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Ropažu vidusskola 
Cik mēs esam?

• Skolēnu skaits kopā – 757

• PII – 123 bērni

• Zaķumuižā – 227

• Ropažos – 407

• 1. klases –1.a – 22, 1b – 21, 1.c – 12, 1.d – 13

• 10. klase – 17

• Speciālās izglītības klases – 2.- 4., 5.- 8. kl.



Skolas vadība

direktore - Nora Pavlova

direktora vietniece izglītības jomā Zaķumuižā -
Jolanta Nazarova

direktora vietniece izglītības jomā Ropažos
Linda Bezrodina

direktora vietniece metodiskajā jomā 
Inga Narmonta

direktora vietniece audzināšanas jomā
Zita Andersone

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Sandis Petruškevičs



Ropažu vidusskolas darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes misija

Radīt vidi, kurā katram skolēnam ir individuālas izaugsmes

iespējas.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo

Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā

intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo

veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi

līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir

Latvijas patriots.

Izglītības iestādes vērtības

mērķtiecība, sadarbība, atbildība, cieņa, uzņēmība.



Ropažu vidusskolas darba prioritātes 2022./2023.m.g.

Atbilstība mērķiem

● Skolas vērtībās- mērķtiecība, atbildība, uzņēmība, cieņa un sadarbība- balstīta 

ieradumu nostiprināšana. 

● Kvalitātes kultūras veidošana- sadarbība visos līmeņos, vērtības, vīzija, rīcība, 

attieksme. 

Kvalitatīvas mācības
● Jaunā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarta īstenošana.

● Mūsdienīga un kvalitatīva mācību stunda. 

Iekļaujošā vide
● Atbalsts skolēnam mācīšanās mērķu sasniegšanā, pozitīvas un cieņpilnas 

saskarsmes veicināšana. 

● Skolas vērtībās balstītu ieradumu veidošana.

Laba pārvaldība
● Skolas darba pašvērtēšana un jauna attīstības plāna izveide.

● Skolotāju profesionālās kapacitātes stiprināšana.



Ropažu vidusskolas darba prioritātes 2022./2023.m.g.

● Jaunā standarta īstenošana

● Skolotāju sadarbība mācību priekšmetu satura plānošanā un apguvē  1. -12. 

klasē.

● Caurviju prasmju pilnveide mācību procesā.

● Mūsdienīga un kvalitatīva mācību stunda

● Vērtēšanas procesa pilnveide.

● Tekstpratības pilnveide.

● Mācību stundu vērošana datu ieguvei un profesionālajai izaugsmei.

● Atbalsts individuālajai izaugsmei

● Individuālās sarunas ar skolēniem mācīšanās mērķu sasniegšanai un izaugsmes 

domāšanas veicināšanai.

● Vērtību/ izaugsmes programmas īstenošana.

● Individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem.

● Interešu izglītības programmu īstenošana - “Talantu skolā”



Jaunie darbinieki 
2022./2023.m.g.

Vita Grīnberga - vēsture un sociālās zin., kultūras pamati

Krista Maskale-Bērziņa - bioloģija

Diāna Luna - mūzika Ropažos

Aivars Maltavnieks - fizika un inženierzinības 

Inese Morozova - sākumskola Zaķumuizā

Sandra Motovilova - krievu v. un latviešu v. Zaķumuižā

Aira Andrejeva - skolas māsa Ropažos

Viesturs Saukāns - pedagoga palīgs Ropažos

Elchin Jafarov - programmēšana Ropažos



• Mācību process - klātienē un bez īpašiem ierobežojumiem, bet ievērojot

Veselības protokola sadaļas nosacījumus: telpu vēdināšana, higiēna - roku

dezinficēšana vai mazgāšana, plūsmu nodalīšana, distancēšanās.

• Personas ar augšējo elpceļu akūtas saslimšanas simptomiem nodarbības klātienē 

neapmeklē!

• Izolācija. Tikai saslimušie. Vecākiem jāinformē skola par inficēšanos ar Covid-19

vīrusu. Ja nav simptomu, pēc 7 dienām atgriežas klātienes mācībās, vai ar

ārstējošā ārsta atļauju.

• Testēšana: valsts apmaksāti paštesti

• Testētas tiek tikai personas ar simptomiem, vai tieša augsta riska kontakta gadījumā

(piem. saslimušais mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar

laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais

ārsts.

• Sejas maskas. Nav pienākums lietot. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, var 

noteikt masku lietošanu īslaicīgi kā daļu no pasākumiem saslimšanas ierobežošanai.

• Vakcinācija. Atbilstoši vispārējai valsts vakcinācijas stratēģijai un Imunizācijas

Valsts padomes rekomendācijām. Netiek noteikta īpaša vakcinācijas kārtība

izglītības sektorā.

• Lielie pasākumi. Tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības

pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai

iestādē, censties izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas.

COVID-19



Ēdināšana
• Visiem skolēniem no 1. - 12.klasei pusdienas apmaksā pašvaldība, brokastis un

launags - maksā vecāki.
Pirmsskolas ēdināšanas reizes (visas) - sedz pašvaldība .

• Pašvaldība ar 01.09. noslēdza līgumu par ēdināšanu ar uzņēmumu SIA 
"Marniko" uz laiku, kamēr atrisināsies ēdināšanas iepirkuma pārsūdzības 
procedūra. Uzņēmumam ir jāsagatavojas ēdināšanai - jāsapērk trauki, 
iekārtas, tāpēc:

• 2.septembrī - silto pusdienu skolēniem vēl nebūs, ņemot vērā, ka piektdien 
būs sociāli emocionālās labsajūtas diena ar dažādām aktivitātēm, tad 
skolēniem pusdienas
būs paciņas veidā.

• Siltās pusdienas tiks nodrošinātas ar 5.septembri. Pagaidām gatavos visiem 
Ropažu virtuvē un un vedīs termosos uz Zaķumuižu.

• Launags būs ar 12.septembri
• Diētiskas ēdināšanas nepieciešamības gadījumā medmāsai jāiesniedz ārsta zīme.

• Ēdienkartes tiek publicētas skolas mājas lapā, sadaļā “Ēdināšana”.



Mācību procesa organizācija

• Kabinetu sistēma - skolēni dodas mācīties uz mācību 
priekšmeta kabinetu

• Specializētais kurss “Programmēšana” vidusskolas 
klasēm tiks mācīts tiešsaistē sadarbībā ar uzņēmumu 
“Datorium”

• Stundas abās ēkās sāksies plkst. 8.30

• Vecāki var izvēlēties izglītību ģimenē no 1.-8. klasei -
atbildība par mācību procesu jāuzņemas vecākiem, tās 
nav attālinātās mācības, jāraksta iesniegums skolai.



Klašu audzinātāji 

Zaķumuižā, Skolas 3
1.c Inese Morozova

1.d Ināra Kleinberga

2.c Sigita Grīva

2.d Zane Fetere

3.c Liene Ancāne

4.c Kristīne Krīgere

5.c Sandra Motovilova

6.c Ieva Lanka

7.c Jolanta Nazarova

8.c Māris Kalniņš

8.d Dagnija Veisbuka

9.c Inga Spriņģe

Ropažos, Rīgas 5

1.a Ingrīda Alhimoviča/ 1.b Agnija 

Freimane

2.a Aija Dzene/ 2.b Solvita Liepiņa

3.a Elīna Petračuka/ 3.b Indra Ķeķe

4.a Antra Urtāne/ 4.b Vita Grīnberga

5.a Egita Seņkāne/ 5.b Lidija Markeviča

6.a Dace Pavlova  / 6.b Līga Avotiņa

7.a Anna Pūriņa/ 7.b Dace Grundmane

8.a Eva Haberkorne-Vimba/ 8.b Silvija 

Kantāne

9.a Maija Klišāne/ 9.b Ārija Bukēviča

10. Krista Maskale-Bērziņa

11. Ilze Lindberga

12. Ilvars Ieviņš



Atbalsta komanda



Stundu laiki



Speciālā izglītība
● Rīgas ielā 5, Ropažos tiek īstenota speciālās pamatizglītības

programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

(21015311)

● Rīgas ielā 5, Ropažos un Skolas ielā 3, Zaķumuižā, tiek

īstenota speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar

valodas traucējumiem (21015511)

● Rīgas ielā 5, Ropažos un Skolas ielā 3, Zaķumuižā, tiek

īstenota speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar

mācīšanās traucējumiem (21015611)

● Rīgas ielā 5, Ropažos, tiek īstenota speciālās pamatizglītības

programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

(21015711)

● Rīgas ielā 5, Ropažos - speciālās pamatizglītības programmas

skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

● Rīgas ielā 5, Ropažos - speciālās pamatizglītības programmas

skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)



Fakultatīvās nodarbības 

Ropažos

Datorika – 1.- 3.klasei

Vācu valoda – 1. – 4. un 5.- 9.klasei

Matemātika 9. klasei

Zaķumuižā

Datorika – 1.- 3.klasei

Latviešu valoda – 3. klasei

Matemātika – 9. klasei



Pagarinātā dienas grupa 1.-3. klasei

Ropažos, Rīgas ielā 5

no rīta

no plkst. 7.00 līdz  8.10

pēcpusdienās 

no plkst. 13.00 līdz 

17.00

Zaķumuižā, Skolas ielā 3

pēcpusdienās

no plkst. 13.00 līdz 16.00

• Uzņemšana ar rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

• Stingri uzvedības noteikumi un sekas to neievērošanas 

gadījumā.

• Noteikumi atrodami www.ropazu-skola.lv

http://www.ropazu-skola.lv


Skolēnu autobuss (Zaķumuižas skolēniem)



Skolēnu autobuss (Ropažu skolēniem)



Skolēnu autobuss (Ropažu skolēniem)



Vērtēšana skolēna izaugsmei

1.-3. klasē STAP (atbilstoši sasniedzamajam rezultātam) 

Sācis apgūt (E-klasē apzīmē ar burtu «S»); 

Turpina apgūt (E-klasē apzīmē ar burtu «T»);

Apguvis (E-klasē apzīmē ar burtu «A»);

Apguvis padziļināti (E-klasē apzīmē ar burtu «P»).

4.-12.klasē – 10 ballu sistēmā

4.-12.kl. – % - diagnosticējošā un formatīvā vērtēšanā



Vērtēšana ikdienas procesā 

• Formatīvā vērtēšana kā sistēma (kas jāiemācās, kas 
izdodas/ neizdodas,  kas tiks darīts turpmāk)

• Ikdienas mācību procesā, lai palīdzētu uzlabot skolēnu

mācīšanos formatīvajā vērtēšanā tiek izmantots

snieguma līmeņa apraksts, procentos izteikts

vērtējums vai STAP (1.-3. kl.)

• Skolēna pašvērtējums, atgriezeniskā saite no 
klasesbiedra.



Summatīvā vērtēšana (ballēs)

• Vērtējums gadā tiks izlikts no mācību gada laikā saņemtajiem

vērtējumiem skolotāja noteiktajos obligātajos tēmu noslēguma

darbos, tai skaitā domrakstiem, projektu d., pētnieciskajiem d.

u.c.

• 1.semestra beigās tiks izlikts 1. semestra starpvērtējums, kas

neietekmēs vērtējumu gadā. Līdz 1. semestra beigām skolēnam

jāiegūst vērtējumi visos pedagoga noteiktajos obligātajos

pārbaudes darbos.

• Vērtējumu pārbaudes darbā skolēns var uzlabot un iegūt 2

nedēļu laikā.

• Vērtējums uzlabotajā pārbaudes darbā veidosies no vērtējuma

par pirmo reizi rakstīto darbu un uzlaboto vērtējumu (vidējais

vērtējums).

• Ja skolēns nebūs izpildījis visus obligātos pārbaudes darbus,

gadā tiks izlikts apzīmējums “n/v” un skolēnam tiks noteikts

laiks obligāto darbu veikšanai (pagarinātais mācību gads).

• Izliekot gada vērtējumu, netiks izmantots noapaļošanas

princips, tiks ņemta vērā skolēna izaugsme. Vērtējuma

izšķiršanās gadījumā tiks piemērots papilddarbs.



Summatīvā vērtēšana (ballēs)

Vērtējuma uzlabošana vidusskolā

• Ja skolēns nav ieguvis summatīvo vērtējumu mācību priekšmetā

(saņēmis n/v), tad skolēnam tas ir jāiegūst 2 nedēļu laikā.

• Reizi semestrī var uzlabot vienu vērtējumu mācību priekšmetā.



Vērtēšanas kārtība - apzīmējuma n/v lietošana

• ja izglītojamais atsakās mutiski, rakstiski vai praktiski veikt
uzdevumu, vai tas nav iesniegts noteiktajā termiņā;

• ja izglītojamais darbu nav veicis patstāvīgi, tas ir norakstīts vai
pedagogs konstatē plaģiātu;

• ja izglītojamais rakstu darbu ir veicis nesalasāmā rokrakstā;
• ja darbā tiek lietoti cilvēka cieņu aizskaroši izteicieni un

zīmējumi.

• Apzīmējumu “n/v” gadā izglītojamais iegūst, ja nav izpildīti visi
mācību priekšmeta pedagoga noteiktie pārbaudes darbi.



2022./2023.mācību gads

I semestris: 01.09.2022.-23.12.2022.

II semestris 09.01.2023. – 31.05.2023. (1.-8. klasei)

14.06.2023. (9. klasei), 

21.06.2023. (12. klasei)

1.-8. un 10.-11. kl. mācību gads 01.09.2022.-31.05.2023.

9. kl. mācības beidzas 13.05.2023., mācību gads – 14.06.2023.

12. kl. mācības beidzas 13.05.2023., mācību gads – 21.06.2023.

9. un 12. kl. skolēniem, kas atbrīvoti no VPD mācību gads beidzas 

31.05.2023.



Skolēnu brīvlaiki

● Rudens brīvdienas: 24.10.2022.-28.10.2022.

● Ziemas brīvdienas: 26.12.2022.-06.01.2023.

● Papildbrīvdienas 1. kl.: 06.02.2023.-10.02.2023.

● Pavasara brīvdienas 1.-12. kl.: 13.03.2023.-17.03.2023.

● Vasaras brīvdienas: 01.06.2023.-31.08.2023.



Valsts pārbaudes darbi



Valsts pārbaudes darbi



Ropažu vidusskolas vērtības.

● Cieņa .
● Sadarbība.
● Mērķtiecība.
● Uzņēmība.
● Atbildība.

Gada prioritārā vērtība - ATBILDĪBA.



Skolas vērtības e-

klases uzvedības 

žurnālā (pozitīvās 

piezīmes)

Cikliska (ikgadēja) 

skolas vērtību 

prioritātes noteikšana

Vērtību vēstnešu 

izvirzīšana un 

godināšana 

semestra beigās

1xmēnesī 

vērtībstunda

(klases st.)

Sarunu stunda 

izaugsmei

( 1x nedēļā)

Vērtībizglītības un 

izaugsmi veicinošas 

aktivitātes

Izaugsmes un 

vērtībizglītības 

programmas 

īstenošana

MOT 7., 8.kl.



Interešu izglītība Ropažu vidusskolā 
2022./2023.m.g.



MOT nodarbības Ropažu vidusskolā



Zinību diena - 1.septembris



Brauciena mērķis: 

1.septembra koncerts 

„MUSIQQ!” Upesciemā, 

Garkalnes pag.

Brauciena maršruts: 

Tumšupe(17.15) -

Kākciems(17.30) - Ropaži 

KC (18.00) -

Zaķumuiža(18.15) –

Silakrogs (18.20) -

Mucenieki(18.35) -

Upesciems (19.00 pie Berģu 

Mūzikas un mākslas skolas)

Atgriešanās: 1.septembris ~ 

plkst. 21.00 no Berģu 

Mūzikas un mākslas skolas

https://www.facebook.com/34409782570649

8/posts/pfbid02UB8FNvmJiiBtixaa9diVgm1R

9WPuG3BN1bFNSTXxmJEowrSAV3Vhx5pn

suwqMyCMl/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/344097825706498/posts/pfbid02UB8FNvmJiiBtixaa9diVgm1R9WPuG3BN1bFNSTXxmJEowrSAV3Vhx5pnsuwqMyCMl/?sfnsn=mo




2. septembris Ropažu vidusskolā



Noteikumi garderobē

Katram skolēnam ir pieejams garderobes skapītis. 
Septembra pirmajās dienās tiks izsniegta atslēga.

Katram skolēnam jāievēro garderobes lietošanas 
noteikumi.

Skolas garderobē skolēni uzturas pēc iespējas īsāku 
laiku un tikai gadījumos, kad nepieciešams atstāt/ 
paņemt virsdrēbes, sporta tērpu vai maiņas apavus.



Kavējumu pieteikšana

Ja skolēns nevar ierasties skolā, vecāki var 
informēt par skolēna kavējumu šādos veidos:

– pieteikt kavējumu skolvadības sistēmā e-klase, 
sadaļā "Kavējumu pieteikšana" līdz attiecīgās 
darba dienas plkst. 8.15.

– pieteikt kavējumu, zvanot uz skolas lietvedību 
pa 27796571 (Ropažos), 67958380 (Zaķumuižā) 
līdz attiecīgās darba dienas plkst. 8.15.

– kavējuma pieteikums nav uzskatāms par 
kavējumu attaisnojošu dokumentu.



Kavējumu attaisnošana

• Skolēnu kavējumu attaisnošanu e-klasē veic klases 
audzinātājs, ievērojot, ka:
– kavējumi, kas saistīti ar izglītojamā piedalīšanos Skolas 

organizētajos pasākumos, tiek uzskatīti par attaisnotiem 
bez kavējuma zīmes,

– kavējumi slimības dēļ tiek attaisnoti ar ārsta/ ārstniecības 
iestādes izziņu,

– kavējumi citu iemeslu dēļ tiek attaisnoti:
• ja ir iesniegts vecāku rakstisks ziņojums, norādot kavējuma 

iemeslu (līdz 3 dienām).
• ja ir iesniegta izziņa no mūzikas, sporta, mākslas skolām u.c. 

interešu izglītības iestādēm.
• ja izglītojamais mācību laikā dodas ceļojumā (t.sk. sacensībām), 

kas ir ilgāks par 3 darba dienām, izglītojamais ne vēlāk kā 3 
darba dienas pirms brauciena iesniedz direktoram vecāku 
parakstītu un ar mācību priekšmetu skolotājiem un klases 
audzinātāju saskaņotu iesniegumu (pielikums Nr.5).

• ja ir saņemta Skolas medmāsas vai pedagoga atļauja saskaņotai 
prombūtnei.



Neattaisnoti kavējumi

• Ja skolēns neapmeklē skolu un vecāki atkārtoti nav 
informējuši par neierašanās iemesliem, klašu 
audzinātājs informē sociālo pedagogu, kurš savas 
kompetences ietvaros uzsāk darbu ar skolēnu un 
ģimeni.

• Ja skolēnam ir 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas 
semestrī, skola nekavējoties Valsts izglītības 
informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā 
kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī 
rīcību to novēršanai un informē Sociālo dienestu.



Kur vērsties jautājumu gadījumā?

1. Jautājiet padomu klases audzinātājam!
2. Par mācību priekšmeta neskaidrībām (vērtēšana, uzdevumi 

u.c.) rakstiet vēstuli e-klasē mācību priekšmeta skolotājam!
3. Ja sadarbība nav produktīva, sazinieties ar vietnieku 

izglītības jomā (Zaķumuižā- Jolanta Nazarova, Ropažos- Linda 
Bezrodina, audzināšanas jomā - Zita Andersone)!

4. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar atbalsta personālu:
– sociālo pedagogu Ropažos Gitu Zeltiņu (tel. nr. 23372445), 
– psihologu Anitu Vaščenkovu (tel. nr. 24772008), 
– sociālo pedagogu Zaķumuižā Marku Ignatoviču (tel. nr. 

24772009)!

5. Ja nepieciešams, sazinieties ar skolas direktori Noru Pavlovu
(tel. nr. 26753522)!



KONTAKTI

Zaķumuiža

Skolas iela 3, Zaķumuiža

Ropažu novads

LV-2133

e-pasts: skola@ropazi.lv

tālr.: +371 67958380

Ropaži

Rīgas iela 5, Ropaži

Ropažu novads

LV-2135

e-pasts: skola@ropazi.lv

tālr.: +371 27796571

mailto:skola@ropazi.lv
mailto:skola@ropazi.lv

