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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.

mācību gadu  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021. mācību 

gadu 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 
21011111  V - 10120 27.08.2018. 250 249 

Pamatizglītības 

programma 
21011111  ID V_2904 26.06.2020. 121 118 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

programma 

31013011 
 

 V - 648 20.11.2009. 25 24 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 
31016011  ID V_2905 26.06.2020. 16 16 

  

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

Nr. p. 

k. 

Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021. mācību gadu 

(31.08.2021.) 

45 Mācību procesa nodrošināšanai ir 

visi nepieciešamie pedagogi. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021. mācību gadā 

0 --- 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 Pieejamais atbalsta personāls- 

sociālais pedagogs, izglītības 

psihologs, logopēds, pedagogs 

karjeras konsultants, bibliotekārs, 

medmāsa 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

1) Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana 2., 5., 8., 11. klasēs. 

Sasniedzamie rezultāti:  

- 2., 5., 8., 11. klašu izglītojamie un izglītojamo vecāki ir informēti par kompetencēs 
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balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas uzsākšanu;  

- pedagogi ir iepazinušies ar kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura  standartiem 

un  mācību priekšmetu programmu paraugiem; 

- pedagogi ir pielāgojuši mācību priekšmetu paraugus atbilstoši klases īpatnībām; 

- notiek regulāra pedagogu sadarbība starpdisciplināro stundu sagatavošanā un realizēšanā; 

- ir sniegts metodiskais atbalsts kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanā;  

- veikta mācību stundu vērošana 2., 5., 8. un 11. klasēs. 

 

2) Mācību sasniegumu paaugstināšana STEM jomas mācību priekšmetos. 

Sasniedzamie rezultāti: 

- ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos iekļauti daudzveidīgu izziņas līmeņu 

uzdevumi; 

-   paaugstinājušies izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos un mācību priekšmetu 

olimpiādēs STEM jomā; 

-  izglītojamie iesaistās STEM jomas interešu izglītības programmās un fakultatīvajās 

nodarbībās. 

 

3) Individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas aktualizācija ikdienas mācību 

procesā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

- pedagogi ir aktualizējuši un padziļinājuši savas zināšanas par individualizāciju, 

diferenciāciju un personalizāciju; 

- mācību procesā tiek izmantota individualizācija, diferenciācija un personalizācija; 

- pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību stundu plānošanā un vadīšanā, akcentējot 

individualizāciju, diferenciāciju un personalizāciju. 

 

4) Materiāltehniskās bāzes papildināšana kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Sasniedzamie rezultāti: 

- apzināti materiāltehniskie resursi kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanai; 

- izvērtēta esošā materiāltehnisko resursu bāze kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai; 

- apzināti trūkstošie materiāltehniskie resursi kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai; 

- izveidots finanšu pieprasījums nepieciešamo materiāltehnisko resursu iegādei; 

- piešķirtā finansējuma ietvaros papildināti materiāltehniskie resursi kompetencēs balstīta 

mācību procesa nodrošināšanai. 

 

5) Sadarbības partneru piesaiste, veicinot starptautisku izglītības iestāžu sadarbības 

projektu realizāciju. 

Sasniedzamie rezultāti: 

- popularizēta  eTwinning programma; 

-  izglītības iestāde iesaistījusies Ekoskolas  starptautiskajās aktivitātēs;  

- popularizēta starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija – Daudzpusīgu spēju un talantu attīstīšana izaicinājumiem 

atvērtā, cieņpilnā un radošā mācību procesā. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija – Atvērta un radoša skola nepārtrauktā attīstībā. 
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2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, godīgums, tolerance 

2.4. 2020./2021. mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

1) Kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana 1., 4., 7., 10. klasēs 

Sasniegtie rezultāti: 

- 1., 4., 7., 10. klašu izglītojamie 2020./2021. mācību gada septembra klases stundās un 

izglītojamo vecāki 2020. gada rudens skolas vecāku kopsapulcē ir informēti par 

kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas uzsākšanu 2020./2021. mācību 

gadā; 

- visi pedagogi uzsākot 2020./2021. mācību gadu ir iepazinušies ar kompetencēs balstīta 

vispārējās izglītības satura standartiem un programmu paraugiem; 

- veidojot mācību priekšmeta tematisko plānu 2020./2021. mācību gadam pedagogi ir 

pielāgojuši mācību priekšmetu paraugus atbilstoši klases īpatnībām; 

- 2020./2021. mācību gadā 80% pedagogi sadarbojās starpdisciplināro stundu sagatavošanā 

un realizēšanā;  

- 30% pedagogu ir sniegts metodiskais atbalsts kompetencēs balstīta vispārējās izglītības 

satura ieviešanā;  

- veikta 14 mācību stundu vērošana 1., 4., 7. un 10. klasēs. 

 

2) Efektīvas mācību stundas nodrošināšana ikdienas mācību procesā 

Sasniegtie rezultāti: 

- pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts efektīvas mācību stundas nodrošināšanā - 

3.11.2020. novadīta metodiskā nodarbība pedagogiem “Efektīva mācību stunda”, 

pedagogu dalība Skola 2030 vebināros par mācību stundu plānošanu, sniegtas 

12 individuālās konsultācijas pedagogiem par efektīvas mācību stundas plānošanu un 

vadīšanu; 

- pedagogi mācību procesā akcentē sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti. 
 

3) Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

”PuMPuRS” uzsākšana 

Sasniegtie rezultāti: 

- 2020. gada 3. septembrī notika projekta “PuMPuRS” ievadseminārs; 

- 2020. gada 9. oktobrī projektā iesaistītie pedagogi piedalījās Ingas Rementes vadītajā 

supervīzijā; 

- 2020. gada 22., 23., 30. oktobrī 24 pedagogi piedalījās projekta “PuMPuRS” kursos, 

apgūstot izglītības iestādes darbības pašnovērtēšanu un pedagoga profesionalitāti PMP 

risku mazināšanai, izglītojamo centrētu pieeju PMP risku mazināšanai; 

- 2020./2021. mācību gada 1. semestrī izstrādāti 8 individuālie atbalsta plāni, 2. semestrī – 

9 individuālie plāni. 

 

4) Remontdarbu veikšana izglītības iestādes koplietošanas telpās 

Sasniegtie rezultāti: 

- novērtēta izglītības iestādes koplietošanas telpu fiziskās vide un atbilstība lietošanas 

mērķim, ņemot vērā telpu apsekošanu, kontrolējošo institūciju atzinumus, izglītojamo, 

vecāku un pedagogu EDURIO aptauju rezultātus; 

- izstrādātas tāmes sānu kāpņu telpu, kāpņu un 2. stāva zēnu, meiteņu un skolotāju tualešu  

remontdarbu veikšanai; 

- iesniegts finansējuma pieprasījums izglītības iestādes budžeta projektā 2021. gadam; 

- remontdarbu veikšana atlikta Dibinātāja finansējuma ierobežoto iespēju dēļ. 
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5) Izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes lomas palielināšana 

izglītības iestādes demokrātiskā attīstībā 

Sasniegtie rezultāti: 

- izvirzīti pārstāvji izglītības iestādes padomei uz 2020./2021. mācību gadu un 

2021./2022. mācību gadu, ievēlēta iestādes padomes vadība un aktīvs; 

- izglītojamo  vecāku pārstāvji piedalījušies epidemioloģisku drošu pasākumu organizēšanā 

(izstādes par vaļaspriekiem izglītības iestādes bibliotēkā, klašu pasākumi, pasākumi 

tiešsaistē),  intervijā ar  izglītības iestādes akreditācijas ekspertu komisiju; 

- izglītības iestādes padomes priekšlikumi ņemti vērā attālinātā mācību procesa norises 

pilnveidošanā un uzlabošanā, pārtikas paku komplektēšanā; 

- izglītojamo pašpārvalde iesaistījusies epidemioloģiski drošu pasākumu organizēšanā 

(Ekoskolas aktivitātes, pasākumi tiešsaistē), intervijā ar izglītības iestādes akreditācijas 

ekspertu komisiju; 

- pašpārvaldes dalībnieki regulāri izsaka priekšlikumus izglītības iestādes administrācijai 

par skolas darbību dažādās jomās. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja nodrošina efektīvu savas 

darbības un izglītības iestādes darbības pašvērtēšanu. 

Attīstības plāna izstrāde veikta pēctecīgi, pielietojot 

dažādas metodes un balstoties uz iepriekšējā plāna 

izvērtējumu. 

Virzīt pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi uz praksē 

balstītu mācīšanos kolektīvā, 

veicinot izglītības iestādes kā 

mācīšanās organizācijas darbību. 

Vadītāja nodrošina efektīvu personāla pārvaldību, 

deleģējot pienākumus un atbildību administrācijai un 

iestādes darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā 

konkrēta uzdevuma veikšanā iesaistot citu mērķgrupu 

pārstāvjus. Personāls ir profesionāls, stabils, ar vienotu 

izpratni par sasniedzamajiem mērķiem.  

Iestādes vadītājam rast iespēju 

piesaistīt  papildus finanšu resursus 

no dažādiem avotiem. 

Vadības komanda darbojas profesionāli, saskaņoti, ar 

vienotu redzējumu par sasniedzamo rezultātu, īstenojot 

sadarbību un savstarpēju pienākumu deleģēšanu. 

Regulāri tiek aktualizēti un precizēti izvirzītie mērķi. 

 

Vadītājai ir nepieciešamās zināšanas un izpratne par 

iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldību. Vadītāja veic resursu pārvaldību saskaņā ar 

iestādes attīstības plānu.  

 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājai ir nepieciešamās zināšanas par iestādes 

darbības tiesiskuma jautājumiem un izglītības iestādes 

vadītāja atbildību, kas noteikta normatīvajos 

dokumentos. Vadītājai ir profesionālā kompetence 

Vadītājai pilnveidot zināšanas par 

aktuālajiem izglītības politikas 

plānošanas dokumentiem un 
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Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanai un regulārai 

atjaunošanai.  

aktualitātēm pārvaldībā. 

Vadītājai ir zināšanas un prasmes par līderības 

stratēģijām un taktikām. Vadītājs konsultējas ar 

iesaistītajām pusēm, argumentēti un demokrātiski 

pieņem lēmumu, uzņemas atbildību un prot vadīt krīzes 

situāciju. 

Vadītājai ir teicamas komunikācijas prasmes. Spēj 

komunicēt dažādās auditorijās un situācijās, apzināti  

pielietojot savu komunikācijas kompetenci, lai 

sasniegtu personīgos un iestādes izvirzītos mērķus. 

Vadītājas viedoklis mērķtiecīgs, strukturēts un loģisks.  

 

Vadītājas darbība ir ētiska, konsekventa, tajā ir vārdu 

un darbu saskaņa, cieņpilna komunikācija jebkurā 

situācijā. Tiek ievēroti cilvēktiesību principi un 

vispārcilvēciskās vērtības. 

 

Vadītājai ir izpratne par aktualitātēm izglītības 

attīstības un izglītības kvalitātes jautājumiem. Spēj 

sasaistīt savu darbību ar valstī noteiktajiem mērķiem, 

izvērtējot savas izglītības iestādes darbību un 

sasniegtos rezultātus. 

 

Vadītājai ir zināšanas un izpratne par audzināšanas, 

mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, seko 

informācijai par pedagoģijas, skolvadības un 

pārvaldības aktualitātēm. 

 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja aktīvi sadarbojas ar dibinātāju, veicinot 

dibinātāja mērķu sasniegšanu, veiktu izglītības iestādes 

un savas darbības pašvērtēšanu, iestādes attīstības 

plānošanu. Vadītāja sadarbībā ar dibinātāju nodrošina 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, 

atbilstošu un mūsdienīgu infrastruktūru un resursus 

izglītības programmu īstenošanai. 

Mainoties pašvaldībai, veidot 

veiksmīgu un produktīvu sadarbību 

ar Aizkraukles novada pašvaldību, 

tās iestādēm un struktūrvienībām. 

Vadītāja iesaistās un organizē daudzpusīgu sadarbību 

ar vietējo kopienu, dibinātāja iestādēm un 

struktūrvienībām, piedaloties īstenotajās aktivitātēs, 

organizējot pasākumus un aktivitātes sadarbības 

veicināšanai, piedaloties projektu izstrādē un 

realizēšanā dažādu mērķu īstenošanai. 

Rosināt pedagogus savstarpējai 

pieredzes apmaiņai, sekmējot labās 

prakses piemēru uzkrāšanu un 

publiskošanu, un aktualizēt 

mācīšanās grupu darbību. 
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Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja veido izziņas un inovāciju organizācijas 

kultūru iestādē, veicina mērķgrupu atvērtību 

pārmaiņām, izpratni par to nepieciešamību. Uzņemas 

atbildību par pārmaiņu ieviešanu. 

Aktualizēt izglītības iestādes 

padomes un izglītojamo 

pašpārvaldes lomu izglītības 

iestādes attīstībā. 

Vadītāja nodrošina savstarpēju sadarbību un 

komanddarbu, lai īstenotu pieredzes apkopošanu un 

uzkrāšanu kvalitatīvai izglītības programmu 

īstenošanai.  

 

Vadītāja nodrošina kvalitatīvu informācijas apmaiņu 

starp iestādi un izglītojamo vecākiem, veicina regulāru 

vecāku iesaisti izglītības iestādes darbībā, uzklausa 

izglītojamo vecāku priekšlikumus un viedokļus. 

 

Vadītāja rada priekšnosacījumus un atbalsta sekmīgu 

izglītības iestādes padomes un izglītojamo 

pašpārvaldes darbību, plāno vadības komandas atbalstu 

un nepieciešamos finanšu resursus iestādes padomes un 

izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvu realizēšanai. 

Vadītāja iesaista izglītības iestādes padomi un 

izglītojamo pašpārvaldi iestādes darbības pašvērtēšanā 

un attīstības plānošanā. 

 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem izglītības iestādes pedagogiem ir  normatīvajos 

aktos noteiktā nepieciešamā izglītība un profesionālā 

kvalifikācija. Visa nepieciešamā informācija ir 

savlaicīgi ievadīta un aktualizēta VIIS. VIIS pieejamā 

informācija par pedagogu tarifikāciju ir pilnīga, atbilst 

reālajai situācijai un normatīvajos aktos noteiktajam. 

Izglītības iestāde katru gadu atjauno informāciju par 

personālu no Sodu reģistra.  

Motivēt pedagogus aktīvāk 

iesaistīties savas profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanā. 

Visi izglītības iestādes pedagogi veic tiesību aktos 

noteikto nepieciešamo profesionālās kompetences 

pilnveidi. Informācija VIIS par profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga. 

 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, kas 

atbilst izglītības iestādes un tās īstenoto programmu 

specifikai. Izglītības iestādē ir ieviesta pedagogu 

profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma. Izglītības 

iestādē ir nodrošināta visu izglītības programmu 
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mācību priekšmetu mācīšana. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma pedagogu 

mērķtiecīgai zināšanu, prasmju un kompetenču 

apgūšanai un pilnveidošanai. Nepieciešamā 

profesionālā pilnveide tiek apmaksāta no izglītības 

iestādes finanšu resursiem. Pedagogi regulāri izvērtē 

savu profesionālo darbību, nosakot tās stiprās puses.  

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021. mācību gadu 

4.1.  ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

(Nr. 8.3.2.2./16/I/001) 

Projekta ietvaros 1.- 4. klašu izglītojamajiem nodrošināts pedagoga palīgs, atbalsta personāls - 

izglītības psihologs, interešu izglītības programma “Programmēšanas pamati”. 1. - 6. klašu 

izglītojamajiem piedāvāta interešu izglītības programma “Robotika”, nodarbību cikls 

dabaszinībās. 

Ar projekta atbalstu 3.a klase ar audzinātāju piedalījās raidījuma “Literatūre/sākumskola” 

filmēšanā, 2.b klase ieguva LEGO Education WeDo 2.0 10 robotu konstruktoru komplektus. 

 

4.2.  ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 

Izglītojamajiem sniegtas 34 individuālās pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas, kā arī 

notikuši daudzveidīgi semināri,  lekcijas un tikšanās tiešsaistē (atbilstoši epidemioloģiskajai 

situācijai).  

 

4.3.  ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(Nr. 8.3.4.0/16/I/001) 

Pedagogi piedalījušies projekta ievadseminārā, kursos un supervīzijā. 1. semestrī izstrādāti 

8 individuālie atbalsta plāni, bet 2. semestrī - 9 individuālie atbalsta plāni. Individuālās 

konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem un izglītības psihologa nodrošinājušas 

plānoto atbalstu izglītojamajiem ar dažādiem PMP riskiem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.  Biznesa augstskolas Turība “Uzņēmējdarbības skola” 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.  Prioritātes: 

2020./2021. mācību gadā Vecāku iesaistīšana paaudžu sadarbības veicināšanā.     

2021./2022. mācību gadā Integrēt skolēnu sociāli emocionālo audzināšanu ikdienas mācību 

procesā.   

2022./2023. mācību gadā Akcentējot Pļaviņu pilsētas un tās apkārtnes kultūrizglītības un 

vēsturiskās vērtības, sekmēt skolēnu lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības 

nostiprināšanos. 

6.2.  Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas 

Klases audzinātāju stundās, mācību stundās un pasākumos tika akcentēta skolēnu uzmanība 

kultūru atšķirībām, vecuma atšķirībām, tolerancei, cieņai, pacietībai un atbalstam.  

Konfliktu un domstarpību risināšanā un profilaksē iesaistījās skolas atbalsta personāls: 

psihologs un sociālais pedagogs.  

http://www.dobelesizglitiba.lv/f/uploads/ProjektsSAM%208.3.2.2.16.001.docx
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Vecāki kopā ar skolēniem piedalījās pasākumu norisē un to organizēšanā, kas stiprina 

attiecības starp paaudzēm (sporta dienas, labdarības akcijas, svētku apsveikumu gatavošana 

Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” iemītniekiem, tematiskās izstādes “Ko var darīt brīvajā 

laikā?” – vecāku un vecvecāku hobiji un kolekcijas). Akcentēta nozīme un nepieciešamība 

apzināt, saglabāt un popularizēt savas ģimenes vēsturiskās un kultūras mantojuma liecības 

(izveidoti dzimtu ciltskoki, aptaujāti barikāžu dalībnieki, deportācijās izsūtītie, Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieri, pētījums “Mana ģimene padomju laikos”). 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1.  2021. gada janvārī norisinājās Pļaviņu novada ģimnāzijas akreditācija. Saņemtais 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums sniedza gandarījumu iestādes darbībā iesaistītajām 

mērķgrupām - ekspertu vērtējums vairākos kritērijos pārsniedza pašnovērtēšanas procesā 

iegūto vērtējumu. 

2020./2021. mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs, ņemot vērā izglītojamo, 

izglītojamo vecāku un pedagogu EDURIO aptauju rezultātus un priekšlikumus par attālinātā 

mācību procesa norisi, spēja veiksmīgi pārorientēt savu darbu un pielāgot mācību procesu 

nenoteiktajai epidemioloģiskajai situācijai valstī.  

 

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021. mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Analizējot pēdējo trīs mācību gadu valsts pārbaudes darbu sasniegumus pamatizglītības posmā 

(2018./2019. m.g., 2019./2020. m.g., 2020./2021. m.g.) var secināt, ka sasniegumu līmenis ir 

salīdzinoši stabils – 3. klasē tradicionāli ap valsts vidējo līmeni, izņemot 2020./2021. mācību 

gadu, kad rezultāti ir ievērojami zemāki nekā valsts vidējie, kas skaidrojams ar ilgu laiku 

attālinātajā mācību procesā, 6. klasē – rezultāti dabaszinībās ir tuvu valsts vidējam rezultātam, 

bet matemātikā un latviešu valodā rezultāti ir lēcienveidīgi katru mācību gadu atšķirīgi gan 

virs, gan zem valsts vidējā līmeņa. Diagnosticējošie darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās 

komisijās un nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas ikdienas mācību darbā.  

Analizējot datus par 9. klases valsts pārbaudes darbiem, secinām, ka rezultāti 

2018./2019. mācību gadā visos valsts pārbaudes darbos ir virs valsts vidējā. 2019./2020. 

mācību gadā - valsts pārbaudes darbi nenotika, bet 2020./2021. mācību gadā valsts pārbaudes 

darbi tika aizstāti ar diagnosticējošajiem darbiem, kas nav salīdzināmi ar iepriekšējos gados 

kārtotajiem. Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu rezultāti tiek analizēti 

metodiskajās komisijās un nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas ikdienas mācību 

darbā. 

12. klases valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti salīdzinot gan konkrēto skolēnu 

sasniegumu dinamiku no 10. līdz 12. klasei, gan salīdzinot ar līdzīgām skolām un valsti 

kopumā. Salīdzinošajos rādītājos ļoti nozīmīgs ir skolēnu skaits, kas kārto valsts pārbaudes 

darbus. Analizējot pēdējo trīs mācību gadu datus par 12. klases valsts pārbaudes darbiem, 

statistikas dati liecina, ka centralizētajos eksāmenos Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, 

atkarībā no izvēlētās izglītības programmas, kopumā augstākos rezultātus uzrāda latviešu 

valodā – atkarībā no mācību gada 3 – 15% virs valsts vidējā līmeņa, savukārt krievu valodā – 

līdzvērtīgi valsts vidējam līmenim, bet angļu valodā pēdējos divos mācību gados ir ar 

lejupejošu tendenci – 2% zem valsts vidējā, lai arī 2018./2019. mācību gadā tika uzrādīti 

augsti rezultāti – 10% virs valsts vidējā. Virs valsts vidējā līmeņa ir rezultāti matemātikas 

centralizētajā eksāmenā – 5% 2018./2019. mācību gadā un 2019./2020. mācību gadā, un 

līdzvērtīgi valsts vidējam vērtējumam 2020./2021. mācību gadā. Pārējos izvēles eksāmenos 

12. klasē sniegums ir ar augšupejošu tendenci, piemēram, vēsturē - 31% virs valsts vidējā 
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līmeņa. Savukārt bioloģijā un ķīmijā izglītojamie uzrāda labus rezultātus pamatzināšanās un 

zināšanu lietošanā standartsituācijās, bet jāuzlabo izglītojamo prasme pielietot zināšanas 

nestandarta situācijās. 

 

Izglītības iestādes vadītājs  _____________________ Ilze Luksa 
 (*paraksts)    

 

 
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 


