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 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V-10120 27.08.2018. 174 174 

Pamatizglītības 

programma 

21011111  V_2904 26.06.2020. 195 191 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

programma 

31016011  V_2905 26.06.2020. 35 36 

Vispārējās vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

izglītības 

programma 

31013011  V-648 20.11.2009. 14 14 

 

1.2.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri 

uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību 

gada laikā) 

4 izglītojamie mainījuši izglītības iestādi (Bikstu pamatskola, Jēkabpils 2. vidusskola, 

Daugavpils Centra vidusskola) dzīvesvietas maiņas dēļ. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) 

3 pamatizglītības posma izglītojamie izvēlējušies izglītošanās procesu turpināt tālmācībā, 

par būtiskāko iemeslu minot iespēju izvēlēties savām spējām atbilstošu laika plānojumu 

un intensitāti. 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls) 

1 izglītojamais izbraucis uz ārzemēm, plānojot izglītības ieguvi turpinot mītnes zemē, bet 

faktiski mācības turpina Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā. 

 

1.3.  Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

 

0  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.) 

6 Pieejams sociālais pedagogs, 

izglītības psihologs, 

logopēds, medmāsa, 



NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

bibliotekārs, pedagoga palīgs 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

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

atvērtā, cieņpilnā un radošā mācību procesā.  

2.2.  Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Atvērta un radoša skola nepārtrauktā attīstībā. 

2.3.  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, godīgums, tolerance 

2.4.  2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Kompetencēs 

balstīta vispārējās 

izglītības satura 

ieviešana 2., 5., 8., 

11. klasēs 

a) kvalitatīvi: 

2., 5., 8., 11. klašu izglītojamie un 

izglītojamo vecāki ir informēti par 

kompetencēs balstīta vispārējās izglītības 

satura ieviešanas uzsākšanu. 

 

 

 

Pedagogi ir iepazinušies ar kompetencēs 

balstīta vispārējās izglītības 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. 

 

Sasniegts (klases stundās 

un vecāku sanāksmēs 

izglītojamie un vecāki 

informēti par kompetencēs 

balstītā mācību satura 

ieviešanu). 

 

Sasniegts  

 

 

 

Sasniegts 

 

 

Sasniegts - tiek realizētas 

starpdisciplināras mācību 

stundas, to apliecina  

mācību stundu vērošana, 

tematiskie plānojumi 

 

Sasniegts -sniegts 

metodiskais atbalsts gan 

individuāli, gan MK 

ietvaros, gan pedagogu 

sanāksmēs 

 b) kvantitatīvi: 

Veikta mācību stundu vērošana 2., 5., 8., 

11. klasēs. 

 

Daļēji sasniegts - veikta 

15% pedagogu mācību 

stundu vērošana 

epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ. 

 

Mācību 

sasniegumu 

paaugstināšana 

STEM jomas 

priekšmetos 

a) kvalitatīvi 

Ikdienas mācību procesā un pārbaudes 

darbos iekļauti daudzveidīgu izziņas 

līmeņu uzdevumi. 

 

 

 

Sasniegts - PD iekļauti 

dažādu izziņas līmeņu 

uzdevumi, paaugstinājies 

izglītojamo sniegums CE 

nestandarta situāciju 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

 

 

Izglītojamie iesaistās STEM jomas interešu 

izglītības programmās un fakultatīvajās 

nodarbībās. 

 

uzdevumos. 

 

Sasniegts - izglītojamie 

aktīvi piedalās robotikas, 

programmēšanas pamatu 

un “Mazā pētnieka” 

interešu izglītības 

programmās, fakultatīvajās 

nodarbībās matemātikā. 

 b)  kvantitatīvi: 

Paaugstinājušies izglītojamo rezultāti 

valsts pārbaudes darbos un mācību 

priekšmetu olimpiādēs STEM jomā. 

 

Sasniegts - 

paaugstinājušies             

10. - 12. klašu izglītojamo 

mācību sasniegumi un CE 

rezultāti, piemēram, 

matemātikas gada 

vērtējumi par 5%, CE 

matemātikā - par 27%;  

STEM jomas mācību 

priekšmetu starpnovadu  

olimpiādēs 25 godalgotas 

vietas - dinamika: 150%. 

Individualizācijas, 

diferenciācijas un 

personalizācijas 

aktualizācija 

ikdienas mācību 

procesā  

a) kvalitatīvi: 

Pedagogi ir aktualizējuši un padziļinājuši 

savas zināšanas par individualizāciju, 

diferenciāciju un personalizāciju. 

 

 

 

Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību 

stundu plānošanā un vadīšanā, akcentējot 

individualizāciju, diferenciāciju un 

personalizāciju. 

 

Sasniegts - pedagogi 

padziļinājuši zināšanas 

individuāli, profesionālās 

pilnveides aktivitātēs un 

MK ietvaros. 

 

Daļēji sasniegts - 

pedagogu lielā noslodze 

ierobežo pedagogu 

iespējas savstarpējai 

sadarbībai. 

 b) kvantitatīvi: 

Mācību procesā tiek izmantota 

individualizācija, diferenciācija un 

personalizācija. 

 

Daļēji sasniegts - 

2022./2023. mācību gadā 

nepieciešama profesionālā 

pilnveide par pašvadīta 

mācību procesa 

organizēšanu. 

 

Materiāltehniskās 

bāzes 

papildināšana 

kompetencēs 

balstīta mācību 

procesa 

nodrošināšanai 

a) kvalitatīvi: 

Apzināti materiāltehniskie resursi 

kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

  

Izvērtēta esošā materiāltehnisko resursu 

bāze kompetencēs balstīta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 

Sasniegts - pedagogi 

apzinājuši nepieciešamos 

materiāltehniskos resursus. 

 

Sasniegts - pedagogi 

izvērtējuši pieejamās 

resursu izmantošanas 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

 

 

Apzināti trūkstošie materiāltehniskie 

resursi kompetencēs balstīta mācību 

procesa nodrošināšanai. 

 

Piešķirtā finansējuma ietvaros papildināti 

materiāltehniskie resursi kompetencēs 

balstīta mācību procesa nodrošināšanai. 

iespējas. 

 

Daļēji sasniegts - 

nepieciešamo resursu 

klāsts regulāri papildinās 

 

Daļēji sasniegts- 

nepietiekams finansējums 

liedz iespēju papildināt 

inventāra un pamatlīdzekļu 

klāstu, kas nepieciešams 

kompetencēs balstītā 

satura ieviešanai.  

 b) kvantitatīvi: 

Izveidots finanšu pieprasījums 

nepieciešamo materiāltehnisko resursu 

iegādei. 

 

Izstrādāts finanšu 

pieprasījums 18304 EUR 

apmērā, saņemtais 

finansējums - 2033 EUR 

(11% no nepieciešamajiem 

finanšu līdzekļiem). 

Sadarbības 

partneru piesaiste, 

veicinot 

starptautisko 

izglītības iestāžu 

sadarbības projektu 

realizāciju  

a) kvalitatīvi: 

Izglītības iestāde iesaistījusies Ekoskolas  

starptautiskajās aktivitātēs 

 

 

 

 

Popularizēta starptautiskā jauniešu 

pašaudzināšanas programma  Award 

 

 

Dalība Erasmus + apmācības semināros 

 

Sasniegts - skola aktīvi 

iesaistās Ekoskolu 

programmas aktivitātēs, 

popularizējot labās prakses 

piemērus un veikumu. 

 

Daļēji sasniegts - Award 

programma reālajā darbā 

aizstāta ar AFS 

aktivitātēm. 

 

Sasniegts - skolas pārstāvji 

piedalījušies Erasmus+ 

apmācībās un vebināros. 

 b) kvantitatīvi: 

Popularizēta  eTwinning programma. 

 

Sasniegts - eTwinning 

programmā iesaistījušās 

3 klases. 

 

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

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 
Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Kompetencēs 

balstīta vispārējās 

izglītības satura 

ieviešana 3.,6., 9., 

12. klasēs 

a) kvalitatīvi: 

3., 6., 9., 12. klašu vecāki ir informēti par 

kompetencēs balstīta vispārējās izglītības 

satura ieviešanas uzsākšanu. 

Pedagogi ir iepazinušies ar kompetencēs 

 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

balstīta vispārējās izglītības 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. 

 b) kvantitatīvi: 

Veikta 20% pedagogu mācību stundu 

vērošana 3., 6., 9., 12. klasēs katrā 

semestrī. 

 

Pašvadīta mācību 

procesa 

akcentēšana 

ikdienas mācību 

darbā 

a) kvalitatīvi 

Pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts 

pašvadīta mācību  procesa nodrošināšanā. 

Pedagogi ikdienas mācību procesā 

nodrošina izglītojamajiem iespēju realizēt 

pašvadītu mācīšanās procesu individuālo 

spēju un talantu attīstībai. 

 

 b) kvantitatīvi 

Organizēta pedagogu profesionālā 

pilnveide pašvadīta mācību procesa 

organizēšanā (35 pedagogi). 

 

Skolas 105 gadu 

jubilejas 

organizēšana 

a) kvalitatīvi 

Vienots estētiskais noformējums izglītības 

iestādes koplietošanas telpās. 

Mērķtiecīga izglītības iestādes vēstures 

materiālu uzkrāšana un arhivēšana. 

Jubilejas pasākumu cikls organizēts, 

balstoties uz izglītojamo, izglītības iestādes 

darbinieku un vietējās kopienas 

priekšlikumiem. 

 

 b) kvantitatīvi 

Noorganizēti skolas jubilejas pasākumi: 

izglītojamajiem, darbiniekiem, 

absolventiem un sadarbības partneriem. 

Izstrādāts literārais jaunrades darbu žurnāls 

“Solis”. 

 

Skolas 

konkurētspējīgas 

darbības 

nodrošināšana 

a) kvalitatīvi 

Dibinātāja iesaiste izglītības iestādes darba 

izvērtēšanas procesā. 

Veikts izglītojamo  mācību darba un 

interešu izglītības sasniegumu monitorings 

un tā rezultātu analīze. 

Izstrādāts izglītības iestādes attīstības plāns 

konkurētspējas paaugstināšanai. 

 

 b) kvantitatīvi 

Veikta izglītojamo, vecāku un pedagogu 

 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

aptauja par skolas  darbību. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1.  Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izstrādātā vērtēšanas kārtība veicina 

izglītojamo mācību sasniegumus. 

Visu mācību procesā iesaistīto mērķgrupu 

līdzatbildības veicināšana kvalitātes mērķu 

sasniegšanā. 

Notiek mērķtiecīgs darbs ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, veicinot viņu sasniegumus 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

u.c. 

Veidot efektīvu formatīvās vērtēšanas 

sistēmu, kas veicinātu izglītojamo ikdienas 

sasniegumu paaugstināšanos. 

 Pilnveidot darbu ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, veicinot viņu sasniegumus 

ikdienas mācību darbā. 

 Audzināšanas darba prioritāšu izvirzīšana 

nākamajiem trīs gadiem saskaņā ar 

2020./2021. - 2022./2023. m.g. audzināšanas 

darba izvērtējumu. 

 

3.2.  Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par 

vienlīdzību un iekļaušanu, ir vienlīdzīga 

attieksme pret visiem, nav sastopama 

diskriminācija un neiecietība. 

Pedagogiem nepieciešama profesionālā 

pilnveide speciālajā izglītībā, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu iekļaujošu mācību vidi. 

Pedagoga palīga/otrā pedagoga pieejamība 

mācību stundās projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 

 

Atbalsta komandas un pedagogu sadarbība.  

Regulāra sadarbība ar Kokneses pamatskolas 

-attīstības centra speciālistiem (vecāku un 

izglītojamo konsultēšana, pedagogu 

apmācība) 

 

3.3.  Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darbībā iesaistītajām 

mērķgrupām ir vienota izpratne par izglītības 

pieejamību, rīcība atbilst izpratnei.  

Pieaugot pieprasījumam, uzsākt jaunu 

izglītības programmu īstenošanu. 

Izglītības iestāde nodrošina vides pieejamību 

un ievēro izglītojamo speciālās vajadzības. 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma, kā 

izglītojamajiem mazināt priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskus. 

 

 



3.4.  Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darbinieki konsekventi 

veicina iekšējās kārtības un drošības 

noteikumu ievērošanu, lielākā daļa 

izglītojamo izprot noteikumu nozīmi un 

nepieciešamību, ievēro tos. 

Papildus videonovērošanas kameru 

uzstādīšana 

Izglītības iestāde seko fiziskajai  drošībai, 

drošības jautājumi uzticēti noteiktiem 

darbiniekiem, darbinieki un izglītojamie zina, 

kā rīkoties ārkārtas gadījumos. Izglītības 

iestādes vadība fiziskās drošības problēmas 

un vardarbības gadījumus risina, uzklausot 

visas iesaistītās puses. 

Izglītojamo, izglītības iestādes personāla, 

vecāku izglītošana, iesaistoties sociālajā 

projektā # NEKLUSĒ 

Spēcīga, uz sadarbību vērsta atbalsta 

personāla komanda - izglītības psihologs, 

sociālais pedagogs, logopēds, pedagoga 

palīgs, medmāsa, bibliotekārs. 

 

Programmas MOT nodarbības 7. - 9. klašu 

izglītojamajiem 

 

Izglītības iestādē valda vienota kopienas 

sajūta, vienotas vērtības un gaidas. Izglītības 

iestāde rūpējas, lai neviens izglītojamais 

netiek diskriminēts un apcelts, un riska 

grupas izglītojamie jūtas labi klasē un skolā. 

Piederības sajūtu klasei un izglītības iestādei 

veicina personāla attieksme, vienota izpratne 

un kopīgi pasākumi. 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir atbilstošs materiāltehnisko 

resursu klāsts, kas izmantojams izglītības 

programmu īstenošanai. Resursu nodrošinājums 

regulāri tiek izvērtēts, pedagogiem ir zināma 

kārtība, kā pieteikt darbam nepieciešamās 

iekārtas un resursus.  

Nepieciešama sistemātiska informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju iekārtu 

nomaiņa un atjaunošana. 

 

Izglītības iestādē ir kvalitatīva IKT infrastruktūra, 

digitālās tehnoloģijas tiek integrētas mācību 

procesā, attālinātā mācību procesa īstenošanā un 

izglītības iestādes darbības efektivitātes procesu 

uzlabošanai. Izglītības iestāde rūpējas par datu 

drošību un privātumu atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam, nodrošina darbiniekiem 

tehnisko atbalstu. 

Turpināt skolas koplietošanas telpu 

atjaunošanu un remontdarbus, uzlabojot 

izglītojamo drošību un labizjūtu. 

Izglītības iestādē tiek izvērtēts resursu 

izmantošanas biežums, pieejamība un 

efektivitāte. Pedagogi un izglītojamie mācību 

stundās un nodarbībās pastāvīgi lieto pieejamos 

resursus un iekārtas. 

Nepieciešama materiāltehniskās bāzes 

sistemātiska papildināšana un 

atjaunošana. 

Izglītības iestādes telpu platība un funkcionalitāte  



Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajam. 

Izglītības iestāde rūpējas par telpu apgaismojumu, 

apkuri, gaisa kvalitāti, u.c., lai personāls un 

izglītojamie labi justos, uzturoties un mācoties 

tajās. Izglītības iestāde pieejamo finanšu līdzekļu 

ietvaros atjauno mācību un koplietošanas telpas, 

akcentējot to funkcionalitāti. 

Izglītības iestāde rūpējas par tās teritoriju un 

daudzfunkcionālo stadionu, skolas dārzs un 

iekšpagalms tiek izmantots gan mācību, gan 

audzināšanas procesā. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

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, interešu 

izglītības programma “Programmēšanas pamati”. 1. - 6. klašu izglītojamajiem piedāvāta 

interešu izglītības programma “Robotika”, mācīšanās grupas dažādos mācību priekšmetos. 

4.2.  ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(Nr. 8.3.4.0/16/I/001) 

1. semestrī izstrādāti 14 individuālie atbalsta plāni, bet 2. semestrī - 15 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” 10. klases skolēniem, projekta 

mērķis ir iedvesmot jauniešus un sniegt iespēju viņiem iegūt praktiskas zināšanas no 

pieredzējušiem dažādu profesiju pārstāvjiem, lai veicinātu interesi un izpratni par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un veiksmīgu īstenošanu, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu 

reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.  Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību): 

6.1.1. 2020./2021. m.g. iesaistīt vecākus paaudžu sadarbības veicināšanā; 

6.2.2. 2021./2022.m.g. integrēt skolēnu sociāli emocionālo audzināšanu ikdienas mācību 

procesā; 

6.2.3. 2022./2023.m.g. sekmēt skolēnu lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības 

nostiprināšanos, akcentējot Pļaviņu pilsētas un tās apkārtnes kultūrizglītības un 

vēsturiskās vērtības. 

 

6.2.  2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Mācību stundās, klases audzinātāju stundās un ārpusstundu pasākumos īpaša uzmanība tika 

pievērsta skolēnu sociāli emocionālajai  audzināšanai. Īpaši nozīmīga šīs prioritātes 

realizācija ir Covid-19 radīto seku mazināšanā. Daudziem skolēniem bija nepieciešama 

socializēšanās prasmju nostiprināšana vai apgūšana no jauna. Sarežģītu situāciju risināšanā 

iesaistījās skolas atbalsta personāls: psihologs un sociālais pedagogs. 

 Galvenie darbības virzieni: vēlmju un vajadzību sabalansēšana; pozitīvas savstarpējās 

komunikācijas un atbalstošu savstarpējo attiecību nozīmīgums; pozitīvas attieksmes pret 

http://www.dobelesizglitiba.lv/f/uploads/ProjektsSAM%208.3.2.2.16.001.docx
http://www.dobelesizglitiba.lv/f/uploads/ProjektsSAM%208.3.2.2.16.001.docx
http://www.dobelesizglitiba.lv/f/uploads/ProjektsSAM%208.3.2.2.16.001.docx


skolu veidošana; prasme pieņemt citu viedokli; prasme ievērot disciplīnu, toleranci, 

pacietību; spēja pieņemt atbildīgus lēmumus. 

  

7. Citi sasniegumi 

7.1.  Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. 2022. gada janvārī Pļaviņu vidusskolai piešķirts programmas “Ģimenei draudzīga 

darbavieta” statuss, kas ir balstīts ne tikai uz likumdošanā noteikto prasību ievērošanu 

attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī uz papildu iniciatīvām un aktivitātēm, kas ļauj 

rūpēties par visu darbinieku privātās un profesionālās dzīves harmoniju; 

7.1.2. 2021./2022. m.g. izglītības iestādes direktore Ilze Luksa piedalījās biedrības 

LĪDERE un Neatkarīgās izglītības biedrības organizētajā mentoringa programmā “Biznesa 

līderis - skolas līderim”; 

2021./2022. mācību gadā, neskatoties uz mainīgajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem 

un testēšanas algoritmiem, klātienes mācību procesa norise nodrošināja izglītojamajiem 

iespēju apgūt attālinātā mācību procesa laikā daļēji apgūtās prasmes un zināšanas, kā arī 

socializēties un uzlabot labbūtību. 

  

7.2.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu; 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2021./2022. mācību gadā ir atbilstoši 

rezultātiem ikdienas mācību darbā. 9. klašu izglītojamo rezultāti ir līdzvērtīgi vai nedaudz 

zem valsts vidējā līmeņa. Šos rezultātus būtiski ir ietekmējis gan attālinātais mācību process, 

gan arī izglītojamo motivācijas trūkums ikdienas darbā. 

12. klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos ir virs valsts vidējā vai valsts vidējā 

līmenī. Izglītojamo rezultātus ietekmē gan atbildība un motivācija ikdienas mācību darbā, gan 

valsts pārbaudes darbu rezultātu nozīmīgums turpmākajos nākotnes plānos. 

 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Analizējot pamatizglītības posma izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos pēdējo 

trīs mācību gadu laikā (2019./2020. m.g., 2020./2021. m.g., 2021./2022. 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 zem 

valsts vidējiem rezultātiem, bet matemātikā un latviešu valodā rezultāti pārsvarā ir virs valsts 

vidējā līmeņa. Diagnosticējošo darbu rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās un 

nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas ikdienas mācību darbā, lai izglītojamie 

apgūtu standartā noteiktās prasmes un iemaņas. 

Analizējot datus par 9. klases valsts pārbaudes darbu rezultātiem, secinām, ka 

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, bet 2021./2022. mācību gadā izglītojamo uzrādītie rezultāti ir 

tuvu vai zem valsts vidējā visos mācību priekšmetos, izņemot angļu valodā. 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 izglītojamo 

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

kopumā. Salīdzinošajos rādītājos ļoti nozīmīgs ir izglītojamo skaits, kuri kārto valsts 



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

darbiem, statistikas dati liecina, ka centralizētajos eksāmenos Pļaviņu vidusskolas 

izglītojamie, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas, kopumā augstākos rezultātus 

uzrāda latviešu valodā – atkarībā no mācību gada 3 – 18% virs valsts vidējā līmeņa, savukārt 

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

lejupejošu tendenci – 2% zem valsts vidējā, bet 2021./2022. mācību gadā tika uzrādīti augsti 

rezultāti – 18% virs valsts vidējā. Virs valsts vidējā līmeņa ir rezultāti matemātikas 

centralizētajā eksāmenā – 2019./2020. mācību gadā 5% virs valsts vidējā rādītāja, līdzvērtīgi 

valsts vidējam vērtējumam 2020./2021. mācību gadā, bet 2021./2022. mācību gadā 10% virs 

valsts vidējā. Izvēles eksāmenos 12. klasē sniegums ir ar augšupejošu tendenci, tomēr ir 

prasmes, kas ir jāuzlabo, piemēram, fizikā, bioloģijā un ķīmijā izglītojamie uzrāda labus 

rezultātus pamatzināšanās un zināšanu lietošanā standartsituācijās, bet jāuzlabo izglītojamo 

prasme pielietot zināšanas nestandarta situācijās.  

 

7.3.  Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

 

Skolā darbojas sistēma optimālu mācību rezultātu sasniegšanai izglītojamajiem ikdienas 

mācību procesā, ko apliecina apkopotie dati - pamatizglītībā 67,62% un vidējā izglītībā 

75,51% izglītojamo sasniedz 5 -7 balles, 15 % pamatizglītībā un 20% vidējā izglītībā 

ikdienas mācību sasniegumi ir 8 - 10 balles. Formatīvās vērtēšanas sistēma skolā veicina 

izglītojamo mācību sasniegumus. 
 

 

Izglītības iestādes vadītāja  _____________________ Ilze Luksa 
(*paraksts) 

  

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

 


