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Valmieras 2.vidusskolas attīstības plāns 
2018. – 2021.gadam 

 
Skolas vīzija: Izglītības iestāde ar plašu un progresīvo piedāvājumu spektru formālā un neformālā izglītībā 
 
Prioritātes: 

1. Plašs izglītības programmu piedāvājums ar mūsdienīgām, progresīvām mācību procesa organizācijas formām; 
2. Attīstīta izglītības iestādes vide; 
3. Plašas tālākizglītības/mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem. 

 
1. Pamatjoma. Mācību saturs 
 
Mērķis Uzdevums Laiks 
1.1. Paplašināt 

pirmsskolas izglītības 
iestādes piedāvājumu 

1.1.1.  Valmieras 2.vidusskolas telpās atvērt “Montesori brīvā laika nodarbību centru”. Iekārtojot 
speciālu “klasi” šīm nodarbībām un iegādājoties inventāru un mācību līdzekļus, piedāvāt Valmieras 
pilsētas bērniem un viņu vecākiem nodarbības, kas ļautu paralēli klasiskajām apmācības metodēm 
izmantot arī alternatīvās metodes un formas. Galvenais “Montesori nodarbību centra” darba mērķis 
ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, 
matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt 
pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku. 

2018-2019 

 1.1.2. Licencēt pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar LATVIEŠU dzimto valodu ar daļēju 
satura apguvi ANGĻU valodā (bērniem no 4 gadu vecuma). 

2018-2020 

1.2. Paplašināt 
pamatizglītības un 
vispārējās vidējās 
izglītības programmu 
klāstu; izmantot 
progresīvo pieeju 
mācību satura apguvei 

1.2.1. Licencēt pamatizglītības programmu, nodrošinot daļēju satura apguvi, izmantojot 
multilingvālās izglītības metodiku; 

2018-2019 

 1.2.2. Licencēt vispārējās vidējās izglītības izglītības programmu, nodrošinot satura apguvi, 
izmantojot multilingvālās izglītības metodiku; 

2018-2019 

1.3. Paplašināt 1.3.1. Izstrādāt un aprobēt mācību priekšmetu moduļu apmācības sistēmu jauniešiem un 2019-2021 
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vakarskolas/neklātiene
s izglītības programmu 
klāstu; nodrošināt 
izglītības iegūšanas 
elastīgumu 

pieaugušajiem; 

 1.3.2. Sadarbojoties ar izglītības pakalpojumu sniedzējiem, licencēt izglītības programmas ar 
paralēlu vai pēctecīgu vispārējās vidējās, profesionālās, kā arī neformālās izglītības apgūšanas 
iespēju; 

2018-2019 

 1.3.3. Paplašināt formālās un neformālās izglītības iegūšanas iespējas Valmieras 2.vidusskolas 
struktūrvienībās; 

2018-2019 

1.4. Paplašināt iedzīvotāju 
tālākizglītības/mūžizglī
tības iespējas 

1.4.1. Izveidot/daļēji pildīt “Jauniešu atbalsta centra” funkcijas; 2019-2021 

 1.4.2. Paplašināt licencēto neformālās izglītības programmu klāstu; 2018-2021 
 1.4.3. Izveidot Krievu valodas sertifikācijas centru. 2020-2021 

 
2. Pamatjoma. Mācīšana un mācīšanās 
 
Mērķis Uzdevums Laiks 
2.1. Veicināt jauno apmācības 

formu un metožu 
pielietošanu;  

2.1.1. Paplašināt multilingvālās izglītības iegūšanas iespējas; 2018-2020 

 2.1.2. Ieviest “Brīvdabas pedagoģijas” metodiku mācību darbā; 2020-2021 
2.2. Veicināt interesi 

dabaszinātņu bloka 
priekšmetiem 

2.2.1. Paplašināt dabaszinātņu bloka interešu izglītības programmu klāstu. 2018-2019 

 
3. Pamatjoma. Atbalsts izglītojamajiem 
 
Mērķis Uzdevums Laiks 
3.1. Nodrošināt atbalstu dažāda 

mērķa grupu 
3.1.1. Piedalīties projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
Projekta Nr. Nr.8.3.4.0/16/I/001 

2018- 
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izglītojamajiem 
 
 

4. Pamatjoma. Skolas vide 
 
Mērķis Uzdevums Laiks 
4.1. Paplašināt 

pirmsskolas 
izglītības iestādes 
piedāvājumu 

4.1.1. Izveidot 3 jaunas pirmsskolas izglītības grupas; 2018-2019 

 4.1.2. Izveidot “Montesori brīvā laika nodarbību centru” 2019-2020 
4.2. Uzlabot izglītības 

iestādes vidi 
atbilstoši attīstības 
prioritātēm 

4.2.1. Izveidot jaunas koplietošanas telpas pirmsskolas izglītības grupās;  

 4.2.2. Paplašināt pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumu; 2018-2020 
 4.2.3. Renovēt skolas sporta zāli; 2019-2020 
 4.2.4. Renovēt skolas sporta laukumu, izveidot volejbola laukumu; 2020-2021 
 4.2.5. Izveidot “Brīvdabas pedagoģijas klasi” 2019-2020 
 

 
5. Pamatjoma. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 
Mērķis Uzdevums Laiks 
5.1. Nodrošināt skolas 

darbības atbilstību 
normatīvajam 
regulējumam 

5.1.1. Izstrādāt skolas nolikumu, iekļaujot Valmieras 2.vidusskolas teritoriālo struktūrvienību Valmieras 
cietumā (Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku novads), kā arī struktūrvienību “Valmieras 
pirmsskolas izglītības grupa”. Mainīt Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības “Valmieras pirmsskolas 
izglītības grupa” nosaukumu; 

2018 

5.2. Veicināt izglītības 
iestādes dalību 
projektu aktivitātēs 

5.2.1. Izveidot jaunu nevalstisko organizāciju skolas darbības loka paplašināšanai un jaunu izglītojošo 
funkciju veikšanai. 

2018-2019 

 


