā

 Pilnībā izremontēts un aprīkots 14. kabinets (latviešu valoda)

 Kosmētiskais remonts, aprīkojums un jaunas mēbeles 72. kabinetā – semināru telpā

 Kosmētiskais remonts sociālā pedagoga kabinetā

 Atjaunotas mēbeles pagarinātās dienas grupas klasē

 6 mācību kabinetos un medmāsas kabinetā iegādātas jaunas žalūzijas, 2 kabinetos -

saremontētas

 ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” radošo darbnīcu

cikla nodarbību ietvaros skolēnu vasaras brīvlaika izskaņā divās klasēs tapuši fantastiski

sienas zīmējumi. Par to parūpējās mūsu skolas absolvente Evelīna Šneidere un 9.a

klases skolniece Gita Evelīna Reinfelde.



Darbs pie skolas vides pilnveidošanas



Darbs pie skolas vides pilnveidošanas –

drošības jautājumi

 Risinājums evakuācijas izeju piemērošanai ugunsdrošības prasībām – atvērt 

evakuācijas izejas durvis 3 sekunžu laikā

 Izstrādāts ugunsdrošības automātiskās signalizācijas projekts visai ēkai

 Regulāras evakuācijas mācības

 Sakārtoti darba aizsardzības jautājumi – darba vides risku noteikšana, novēršana, 

instrukcijas darbiniekiem

 Sakārtoti iekšējie normatīvie dokumenti par darbu ar skolēnu kavējumiem, par 

bērnu sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtību, par trešo personu uzturēšanos 

skolā, par vērtēšanas kārtību, par iekšējās kārtības noteikumiem

 Risināts jautājums par automašīnu nenovietošanu skolas centrālās ieejas priekšā

 Sadarbība ar RD Īpašuma departamentu



Darbs pie skolas vides pilnveidošanas –

tehniskais aprīkojums
 Iegādāts jauns kopētājs, 3 jauni printeri (abpusējas drukas iespējas)

 No RD saņemti 22 stacionāro datoru komplekti – 21 datorklases 
atjaunošanai, 1 – skolas bibliotēkai, kur uzsākts izmantot SKOLU ALISI

 Tehniski sakārtota datorklase, skolotāju darba vietas aprīkotas ar 
stacionārajiem datoriem, kas pieslēgti RD domēnam

 Bibliotēkā papildus izvietoti 2 portatīvie datori skolēniem

 Par piešķirto papildfinansējumu – 6 projektori mācību telpām, 1 – zālei

 Uzstādīti 5 jauni elektriskie roku žāvētāji

 Pie bibliotēkas – atvērtais grāmatu plaukts

 Bibliotēkā – gatavošanās inventarizācijas procesam, digitalizācija, 
fondu attīrīšana, dalība programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»



Darbs pie skolas vides pilnveidošanas -

komunikācija

 Izplānota, izstrādāta un regulāri aktualizēta skolas mājas lapa www.r69vsk.lv

 Aktualitātes skolas facebook lapā

 Papildus iespēju izmantošana e-klasē: skolas jaunumi, izmaiņas, ēdienkartes

 Darbinieku vajadzībām izveidots elektroniskais kalendārs, ikdienā sākti izmantot 

mākoņdokumenti

http://www.r69vsk.lv/


Skolas attīstības plāns 2018. - 2021.

Misija – Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, sadarbībā un kompetencēs 

balstītu ilgtspējīgu izglītību katram skolēnam

Vīzija (virsmērķis) – Kļūt par Kurzemes priekšpilsētā atpazīstamu, 

pieprasītu un uz līderību orientētu skolu skolēniem, vecākiem un 

potenciālajiem interesentiem

Stratēģiskais mērķis 

(Prioritāte) Nr.1

Stratēģiskais mērķis 

(Prioritāte) Nr.2

Stratēģiskais mērķis 

(Prioritāte) Nr.3

Nodrošināt efektīvas 

mācību stundas

Pilnveidot sadarbību un 

komunikāciju

Pilnveidot skolas vidi



Stratēģiskais mērķis (Prioritāte) Nr.1 Stratēģiskais mērķis (Prioritāte)  Nr.2 Stratēģiskais mērķis (Prioritāte)  Nr.3

Nodrošināt efektīvas mācību 

stundas

Pilnveidot sadarbību un 

komunikāciju

Pilnveidot skolas vidi

 Plānot un īstenot metodisko 

darbu par efektīvu mācību 

stundu

 Pakārtojoties metodiskajai 

tēmai, plānot savstarpējās 

mācīšanās procesu skolā

 Integrēt mācību procesā 

Ekoskolas un karjeras 

izglītības tēmas

 Iesaistīties starptautiskā skolu 

tīklā “Līderis manī”

 Paplašināt tehnoloģiju 

izmantošanu kā instrumentu 

mācību procesa 

diferenciācijai un 

individualizācijai.

 Regulāri aktualizēt skolas mājas 

lapas saturu un pilnveidot 

funkcionalitāti

 Turpināt atspoguļot aktualitātes 

skolas facebook lapā

 Paplašināt e-klases iespēju 

izmantošanu komunikācijā ar 

vecākiem un skolēniem,

 Pilnveidot Skolas un Vecāku 

padomes darbu

 Izveidot reāli funkcionējošu 

skolas Ekopadomi

 Nodrošināt operatīvu un 

visaptverošu informācijas apriti 

skolā

 Sadarbībā ar RD IKSD un 

Īpašuma departamentu 

plānot un īstenot skolas 

attīstības scenāriju un fiziskās 

vides pilnveidošanu

 Izstrādāt ideju skices mācību 

un rekreācijas telpu 

iekārtošanai

 Pakāpeniski aprīkot ar 

tehnoloģijām (projektori, 

ekrāni, skārienjūtīgie ekrāni, 

utml.) mācību kabinetus

 Izveidot mobilo klasi ar 

planšetēm

 Pakāpeniski aprīkot telpas ar 

ergonomiskām mēbelēm.



Par programmu "Līderis manī"
 Tas ir starptautisks skolu tīkls, kurš veicina personīgo līderību kā resursu, 

instrumentu un procesu, lai attīstītu augstu katra indivīda pašapziņu un kopēju 

sabiedrības labklājību 21.gadsimtā.

 Tā ir pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:

• Katrs var būt līderis.

• Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.

• Pārmaiņas sākas ar mani.

• Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.

• Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko,

emocionālo, garīgo un sociālo.

 Kā arī tā ir starptautiska kopīgas mācīšanās iniciatīva, kuru īsteno Top20

pasaules kompānija līderības izglītības jomā FranklinCovey un kura aizsākās ar tās

dibinātāja Stīvena Koveja visu laiku veiksmīgāko apmācības progammu “7 ļoti

veiksmīgu cilvēku paradumi”.





Izvirzītie pārstāvji uz Vecāku/ Skolas padomi

Nr. Vecāka/ likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds
Klase, kuru 

pārstāv

1. Venesa Freivalde 1.a

2. Ilze Avotiņa, Oskars Kirkils 1.b

3. Arnis Kampāns 2.a

4. Dainis Frinds 2.b

5. Santa Kramiņa 3.a

6. Evija Rutka 3.b

7. Evita Otikova 4.a

8. Ruta Porniece 4.b

9. Andris Liepiņš 5.a

10. Elita Šaršūne 5.b

11. Anita Streikmane 6.a

12. Iveta Dzenīte 6.b

13. Evija Albrehta 7.

14. Sandra Straume-Jēkabsone, Didzis Ragainis 8.

15. Aivars Dzenis 12.

16. Rita Rimša 9.


