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1. Skolas vispārīgs raksturojums 
Privātā vidusskola «Laisma» (turpmāk tekstā- Skola) ir privāta izglītības iestāde, dibināta 

1993.gadā. Skolas juridiskais īpašnieks SIA “ALINVEST”. Skola piedāvā  kvalitatīvu 

pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, akcentējot individuālo skolēnu izaugsmi. 

Izglītības iestāde ir divplūsmu skola ar padziļinātu valodu apguvi. 

Skolai ir sava simbolika – logo un karogs. Informācija par Skolu pieejama Skolas 

mājas lapā un Facebook lapā. 

Skolas misija: Mācīšanās prasmju attīstīšana savstarpējas cieņas pilnā vidē, kurā 

ikviens audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu 

personību ar plašu pasaules skatījumu, kuram ir svarīgas arī ētiskās vērtības. 

Skola nodrošina labvēlīgu sadarbības un tālākizglītības vidi, organizējot izglītības 

procesus no 1,5 līdz 19 gadu vecumam. Lielākā daļa pirmsskolas absolventu turpina 

mācības skolas pamatizglītības programmā, savukārt pamatskolas absolventi vispārējās 

vidējā izglītībā. 

Skolā mācās izglītojamie no dažādām Rīgas priekšpilsētām un apkaimēm. 

Izglītojamo skaits skolā ir ar nelielu mainību (klases ir nokomplektētas), pateicoties 

skolas reputācijai, individuālajai mācību pieejai, absolventu sasniegumiem, sadarbībai ar 

Olimpisko centru un LU Dabaszinību akadēmisko centru. 

Privātajā vidusskolā “Laisma” par izglītības programmu apguvi ir noteikta maksa.  

Skola   saņem valsts un pašvaldības mērķdotācijas. 

2018./2019. mācību gadā skolā mācījās 108 izglītojamais (no tiem 18 absolvēja). 

Izglītojamo skaita dinamika skolas darbības periodā pēc piepildījuma ir sasniegusi 

maksimumu. Izglītojamo skaita samazinājums pēdējos gados nav vērojams. 

Skolā licencētas un akreditētas 6 izglītības programmas. Šajā mācību gadā tika 

realizētas divas pirmsskolas izglītības programmas- vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 01011111, mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

01011121, pamatizglītības programma 21011111, pamatizglītības mazākumtautību 

programma 21011121 1.modelis, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 31011011, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programmā 31011021.  

Izglītības iestādes popularitāte saistīta ar iespēju iegūt kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu izglītību. Mācību stundu plānā  paredzētas stundas padziļinātai valodu 

un matemātikas apguvei vispārējās pamatizglītības programmās. 

 

1.1. 2018./2019. m.g. skolā īstenotās vispārizglītības, pamatizglītības 

programmas. 

 

Programma Kods 
Licences Nr. 

un datums 

Skolēnu 

skaits 

(dati uz 

01.09.2018.) 

Skolēnu skaits 

(dati uz 

31.05.2019.) 
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Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 

Nr. V-9813, 

izdota 

21.05.2018. 

35 39 

Mazākumtautīb

u vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011121 
Nr. V- 9527 

izdota 

28.12.2018. 

10 10 

Pamatizglītības 

programma 
21011111 

Nr. V-9814, 

izdota 

21.05.2018. 

1.-3. klasē-14 1.-3. klasē-14 

4.- 6. klasē-18 4.- 6. klasē-17 

7.- 9. klasē-21 7.- 9. klasē-20 

Pamatizglītības 

mazākumtautīb

u programma 

21011121 

 

Nr. V-9815, 

izdota 

21.05.2018. 

1.-3. klasē- 17 1.-3. klasē- 15 

4.- 6. klasē- 18 4.- 6. klasē- 16 

7.- 9. klasē- 5 7.- 9. klasē- 4 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena 

programma 

31011011 Nr. V-9528 

izdota 

28.12.2017 

10.klasē- 5 10.klasē- 7 

11.klasē- 4 11.klasē- 4 

12.klasē- 10 12.klasē- 10 

Izglītojamo skaits skolā 112 107 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 45 49 

Kopējais izglītojamo skaits 157 156 

 

Izglītojamo skaits privātajā vidusskolā „Laisma” laika posmā 2016. -  2019. māc.g. 

 

Izglītojamo skaits 
2016./2017.māc.

gads 

2017./2018.māc. 

gads 

2018./2019.māc. 

gads 

Pārcelti nākamajā klasē 85 78 89 

Mainījuši izglītības iestādi 0 4 7 

Vecāki devušies uz 

ārzemēm 
0 0 0 

Pārtraukuši mācības 0 0 0 
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finansiālu apstākļu spiesti 

Cits iemesls 0 0 0 

Pārtraukuši mācības 0 0 0 

Palikuši uz otro gadu 0 0 0 

Absolvējuši 10 13 18 

Uzņemtie mācību gada laikā  13 46 

 

1.2. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

2018./2019. m.g. skolā strādāja 29 pedagogi. Visu pedagogu izglītība un 

tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 18 pedagogi ar augstāko 

pedagoģisko izglītību (6 ar bakalaura grādu un 12 ar maģistra grādu), 7 – ar augstāko 

izglītību un 4 ar vidējo izglītību, kuri šobrīd studē Latvijas universitātē. 

Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides programmās, darbojas klases audzinātāju metodiskajā komisijā, pedagogu 

darba grupās. 

9 pedagogi piedalījās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. 

Skolas bibliotēkas darbu nodrošina latviešu valodas un literatūras skolotāja, kas 

strādā amatu apvienošanas kārtībā. Saimnieciskos darbus veic dibinātājs. Patstāvīgi tika 

pilnveidota skolas IT sistēma, kuru veica dibinātāja pilnvarota persona. 

Pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem ikdienā ir iespēja arī tikties ar skolas 

vadību un skolas dibinātāju.  

 

1.3. Interešu izglītība, skolas tradīcijas 

Skola ilgstoši sadarbojas ar Tehniskās jaunrades namu “Annas 2″ interešu izglītības 

programmu apguvē, kā arī Olimpisko centru - sporta nodarbību organizēšanā.  

Skolai ir savas tradīcijas: Zinību dienas svinības 1.septembrī, Sporta diena 

septembra pirmajā nedēļā, labdarības pasākumi, karjeras dienas, kad vecākiem un 

izglītojamajiem ir iespēja piedalīties pasākumu organizēšanā un norisē, dažādas 

aktivitātēs klasēs – teātra apmeklējumi, ekskursijas, svētku (piemēram, Mārtiņdienas, 

Masļeņicas) svinēšana. Nozīmīgs skolas un ģimenes sadarbības aspekts ir vecāku 

izglītošana, tāpēc tiek organizētas vecāku nodarbības. 

 Atbilstoši Nolikumam – skolās darbojas Iestādes pašpārvalde - Skolas padome, 

Iestādes pedagoģiskā padome un Izglītojamo pašpārvalde.  

 Skolā darbs katru rītu sākas ar kopīgu Rīta apli, kura laikā var gūt gan pozitīvu 

noskaņu dienai, gan saņemt vērtīgu informāciju. 

Katru gadu skolā organizē: 

 izglītojamo adaptācijas dienas, 
 Zinību dienas pasākumu Latviešu biedrības namā, 
 Skolotāju dienas aktivitātes, 
 Tēva dienas atzīmēšanu, 
 Rudens un Pavasara ekskursijas, 

 sporta dienas, 

 mācību ekskursijas, 
 Mārtiņdienas pasākumu, 
 Lāčplēša dienas pasākumus, 



7 
 

 Latvijas dzimšanas dienas svinības, 
 Stiprinieka konkursu, 

 Ziemassvētku pasākumus, 
 Slēpošanu Milzkalnē, 
 Lieldienu un Masļeņicas tradīciju pēcpusdienas un labdarības tirdziņus, 

 Konkursu “Mis Pavasarīte”, 
 Eiropas dienas svinības, Eiropas eksāmena kārtošanu, 
 atvērto durvju dienas, 
 galda spēļu pēcpusdienas, 
 piedalīšanos izstādē „Skola”, 
 Zvaniņa svētkus, 
 izlaidumus, 

 izglītojošus seminārus un darbnīcas pedagogiem, 
 vecāku izglītojošas pēcpusdienas sadarbībā ar …., 
 fotografēšanos sadarbībā ar „Skolu Foto”, 
 teātra izrāžu apmeklējumus, 
 pedagogu un izglītojamo godināšanu un atzinību, pateicību piešķiršanu par labām 

un teicamām sekmēm, aktīvu dalību skolas dzīvē un citiem panākumiem, 

 un citus pasākumus. 
 Privātā vidusskola “Laisma” piedalās projektā „Latvijas skolas soma”, kas 

iecerēts kā viena no dāvanām Latvijas skolēniem valsts simto dzimšanas dienu atzīmējot. 

Projekta  dažādās nodarbībās un aktivitātēs, kas saistītas ar Latvijas kultūras mantojuma, 

mākslas procesu un personību iepazīšanu un Latvijas floras un faunas izzināšanu utt., ir 

piedalījušies visi skolas skolēni. 

 

1.4. Skolas budžeta nodrošinājums 

 Skolas budžetu veido privātais finansējums, vecāku līdzmaksājums un valsts 

mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām, kā arī valsts mērķdotācijas mācību līdzekļu iegādei. Finanšu līdzekļu 

plānošanu un mērķtiecīgu izmantošanu, nodrošina dibinātāja ieinteresētība skolas 

attīstībā un vecāku atbalsts kopīgas skolas vīzijas īstenošanā. Skola sekmē papildus 

finansējuma piesaisti Skolas attīstībai, līdzdarbojoties projektos un piesaistot sponsorus. 

 

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi 

1. Skolā pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra izglītojamā izaugsmei, radošai 
izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību 

metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, mūsu pedagogu pieredzi un jaunākās 

atziņas pedagoģijas zinātnē. 

2. Izglītojamā individualitātei atbilstoši sabalansēts atbalsts un kontrole, turklāt 
veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos. 

3. Multikulturālas vides uzturēšana, veicinot sabiedrības integrāciju un toleranci 
atbilstoši mūsdienīgam sabiedrības modelim. 

4. Nelielais izglītojamo skaits klasēs. 

5. Izglītojamo drošības nodrošināšana. 
6. Izglītojamo mācību stundu apmeklējums. 
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7. Pēcpusdienas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un individuālam mācību darbam 
1. - 9. klašu izglītojamajiem. 

8. Absolventu tālākizglītība. 
9. Vecāku, pedagogu un skolas vadības sadarbība. 
10. Sadarbība ar Olimpisko centru, LU Dabaszinātņu akadēmisko centru, Rīgas 

Dabaszinību skolu, Bērnu literatūras centru, Tehniskās jaunrades namu „Annas 

2”, Cambridge Regional College. 

  

2. Skolas darbības pamatmērķi 
Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī 

izglītojamo personības izaugsmes veicināšana. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 sekmēt izglītojamo droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību; 

 sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu,  
vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot 

vispārcilvēciskās vērtības; 

 organizēt mūsdienīgu mācību procesu ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot 
padziļinātu kāda priekšmeta apguvi, kas izglītojamiem palīdzēs veidot nākotni; 

 veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 veicināt pilsonisko aktivitāti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un 

kultūras savdabību; 

 izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt 
mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem 

izglītojamajiem; 

 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 
 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

3. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas. 
Skola strādā pēc 6 izglītības programmām. Visas programmas atbilst licencētajām 

izglītības programmām. 2018./2019. m.g. skola īstenoja vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu 01011111, mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 

01011121, pamatizglītības programmu 21011111, pamatizglītības mazākumtautību 

programmu 21011121, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

3101101. Mācību gada sākumā atbilstoši izglītības programmām apstiprināts mācību 

plāns, ar kuru izglītojamie un vecāki iepazīstas, uzsākot programmas apguvi vai pēc 

nepieciešamības mājaslapā vai informācijas stendā, un stundu sarakstu, kurš ir izvietots 

pie informatīvā stenda, izglītojamo dienasgrāmatās. Atbilstoši likuma prasībām 

aktualizētas mazākumtautību programmas. 
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Skola nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu apguvei atbilstošiem mācību 

līdzekļiem. Katru gadu pedagogi izsaka priekšlikumus mācību līdzekļu atjaunošanai, 

atbilstoši 21.gs. prasībām. Maijā tika aktualizēts saraksts, nolemts mainīt mācību 

līdzekļus matemātikā, bioloģijā un vēsturē. Atbilstoša informācija izvietota skolas 

mājaslapā. 

Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir izveidots tematiskais mācību plāns, 

kurš tiek apspriests pedagogu darba grupās. Plānojot darbu, pedagogi ievēro Valsts 

pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, kā arī pievērš uzmanību 

izglītojamo spējām, vajadzībām, paredzot individuālo darbu gan ar talantīgajiem 

izglītojamiem, gan tiem, kuriem rodas grūtības mācību procesā, un ievēro pēctecību starp 

klasēm un izglītības pakāpēm, izvēloties atbilstošas mācību metodes un dažādus mācību 

līdzekļus. Tie izvietoti google diskā. Atbilstoši tematiskajam mācību plānam pedagogi 

plāno pārbaudes darbus, šo darbu grafiki tiek veidoti tematiski un izvietoti mēneša lapās. 

Skolas vadība koordinē mācību priekšmetu tematisko plānu realizāciju. Tiek domats par 

alternatīvām stundām, sasaistot tās ar reālo dzīvi. 

Katru mācību gadu pedagogi veic darba pašvērtējumu, kurā izvērtē mācību 

programmas izpildi, radušās problēmas, izvirza jaunus uzdevumus programmas 

turpmākajai realizācijai. Skolas vadība analizē pedagogu pašvērtējumu un sniedz 

nepieciešamo atbalstu problēmu novēršanai. 

Lai izglītības programmas varētu kvalitatīvi īstenot, nepārtraukti tiek pilnveidota 

un uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze. Skolas ēkas renovācijas 1. kārta pabeigta 

2017. gadā, otrā kārta paredzēta 2020. gada vasarā. Skolā veikts apjomīgs remonts, 

gandrīz katrā klasē ir pieejams dators, bibliotēka ierīkota hallē, ir pieejams pastāvīgs 

interneta pieslēgums un bezvadu tīkls. Skolā strādā logopēde un skolas medmāsa. 

Izglītojamo ēdināšana norisinās moderni izremontētā skolas ēdnīcā, universālajā zālē 

notiek sporta nodarbības un dažādi pasākumi.  Tā aprīkota atbilstoši normatīviem. 

Visiem pedagogiem ir iespēja izmantot skolas piedāvātās: 

 izglītojamiem nepieciešamās individuālās un fakultatīvās nodarbības, 
 atbalsta personāla un metodiskās konsultācijas. 
Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, 

lai izglītojamiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus. Katra temata 

apguvei paredzētais laika sadalījums gandrīz visiem pedagogiem saskan ar ierakstiem 

klases žurnālā, Nepieciešamības gadījumā 1. semestra noslēgumā tiek veiktas korekcijas 

tematiskajos plānos. 

Individuālajās pārrunās ar skolas vadību katram pedagogam ir iespēja izteikt savu 

viedokli par mācību priekšmetos izmantojamo programmu izvēli. Pedagogiem ir iespējas 

savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmeta saturā. Skolas vadība koordinē un 

pārrauga mācību priekšmetu programmu, tematisko plānu izstrādi un korekciju. 

Skolas vadība nodrošina visus pedagogus ar nepieciešamo atbalstu: 

 pedagogus iepazīstina ar metodiku mācību priekšmetu programmu, tematisko 
plānu veidošanai; 

 nodrošina ar nepieciešamajiem dokumentiem; 
 nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem; 
 veicina dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību. 
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Visi pedagogi atzīst, ka skolas vadība viņiem sniedz atbalstu mācību priekšmetu 

programmu izvēlē, veicina dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, kā arī rosina 

pedagogus pilnveidoties. 

Stiprās puses – 

1. Kvalitatīvs izglītības programmu piedāvājums atbilstoši sabiedrības 

pieprasījumam un skolas attīstības vajadzībām. 

2. Skolā realizējamās programmas ir licencētas un mācību process tiek īstenots 
atbilstoši licencētajām programmām. 

3. Pedagogi zina mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu 

īstenošanā. 

4. Pedagogi pārzina mācību priekšmeta standartus un programmas, vērtēšanas 
kārtību, metodes, formas. 

5. Visi pedagogi izstrādā tematiskos plānus atbilstoši skolas vienotajām prasībām, 
mācību gada sākumā tos pārrunā, tādējādi stiprinot starppriekšmetu saikni. 

6. Pedagogiem sniegts metodiskais atbalsts izglītības standarta satura kvalitatīvā 
realizācijā: SKOLA 2030 semināri, pedagoģiskās padomes sanāksmes, 

savstarpējie stundu apmeklējumi, metodiskās dienas, darbs pedagogu grupās, 

informatīvās sanāksmes. 

7. Realizē mērķtiecīgu individuālo darbu ar izglītojamiem, ievērojot viņu spējas, 
intereses, vajadzības, mācību darba īpatnības un motivāciju. 

8. Klašu audzinātāju darba plāni ir veidoti, ievērojot Skolas nolikumu, skolas 
audzināšanas darba programmu, mācību gada audzināšanas darba prioritātes valstī 

un mūsdienu sabiedrības vajadzības. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt aktīvi iesaistīties SKOLA 2030 pasākumos. 
2. Turpināt pilnveidot atbalsta materiālus skolēniem, kuri ierodas no ārvalstīm- 

Latvijas vēstures, sociālo zinību un Latvijas ģeogrāfijas apguvei.  

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skola nodrošina konkurētspējīgu izglītību, dodot iespēju katram izglītojamam, 

atbilstoši viņa spējām un interesēm, sasniegt augstus mācību rezultātus. Šo uzdevumu 

realizē profesionāls un metodiski izglītots pedagogu kolektīvs, kas atvērts sadarbībai un 

savstarpējai pieredzes apmaiņai. Izglītības programmu realizācijā pedagogi sadarbojas ar 

izglītojamiem un viņu vecākiem. Pedagogi izmanto dažādas mācību satura apguvei 

piemērotas mācīšanas metodes, ievērojot skolas attīstības plānā noteiktās prioritātes. 

Īpašu uzmanību pievērš individuālam darbam ar izglītojamiem un atbilstošām 

interaktīvām mācību metodēm.  

Skolas vadība veic mācību stundu vērošanu, izvērtējot katra pedagoga atbildību par 

mācību un audzināšanas darba rezultātiem skolā kopumā. Mācību stundās vērotais ļauj 

apgalvot, ka pedagogi skaidri formulē sasniedzamo mērķi, uzdevumus, izvēlas gan 

izglītojamo vecumam, gan viņu mācību tempam piemērotus mācību līdzekļus, metodes, 
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metodiskos paņēmienus un mācību organizācijas formas, lai tos sasniegtu. Pedagogi seko 

izglītojamo mācību darbam, nepieciešamības gadījumā veic korekcijas stundas vai 

mācību priekšmeta satura apguves plānā google diskā. Mācību darbība tiek virzīta uz to, 

lai sekmētu izglītojamo izziņas darbības aktivizēšanu un veicinātu viņu domāšanu. 

Izglītojamie tiek rosināti paust savu viedokli, uzklausīt un respektēt citu teikto, veidot 

dialogu, sadarboties pārī vai grupā, rast atbildes dažādos informācijas avotos, prezentēt 

sagatavoto materiālu vai informāciju. Pedagogu izvēlētās mācību metodes veicina 

izglītojamo līdzatbildību mācību procesā. Pedagogi izmanto dažādus skolēnu 

pašvērtējuma paņēmienus, kas veicina viņu izaugsmi un motivē apgūt zināšanas un 

prasmes. Pedagogi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu, un, kā liecina pedagogu veiktā 

aptauja, pedagogi pārdomāti izmanto dažādus paņēmienus noguruma attālināšanai un 

darba spēju veicināšanai mācību stundā. Pedagogi veiksmīgi sabalansē stāstījumu un 

skaidrojumu ar atbilstošu uzskates materiālu iekļaušanu, pielieto dažādas metodes, kas 

palīdz izglītojamiem atbilstošā mācīšanas un mācīšanās procesā, veicina radošumu, 

sadarbību un patstāvību.Vairāku priekšmetu pedagogi izmanto mācību ekskursijas, 

mācāmās vielas saturu apgūstot muzejos, notikumu vietās, izstādēs. Izglītojamo aptaujā 

82,1  izglītojamo norāda, ka pedagogi izskaidro vielu saprotami un ļoti saprotami. 

71,8  norāda, ka skaidri saprot, kur mācītais tiks pielietots dzīvē. Mācību stundas 

pamatā ir radošas un interesantas. Uz jautājumu:”Vai bieži mācību darbs stundās tev 

liekas interesants ” 76,9  izglītojamo atbild apstiprinoši. Interesantās un radoši 

organizētās mācību stundās palielina izglītojamo mācību motivāciju. 

Skolā pedagogi regulāri nodrošina konsultāciju nodarbības. Konsultāciju grafiks 

tiek apstiprināts katra semestra sākumā, izglītojamie ar to var iepazīties skolas vestibilā 

pie ziņojuma dēļa, kā arī e-vidē. 

Piedaloties ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, 6 pedagogi apliecinājuši atbilstību 3. kvalitātes pakāpei, divi - 

2. kvalitātes pakāpei. Arī pēc ESF līdzfinansētā projekta noslēguma iestādes pedagogi 

aktīvi pilnveido savas prasmes un iegūto pieredzi nostiprina ar attiecīgu darbības 

kvalitātes pakāpi konsultējot kolēģus, uzstājoties pedagoģiskās padomes sēdē, rakstot 

2018./2019. m.g. kopējo skolas pašvērtējumu.   

Jomas prioritāte 2018./2019. m.g. bija vērtēšana mācīšanās atbalstam. Šajā mācību 

gadā īpaša vērība tika pievērsta vienotai vērtēšanas kritēriju izstrādei un apkopošanai. Tie 

ievietoti “Google” mākonī, lai visiem pedagogiem būtu pieejama jaunākā kritēriju 

versija. Tika organizēti kopīgi pasākumi izglītojamo darbu labošanā, savstarpējie stundu 

apmeklējumi, ar mērķi - vērtēšana kā atbalsts izglītojamo ikdienas darbā. Pateicoties 

izstrādātajiem kritērijiem, ļoti veiksmīgi noris izglītojamo savstarpējā vērtēšana. Katra 

pedagoga vadītajās 4 atklātajās stundās un vismaz 4 citu kolēģu apmeklētajās stundās 

vērots, ka izvēlēto mācību metožu un paņēmienu izvēle ir daudzveidīga un radoša, 

tādējādi nodrošinot mācību stundu mērķu sasniegšanu. 78,9  aptaujāto skolēnu atzīst, ka 

pedagogi mācību stundās mācību saturu skaidro saprotami. Atbilstoši stundas tēmai tiek 

nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību uzdevumu saikne ar reālo dzīvi. Lielākā 

daļa pedagogu uzskata, ka mācību metožu izvēle tiek noteikta, ņemot vērā izglītojamo 

spējas, sagatavotību. Mācīšanas temps gandrīz visiem izglītojamiem ļauj sasniegt 

paredzētos mērķus, grūtības sagādā iekļaušanās noteiktā laikā, rakstot esejas vai veicot 

praktiskos darbus. Izglītojamiem tiek piedāvātas kvalitatīvas individuālās konsultācijas 

(grūtības mācībās, talantīgajiem izglītojamajiem, jauniebraucējiem, gatavošanās valsts 



12 
 

pārbaudes darbiem), kuras realizē pedagogs vai pedagoga palīgs. Pedagogu skaidrojums 

un stāstījums stundās ir piemērots mācāmajai tēmai, atbilstošs vecumam, tiek veidota un 

ievērota sasaiste ar iepriekš mācīto un reālo dzīvi. Par to var pārliecināties, apmeklējot 

mācību nodarbības. Izglītojamie saprot pedagogu izvirzītos mērķus, uzdevumus un 

prasības. Pedagogi orientējas uz atbilstošām interaktīvām mācību metodēm, prasmīgi 

veido un vada dialogu, rosina izglītojamos izteikt viedokli, analizēt, novērst 

neprecizitātes un kļūdas, apkopot informāciju. Mācību stundās izglītojamie aktīvi 

darbojas, attīstot pašatklāsmes, izzināšanas un patstāvīgā darba iemaņas. Liela loma tiek 

pievērsta informācijas tehnoloģiju atbilstošai izmantošanai stundā. Attīstot izglītojamo 

sociālās prasmes, pedagogi organizē integrētās stundas. 

Skolas informātikas skolotāja mācību gada laikā organizēja nodarbības sadarbībā ar 

“uzdevumi.lv” un “Lielvārds”, iepazīstināja ar IT iespējām mācību stundu darbā, 

materiālu veidošanā un izveidoto materiālu lietošanā.  

Mācīšanas procesa organizācija rada iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba 

vērtēšanā, izmantojot pašvērtēšanu un nepieciešamību uzlabot savu darbu. Tas ļauj 

izglītojamiem apzināties savas spējas, jaunapgūtā materiāla jēgu, starppriekšmetu saikni, 

sasaisti ar reālo dzīvi, plānot savas tālākās vajadzības, pašorganizēšanās attīstīšanu, 

iniciatīvu un radošumu. 

Izglītojamie savu mācību darbu divas reizes mācību gadā novērtē, aizpildot 

pašvērtējuma kartes, to datus apkopo klases audzinātājs un ar rezultātiem iepazīstina 

skolas vadību un vecākus (ja viņi izsaka šādu vēlmi). 

Skolā ir noteikti mājasdarbu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, ko reglamentē 

Iekšējie noteikumi. Mājas darbi ir iekļauti mācību saturā kā patstāvīgo prasmju pilnveide. 

Mājas darbu apjoms ir regulējams, forma – daudzveidīga un labi pārraugāma. Mācību 

priekšmetu pedagogi ir arī pagarinātās dienas grupas pedagogi, tas dod iespēju 

nepastarpināti pārliecināties par mājas darbu atbilstību un apjomu. Mājas darbu sistēmu 

zina un ievēro gan izglītojamie, gan pedagogi. Visi izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti 

ar skolā pastāvošo mājas darbu sistēmu. Tā kā mājas darbi ir mācību satura sastāvdaļa, tie 

tiek pārrunāti un pārbaudīti. 

Vērtēšana mācību sasniegumu noteikšanai notiek plānoti, par to liecina ieraksti 

klašu žurnālos. Pedagogu izglītošanai par vērtēšanas niansēm tiek veidoti metodiskie 

semināri, sanāksmes, ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji (pieejami e-vidē un papīra formātā). 

Skolas vadība trīs reizes gadā veic dokumentācijas pārbaudi, lai konstatētu plānoto 

pārbaudes darbu un formatīvo vērtējumu minimālā skaita atbilstību vērtēšanas kārtības 

noteikumu prasībām. 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi – iesaistīt izglītojamos 

daudzveidīgā praktiskā darbībā. Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. 

Arī pārbaudes darbos ir ietverti praktiski ievirzes jautājumi. Talantīgajiem izglītojamiem 

ir iespēja piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs un semināros, lai realitātē pielietotu 

savas prasmes un zināšanas. Skola organizē arī pasākumus un mācību ekskursijas uz 

valsts iestādēm, citām mācību iestādēm, uzņēmumiem, biznesa un komercstruktūrām, 

muzejiem. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un 

pārraudzīšanai (izstrādāti uzdevumi gan pirms, gan pēc, gan ekskursiju laikā veicamie, kā 

arī darba lapas, tiek rakstītas esejas utt.). Skola piedalās nacionālajās un vietējās vides 

saglabāšanas un sakopšanas programmās (Projekts „Skolas auglis”, „Skolas   piens”,   

„Dārznīca”,   talkošana,   “Mazais   pilsonis”).    
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Pasākumu   dažādība   veicina arī pētnieciskā darba iemaņu attīstību, spēju 

demonstrēt gan savus individuālos sasniegumus un sekmē stundās iegūto zināšanu un 

prasmju pielietojumu, parādot saikni un norādot uz aktualitātēm, kā arī nodrošinot iespēju 

gūt radošās darbības un KI pieredzi. Līdz ar to ir arī vesels pasākumu kopums, kas jau ir 

kļuvis par skolas tradīciju. 

Skolā ir labvēlīga emocionālā vide. Visās stundās valda pozitīva sadarbības 

gaisotne, kas motivē izglītojamos apgūt zināšanas, veicina diskusijas, sarunas, mudina 

paust savu viedokli, uzklausīt, būt tolerantiem. Pedagogi zina un ievēro izglītojamo 

individuālās mācīšanās īpatnības, tādējādi veicinot individuālo izaugsmi. 

Mūsuprāt, viens no lietderīgākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem vasarā ir 

mācību nometnes. Skolai jau vairākus gadus ir noslēgts līgums ar Kembridžas koledžu. 

Katru vasaru skola tur organizē vasaras apmācības nometni ar mērķi pilnveidot angļu 

valodas zināšanas, izzināt valsts kultūru un tradīcijas, iegūt jaunus iespaidus, 

sadraudzēties ar bērniem un jauniešiem no dažādām pasaules valstīm, iemācīties 

patstāvību un atvērtību multikulturālā sabiedrībā. Pabeidzot divu nedēļu kursu, 

izglītojamie saņem sertifikātu. Šajā mācību gadā Kembridžu apmeklēja 10 izglītojamie. 

Jūnijā tika organizēta dienas nometne “Krāsainās pasakas”. Izglītojamiem bija 

iespēja piedalīties eksperimentos, veikt pētījumus, veidot projektus, apmeklēt dažādas 

darbnīcas un doties ekskursijās. 

 

Stiprās puses – 

1. Skolā strādā radoši pedagogi. 
2. Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas. 

3. Nozīmīga mācību darba forma - pētnieciskie un uz sadarbību orientēti darbi ar 
iespēju parādīt personīgo iniciatīvu, paust viedokli un savu pieredzi. 

4. Izglītojamie prot pielietot pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmi 
ikdienas darbā.  

5. Izstrādātas prasmju vērtēšanas lapas pamatpriekšmetos. 
6. Vērtēšanas kritēriji apkopoti google diskā, lai pedagogiem būtu iespēja strādāt ar 

aktuālo versiju.  

 

Attīstības vajadzības – 

1. Komunikatīvās kompetences attīstīšana. 
2. Veicināt sadarbību starp pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. 

 

Vērtējums – labi. 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītības iestādē izveidota skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstoša vide, gandrīz 

visiem izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret mācību procesu, izglītojamie ir motivēti 

mācību darbam un augstu mācību rezultātu sasniegšanai. Jau otro gadu pēc kārtas ir 

izglītojamie, kuri saņēmuši 1.-3.vietas mācību priekšmetu olimpiādēs. Aptaujā uz 

jautājumu: “Cik svarīgi tev ir apgūt priekšmetu augstā līmenī ” 71,8  izglītojamo 

sniedza apstiprinošas atbildes. 
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Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, savlaicīgi izzina viņu 

intereses un talantus, motivē papildus darbam, veido mācīšanās un pašnovērtēšanas 

prasmes. Mērķtiecīgs, interesants un radošs mācību process attīsta izglītojamo papildus 

motivāciju. Pedagogi rosina izglītojamos strādāt atbilstoši savām spējām, izrādīt 

iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, uzņemties atbildību par saviem mācību rezultātiem, 

vērtēt savu un citu darbu, darboties ar dažādiem informācijas avotiem. Šādu efektīvu 

mācīšanos pamato: 

1. darbība (prakse jeb vingrināšanās, mēģinājumi un kļūdīšanās); 
2. vēlēšanās (motivācija; attieksme); 
3. atgriezeniskā saite (citu cilvēku reakcijas, redzams rezultāts); 

4. refleksija (savu zināšanu un prasmju izmantošanas iespēju novērtēšana, savas 
attieksmes uztveršana, izpratne). 

 

 Lai paaugstinātu izglītojamo mācību motivāciju, interesi par mācību priekšmetu, 

pilnveidotu izglītojamo sadarbības prasmes, pedagogi rosina izglītojamo iesaisti 

daudzveidīgos konkursos. Jau daudzus gadus ar labiem panākumiem piedalāmies 

“Meridian” konkursos, starptautiskajā matemātikas konkursā “ engurs” u.c. 

Pamatā visu klašu telpu iekārtojums rada iespēju izmantot metodes, kas attīsta 

izglītojamo sadarbības prasmes. Kopumā izglītojamie labprāt sadarbojas mācību procesā, 

labprāt iesaistās kopīgos mācību projektos. Izglītojamie mācību procesā prot izmantot 

daudzveidīgus interneta un bibliotēku resursus. Izglītojamie ir iepazīstināti, skaidri zina 

un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. Klasēs valda sakārtota, ērta, darba vide, 

labvēlīgs mikroklimats, starp izglītojamajiem pastāv labvēlīgas attiecības, kas veicina 

mācīšanās procesu. Izglītojamie ir motivēti, izrāda interesi par darbu stundā. 

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu 

jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. Izglītojamie tiek iesaistīti un arī paši 

labprāt iesaistās dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, viktorīnu u.c. pasākumu 

organizēšanā. Izglītojamiem ir iespējas piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan 

ārpusskolas organizētajās izstādēs un konkursos, kā arī prezentēt savus darbus klasei vai 

izglītojamo grupai. Izglītojamie zina, ka viņu darbu novērtēs un nepieciešamības 

gadījumā sniegs personalizētu atbalstu. Izglītojamie iesaistās kopīgu mācību projektu 

izstrādē. Par prasmi un vēlmi liecina izglītojamo aktivitāte, darba prieks un atsaucība. 

Stundu vadīšanā pedagogi meklē iespējas, kā izglītojamiem interesantāk apgūt mācību 

saturu, piedāvājot dažādus mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus materiālus – interneta 

materiālus, filmu un televīzijas raidījumu fragmentus, dziesmas, saistot ar dzīves 

mācībām, interesēm un pasaules aktualitātēm. 

Pozitīvu mācību motivāciju veicina arī pedagogu un izglītojamo savstarpējā 

sadarbība. Aptaujā 89,7  izglītojamo norāda, ka pedagogi pret viņiem vienmēr izturas ar 

cieņu, 83  norāda, ka klase vienmēr izturas tā, kā pedagogs vēlas. Lielākā daļa 

izglītojamo atzīst, ka pedagogi ir draudzīgi, labestīgi, atbalstoši un vienmēr cenšas 

palīdzēt. Izglītības iestādē izstrādāti individuāli mācību plāni izglītojamiem, kuri 

atgriežas Latvijā vai uzsāk mācības Latvijā, kurus pārejas periodā realizē pedagogu 

palīgi.  

Izglītības iestāde kā vienu no prioritārajiem uzdevumiem izvirzīja izglītojamo 

mācību sasniegumu noturību un pakāpenisku izaugsmi. Pedagogi un vadība regulāri seko 

izglītojamo mācību sasniegumiem, analizē tos ikdienas darbā, pedagoģiskās padomes 
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sēdēs, individuālajās pārrunās. Mācību gada noslēgumā labākie izglītojamie tiek 

apbalvoti ar izglītības iestādes Atzinības rakstiem par augstiem mācību sasniegumiem. 

Pedagogu un izglītojamo savstarpējā sadarbība ir ļāvusi izglītības iestādē pēdējos gados 

ievērojami paaugstināt augsto mācību sasniegumu līmeni, regulāri gūt ļoti augstus 

sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos. 

Izglītojamie zina vienoto darba organizāciju klasē, iespējas izmantot klasē un 

bibliotēkā esošos materiālus. Izglītojamie skolas telpas var izmantot arī brīvajā laikā. 

Izglītojamiem galvenokārt ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, jo viņi labprāt 

strādā individuāli. Izglītojamie mācās strādāt grupās, sadarboties, aizstāvēt un pamatot 

savu viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumus. Izglītojamie nepieciešamības 

gadījumā palīdz viens otram risināt gan mācīšanās problēmas, gan sadzīviskus 

jautājumus. 

Klašu audzinātāji regulāri veic savas klases izglītojamo mācību sasniegumu, 

kavējumu uzskaiti, regulāri iepazīstoties ar pārbaudes darbu rezultātiem mācību 

priekšmetos, veidojot vērtējumu izrakstus katru mēnesi, semestros un gadā. Skolā pastāv 

noteikta kārtība, kādā regulāri analizē katra izglītojamā izaugsmes dinamiku. Klašu 

audzinātāji informē vecākus. Izglītojamo izaugsmes dinamiku analizē gan 

pedagoģiskajos konsīlijos, gan individuālajās pārrunās ar vecākiem. Katram 

izglītojamajam ir izveidota atsevišķa izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kuru 

regulāri papildina, par to atbild priekšmetu pedagogi. Izglītojamiem ir iespēja pašiem 

izvērtēt mācību sasniegumus un izvirzīt turpmākos mērķus, kā arī prognozēt rezultātu. 

Skolā ir noteikta kārtība un atbildīgās personas par izglītojamo izaugsmes dinamikas 

uzskaites materiālu uzglabāšanu un papildināšanu. Skolā lieto vienotu izglītojamo 

izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzi. Skola regulāri uzskaita izglītojamo kavējumus, 

kaut arī to nav daudz. 

Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunajiem izglītojamajiem. Uzsākot mācības skolā, 

pirmo mēnesi pedagogi novēro bērnu prasmju un zināšanu līmeni. Tad konsīlijā izsaka 

savus priekšlikumus darbā ar jauno izglītojamo. Mēneša izskaņā skolas vadība, klases 

audzinātāja tiekas individuālajās pārrunās ar vecākiem izanalizē iegūtos rezultātus un 

plāno kopīgo sadarbību. Jaunie izglītojamie mācību gada laikā mācās strādāt gan 

individuāli, gan dažādās grupās. Izglītojamiem ir iespēja mājas darbus pildīt skolā 

pedagogu uzraudzībā. Sākotnēji jaunajiem izglītojamajiem ir grūtības izvērtēt savus 

mācību sasniegumus. 

Šajā mācību gadā 20 izglītojamie piedalījās angļu, franču valodas, bioloģijas, 

vēstures, fizikas, matemātikas, ģeogrāfijas un ķīmijas olimpiādē. Labākie sasniegumi:  

 II vieta Rīgas ķīmijas 60.olimpiādē 
 I vieta Rīgas vēstures 25.olimpiādē 
 III vieta Rīgas fizikas 69.olimpiādē 
 I vieta bioloģijas 41.olimpiādē. 

 Mācīšanās procesā izglītojamie aktīvi pielieto datoru izmantošanas iespējas un 

uzziņu literatūru, bet retāk izmanto bibliotēku sniegtos pakalpojumus. Izglītības iestāde 

piedāvā arī plašu konsultāciju klāstu, kā arī iespēju uzlabot rezultātus pārbaudes darbos. 

 Par izglītojamo mācību rezultātiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki. 

Reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju, kavējumu un prasmju uzskaites lapas. Izglītības 

iestāde organizē Vecāku dienas, kurās viņiem ir iespēja individuāli konsultēties ar mācību 

priekšmetu pedagogiem par izglītojamo mācību sasniegumiem un iespējām tos uzlabot. 
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Stiprās puses – 

1. Skolā ir labvēlīga un atbalstoša mācīšanās vide. 
2. Izglītojamajiem ir izpratne par mācību darbam izvirzītajām prasībām un to izpildi. 
3. Tiek realizēta individuāla pieeja, sniegts personalizēts atbalsts. 
4. Izglītojamie labprāt stundās prezentē savu darbu, izmantojot uzziņu literatūru, 

avotus un IT. 

5. Izglītojamo sadarbība un savstarpējs atbalsts mācībās. 
6. Laba izglītojamo motivācija mācību darbam. 
7. Pedagogu un izglītojamo sadarbība mācību procesā augstāku rezultātu 

sasniegšanai. 

8. Noturīgs izglītojamo mācību sasniegumu līmenis, augsti rezultāti mācību 
priekšmetu olimpiādēs un valsts pārbaudes darbos. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt pilnveidot izglītojamo darbu grupās projektu izstrādes laikā (pienākumu 
deleģēšanu, mērķu izvirzīšanu, plānošanu, organizāciju). 

2. Jāpilnveido izglītojamo prasme iekļauties noteiktā laikā,  veicot dažādus mācību 
uzdevumus, piemēram, rakstot esejas un referātus. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo darba 

vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāta un aktualizēta mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un skolas vīzijai. Tajā ietverti 

vērtēšanas mērķis, uzdevumi un kritēriji, vērtēšanas principi un rezultātu analīzes 

veikšanas kārtība, kā arī, vecāku un izglītojamo informēšanas kārtība. Visi pedagogi 

strādā saskaņā ar šo kārtību. Visi izglītojamie ir informēti par vērtēšanas kritērijiem, tie ir 

atklāti un saprotami. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību 

priekšmeta specifikai. Vērtēšanas kritēriji ir saskaņoti darba grupās un lejuplādēti Google 

diskā. Visi pedagogi mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar vērtēšanas 

kritērijiem savā mācību priekšmetā un pēc izglītojamo lūguma izskaidro šos kritērijus arī 

vēlāk. Vērtēšana skolā orientēta uz izglītojamo labākā vērtējuma ieguvi un mācību 

motivācijas paaugstināšanu. Ikdienas darbā pedagogi izmanto formatīvo vērtēšanu, kas 

sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti par vielas izpratni, periodiskus kārtējos pārbaudes 

darbus, kas diagnosticē iespējamās mācīšanās grūtības, un noslēgumu vērtēšanu, kas 

parāda noteiktas tēmas ietvaros apgūtās prasmes. Izglītojamie ar mācīšanās grūtībām var 

izmantot palīglīdzekļus. Pedagogu izstrādātie vērtēšanas kritēriji, māca izglītojamajiem 

pašnovērtēšanas prasmi un atbalsta savstarpējo vērtēšanu. Pārbaudes darbi tiek plānoti un 

atspoguļojas tematiskajos plānos, mēneša lapās katrā klasē. Aptaujā  lielākā daļa 

izglītojamo (71,8 ) apgalvo, ka viņi saprot, kā skolotājs viņus vērtēs, bet 71,8  

izglītojamo saprot, kāpēc pārbaudes darbā ir saņēmuši tieši tādu iegūto vērtējumu. 

Pedagogs pamato izglītojamo darba vērtējumu. Gandrīz visi vecāki (87,2 ) atzīst, 

ka zina, kā tiek vērtēti mācību sasniegumi. Gandrīz visi izglītojamie (98 ) apgalvo, ka 

pedagogi saprotami pamato iegūtos vērtējumus. Darbu uzsākot, izglītojamajiem ir skaidri 
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zināmi vērtējuma kritēriji. 15  izglītojamo sagādā grūtības ievērot un pēc paveiktā 

pārbaudīt darbu pēc kritērijiem. Vērtējot  izglītojamo sasniegumus katrā mācību 

priekšmetā semestra un mācību gada beigās, tiek ņemts vērā pašvērtējums, izaugsme un 

attieksme. 

Turpmākai mācību uzdevumu izvirzīšanai un mācību procesa pilnveidei tiek 

izmantota izglītojamo mācību sasniegumu analīze. Kvalitatīva uzskaite un analīze palīdz 

operatīvi reaģēt problēmu gadījumos. Izglītojamie ar vājākām zināšanām savu mācīšanās 

kvalitāti uzlabot aicināti pēcpusdienu nodarbībās un konsultācijās. Par šādu iespēju tiek 

informēti izglītojamie un vecāki dienasgrāmatās, skolas mājas lapā, informācijas stendā. 

Kaut gan ir izstrādāti pārbaudes darbu pārrakstīšanas nosacījumi, ir skolēni, kuri 

konsultāciju laiku cenšas izmantot kā iespēju labot nepietiekamos vērtējumus. Ir 

izglītojamie, kuri nevēlas apmeklēt konsultācijas vai uzlabot savu zināšanu un prasmju 

līmeni, un viņus atbalsta arī viņu vecāki. Ar šiem izglītojamiem un viņu vecākiem tiekas 

direktore, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. 

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga 

skolas vadība. Pedagogi regulāri veic ierakstus klašu žurnālos, dienasgrāmatās un 

ikmēneša izglītojamo sasniegumu atskaites lapās. Izglītojamo ģimenes katru mēnesi 

saņem pārskatu par savu bērnu sekmēm, kavējumiem, attīstības dinamiku. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto mācīšanās un mācīšanas 

procesa plānošanai un attīstībai, mācīšanas metožu pārskatīšanai, pedagogu darba 

pilnveidošanai. Izglītojamo vecākus individuāli iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju. 

Katru gadu pedagogi aizpilda izglītojamo prasmju lapas pamatpriekšmetos.  

Mācību procesā izglītojamie, izmantojot dažādas pašvērtējuma formas, pārliecinās 

par apgūtajām prasmēm un individuālo izaugsmi. Izglītojamie atzīst, ka pašvērtējums 

veicina viņu atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācību darbā. Izmantojot pašvērtējumu 

mācību stundās, izglītojamie labprāt uzrāda apgūto un sadarbībā ar pedagogu precizē 

tālākos uzdevumus, uzkrāj savas izaugsmes rādītājus. 

 

Stiprās puses – 

1. Vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atbilst likumdošanā 
noteiktajām prasībām un skolas vīzijai. Tā ir izprotama izglītojamiem un 

vecākiem. 

2. Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka izglītojamo 
zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana ir objektīva un atbilstoša. 

3. Izglītojamiem ir iespēja iegūt optimāli augstāko vērtējumu. 
4. Izglītojamo vecāki ir informēti par bērnu sekmēm. 
5. Izglītojamo iegūtie vērtējumi tiek regulāri pārskatīti un iegūtie dati analizēti 

individuālajās pārrunās. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Vērtēšanas atbalsta komandas izveide.  
2. Mācību priekšmetu skolotājiem pilnveidot prasmi analizēt skolēnu sasniegumus. 

 

Vērtējums – labi. 
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3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamie ikdienas mācību darbā tiek motivēti gūt iespējami augstus mācību 

sasniegumus, tāpēc izglītības iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošinātas konsultācijas 

un ikdienas darbā, stundu organizācijā izmanto dažādas mācību formas un metodes. Kā 

ļoti pozitīva pieredze jāmin ikmēneša izglītojamo mācību sasniegumu un kavējumu 

apkopošana. Tas ļauj visiem mācību priekšmetu pedagogiem iepazīties ar katra 

izglītojamā mācību darbu, izaugsmi, jaunapgūtajām prasmēm ne tikai savā mācību 

priekšmetā. Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāta kopīga rīcība. Skolas vadība 

nepastarpināti var sekot, kā pedagogi ievēro skolas mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību. 

Katru mēnesi tiek veikta statistiskā analīze un vadības sēdēs kopā ar klašu 

audzinātājiem pārrunāta izglītojamo un klases kopvērtējumu dinamika un kavējumi.  

Īpaša uzmanība tiek pievērsta neizpildīto darbu apjomam, nepietiekamiem vērtējumiem 

un kavējumiem. Tiek pārrunāta turpmākā rīcība: organizēt tikšanos ar vecākiem; iesaistīt 

skolas atbalsta personālu vai ziņot attiecīgajām institūcijām ārpus skolas. Lielu 

ieguldījumu darbā ar izglītojamiem veic klašu audzinātāji, kuri pirmie informē par 

situācijām, kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.  

 Divas reizes gadā tiek organizēti konsīliji. 

Mācību darbs vērsts uz to, lai izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību 

priekšmeta standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību. Pedagogi 

un skolas vadība koordinē un analizē izglītojamo sasniegumus un seko viņu izaugsmei. 

Rezultāti tiek apkopoti un analizēti. Divas reizes mācību gadā sasniegumi tiek izvērtēti - 

1.semestra izvērtējuma pedagoģiskās padomes sēdē un mācību gada izvērtējuma 

pedagoģiskās padomes sēdē, analizējot izglītojamo mācību sasniegumus, kopā ar 

pedagogiem izvirzot rīcības plānu katra izglītojamā individuālās izaugsmes veicināšanai. 

Katra izglītojamā prasmju līmeni pedagogi aprakstoši noformē izglītojamo izpētes kartēs. 

Katra mācību gada beigās katrs mācību priekšmeta pedagogs veic pašvērtējumu, tostarp - 

izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu un prasmju izvērtējumu. Pedagogi, kuru mācību 

priekšmetos paredzēts valsts pārbaudes darbs, pēc pārbaudes darba rezultātu iegūšanas 

veic ikdienas mācību darba salīdzinājumu ar valsts pārbaudes darba rezultātiem, lai 

izprastu izglītojamo darbos radušās kļūdas un mērķtiecīgi uzlabotu ikdienas mācību 

darbu. 

Izglītojamo sasniegumi tiek grupēti pa mācību mācību priekšmetiem un ballēm.  

Papildpasākumi mācību gada pagarināšanai nebija nepieciešami. Ar izglītojamiem, kuri 

izsaka vēlēšanos piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos vai ir augsts 

prasmju līmenis, pedagogi strādā papildus, dodot iespēju ikvienam attīstīt savas spējas. 

Izglītojamo sasniegumus raksturo arī godalgotas vietas rajona un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Visaugstākos sasniegumus ieguva A. Nazarovs 

Gončars: II vieta Rīgas ķīmijas 60.olimpiādē, I vieta Rīgas vēstures 25.olimpiādē, III 

vieta Rīgas fizikas 69.olimpiādē, I vieta bioloģijas 41.olimpiādē. Izglītojamie, kas 

ieguvuši augstus mācību rezultātus, saņem direktora pateicības. 
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Izglītojamo sasniegumi pamatskolā pēdējos trijos gados ir stabili, augoši, optimālajā 

līmenī. Vidusskolā stabili optimālā līmenī. 
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Izvērtējot vidējos klašu rezultātus pamatskolā, var secināt, ka rezultāti ir  augstā 

optimālā līmenī. 9. klasē pa gadiem vērojama pakāpeniska izaugsme, 8. klasē šajā mācību 

gadā kritums, 5., 6., 7. klasē stabili optimāli augsti rezultāti. 8. klases kritums saistāms ar 

apgūstmā mācību materiāla sarežģītību (daudz tekstuālas informācijas, diviem 

izglītojamiem ir disleksija).  

 Vidusskolas posmā rezultāti ir atkarīgi no izglītojamiem. 12. klasē rezultāti visā 

posmā (10.-12. klase) ir ar izaugsmi. Izaugsme vērojama arī individuāli, katrs ir 

sasniedzis savu optimālāko rezultātu, pastiprināti apgūstot sevi interesējošos mācību 

priekšmetos. 11. klases rezultāti vērtējami kā gandrīz labi. Izglītojamiem trūkst mācību 

motivācijas un patstāvīgā darba ieguldījuma mājās. 

 

 

 



22 
 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu dinamika 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019. māc.g. 
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Izvērtējot sniegumu mācību jomās 4. - 9. klasēs, var secināt, ka visaugstākie 

vērtējumi iegūti tehnoloģiju, sociālo zinību un mākslu jomā. Šīs jomas ietver tādus 

priekšmetus kā sociālās zinības, vēsture, mūzika, vizuālā māksla, mājturība un 

tehnoloģijas, informātika, kuri izglītojamiem ir vieglāk uztverami. Zemāki radītāji ir 

dzimtajā latviešu valodā, bioloģijā un fizikā, kur ikdienas darbā nepieciešams regulārs 

darbs, iedziļināšanās un spēja izprast. Rezultātu mainīgums ikdienas sasniegumos 

skaidrojams gan ar mācību priekšmetu satura sarežģītību katrā nākamajā klasē, gan ar 

mainīgo izglītojamo sastāvu, jo katru mācību gadu klasē pienāk jauni izglītojamie, 

kuriem ir gan mācīšanās grūtības, gan izglītojamie, kuri nav mācījušies Latvijā, gan 

izglītojamie, kuri mācījušies mazākumtautību izglītības iestādēs. 

 Izanalizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 1.-3.klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu. Pārējie izglītojamie ir ar 

optimāliem un augstiem vērtējumiem. Papildus divas reizes gadā pedagogi veic arī 

izglītojamo prasmju izvērtējumu. Izglītojamie, kuri prasmju līmenis pirmajā vērtēšanas 

periodā bija zemāks, apmeklēja papildnodarbības, lai uzlabotu nepieciešamo prasmes 

līmeni. 3. klases izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi un valsts diagnostikas darba 

rezultāti ir  līdzīgi. 

 

Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika. 

Mācību 
priekšmets 

4.klase 5.klase 6.klase 

16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 

Krievu literatūra 9,50 8,75 7,83 10,00 8,50 8,43 6,50 10,00 7,00 

Krievu valoda 
(mazākumtaut) 9,00 8,25 8,17 9,00 8,00 8,00 6,50 10,00 7,67 

Latviešu valoda 
un literatūra 8,50 6,75 7,33 9,00 7,50 8,43 6,50 7,00 7,33 

Latviešu valoda 8,00 8,50 8,00 7,00 7,17 7,75 5,25 6,89 6,86 

Latviešu 
literatūra 8,40 9,50 8,17 6,89 7,67 8,00 7,00 6,44 7,86 

Krievu valoda 
(svešvaloda) i 8,25 i 6,29 8,00 8,00 7,25 7,63 8,67 

Angļu valoda 7,86 7,13 7,25 7,10 7,00 7,82 5,67 7,20 7,40 

Matemātika  7,71 8,00 8,25 7,50 7,67 7,73 4,83 7,70 7,30 

Sociālās zinības 8,57 7,38 9,75 7,30 7,56 9,00 7,00 8,50 9,80 

Mūzika 9,00 8,88 8,08 9,30 9,00 8,36 8,50 9,00 8,50 

Mājturība un 
tehnoloģijas 8,57 8,88 8,58 7,90 9,33 8,64 7,17 8,70 9,00 

Vizuālā māksla 8,86 9,00 8,83 7,80 9,11 8,73 7,33 8,40 8,80 
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Sports 8,14 8,63 8,75 9,10 9,11 8,18 8,33 9,40 8,80 

Informatika       8,20 7,56 8,09 6,00 8,50 8,90 

Franču valoda       i 7,71 9,00 6,75 6,71 7,43 

Latvijas vēsture             6,50 7,20 8,70 

Pasaules vēsture             5,33 7,30 7,70 

Dabaszinības 8,14 8,13 6,67 7,40 8,00 7,91 6,50 7,40 7,50 

Vidēja atzīme 8,48 8,29 8,20 7,98 8,03 8,26 6,61 8,00 8,20 

 

Izanalizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 4.-6. klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu. Vidējie klašu rādītāji ir 

stabili un augsti optimāli. Augstākos vērtējumus izglītojamie saņēmuši cilvēks un 

sabiedrība un mākslas jomās. Viszemākos vērtējumus ieguvuši 4. klases izglītojamie 

dabaszinībās. Jau visa mācību gada laikā tika meklēti dažādi metodiskie paņēmieni, lai 

uzlabotu izglītojamo zināšanas un prasmes. Darbs tiks turpināts arī nākamajā mācību 

gadā. 

 

Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika. 

Mācību priekšmets 

7.klase 8.klase 9.klase 

16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 

Krievu literatūra 7,00   10,00 8,75 7,33     7,67 8,00 

Krievu valoda 
(mazākumtaut) 7,33   10,00 8,75 7,00     8,33 8,00 

Latviešu valoda un 
literatūra 6,33   9,50 8,75 7,33     8,00 8,00 

Latviešu valoda 6,33 6,00 6,91 6,86 7,20 5,67 6,00 6,43 7,00 

Latviešu literatūra 7,00 7,00 7,64 6,71 7,60 6,67 6,33 7,29 7,17 

Krievu valoda 
(svešvaloda) 6,67 7,33 8,55 8,14 7,00 8,33 6,67 8,57 7,50 

Angļu valoda 7,50 6,00 7,69 7,36 7,63 6,00 7,67 7,50 8,00 

Matemātika  5,83 4,33 6,77 6,55 6,71 6,00 5,33 6,30 7,00 

Bioloģija 7,17 6,33 7,62 7,82 7,57 6,00 7,00 8,00 7,63 

Sociālās zinības 8,33 8,67 9,15 7,64 8,00 6,67 7,67 7,20 8,88 

Mūzika 8,67 9,00 8,38 9,00 9,00 8,00 8,67 10,00 8,50 

Mājturība un 7,67 9,00 7,77 8,64 8,50 7,67 9,33 9,30 8,63 
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tehnoloģijas 

Vizuālā māksla 8,50 9,00 8,31 8,55 8,25 8,33 9,67 9,20 8,75 

Sports 8,83 9,33 8,92 9,45 8,63 8,00 8,67 8,80 8,75 

Informatika 7,33 6,67 9,08             

Franču valoda 6,33 6,33 8,09 7,00 7,00 7,33 7,00 7,50 7,75 

Latvijas vēsture 6,17 7,33 8,69 7,36 6,63 7,00 6,33 6,50 8,13 

Pasaules vēsture 6,67 6,33 8,08 7,36 6,75 7,00 5,67 7,20 7,75 

Ģeogrāfija 7,50 7,33 8,08 8,27 7,63 8,00 8,67 8,10 9,00 

Fizika       7,36 7,00 5,00 6,67 7,20 7,50 

Ķīmija       6,82 7,00 8,33 6,67 7,20 8,13 

Vidēja atzīme 7,22 7,25 8,18 7,86 7,49 7,06 7,29 7,81 8,04 

 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 7.-9. klasē, var secināt, ka 

mācību gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu, visi 9. klases absolventi 

saņēma apliecību par pamatizglītības ieguvi. Vidējie klašu rādītāji ir stabili un optimāli. 

Augstākos vērtējumus izglītojamie saņēmuši cilvēks un sabiedrība un mākslas jomās. 

Visās klašu grupās izaugsme vērojama matemātikā, dzimtajā valodā, literatūrā, 

ģeogrāfijā, Latvijas vēsturē un pasaules vēsturē.  Viszemākos vērtējumus ieguvuši 8. 

klases izglītojamie. Taču jāuzsver, ka tie ir stabili visu viņu mācīšanās periodu un klasē 

mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām. Šī mācību gada prioritāte bija matemātika un 

pasaules vēsture, kurās papildus izglītības programmas apguvei tika organizēti dažādi 

izglītojoši pasākumi reālās dzīves situācijās. Šajos priekšmetos rezultāti ir 

paaugstinājušies. Darbs tiks turpināts arī nākamajā mācību gadā. 
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Izvērtējot sniegumu mācību jomās 10. - 12. klasē, var secināt, ka visaugstākos 

vērtējumus ieguva franču un krievu valodā, informātikā, ģeogrāfijā, ķīmijā ,kulturoloģijā. 

Zemāki radītāji ir matemātikā, kur ne tikai ikdienas darbā nepieciešams regulārs darbs, 

iedziļināšanās un spēja izprast, bet arī iepriekšējās pamatprasmes. Visi izglītojamie 

uzlaboja savu individuāo izaugsmi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 

 

Mācību 
priekšmets 

10.klase 11.klase 12.klase 

16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 16./17. 17./18. 18./19. 

Latviešu valoda 7,20 8,00 6,86 6,50 7,00 6,25 6,71 8,00 7,10 

Latviešu 
literatūra 7,20 7,50 7,57 6,25 7,89 7,50 6,86 8,33 7,80 

Mazākumtautība
s (krievu) valoda 
un literatūra   6,00               

Angļu valoda 6,60 7,50 7,29 7,25 7,56 5,75 7,29 9,33 8,10 

Franču valoda 6,80 8,00 8,43 7,00 7,89 7,00 8,43 9,00 8,78 

Krievu valoda 8,75 8,00 9,00 8,00 7,67 6,67 9,43 9,33 9,00 

Matemātika  8,75 5,50 5,43 5,50 5,78 5,00 6,57 8,00 7,20 

Informatika 8,80 9,00 8,29             

Mūzika 10,00 10,00 8,14 10,00 10,00 8,00       

Sports 9,33 8,50 7,57 10,00 9,17 7,75 9,29 9,00 9,67 

Latvijas un 
pasaules vēsture 7,80 7,00 7,14 7,50 7,33 6,75 7,86 8,00 8,30 

Bioloģija 9,00 7,50 6,14 7,50 7,56 6,00 8,14 8,00 8,30 

Ģeogrāfija 9,00 7,00 8,29 9,25 8,44 8,00 8,86 9,00 8,40 

Fizika 7,40 5,50 6,57 7,00 6,89 5,50 8,00 8,67 8,20 

Ķīmija 7,00 6,50 7,86 6,50 7,11 7,50 7,71 8,00 8,60 

Kulturoloģija 7,00 6,50 8,29 10,00 10,00 7,25 10,00 10,00 9,30 

Ekonomika       7,00 7,33 7,00 7,86 9,00 8,30 

Vidēja atzīme 8,24 7,59 7,52 7,68 7,84 6,82 8,07 8,70 8,28 

 

Analizējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā 10.-12. klasē, var secināt, ka mācību 

gada beigās nevienam nav nepietiekamu vērtējumu, visi 12. klases absolventi saņēma 

atestātu par vispārējās izglītības ieguvi, divi saņēma arī Ministru kabineta atzinības 

rakstu.  
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 Vidējie klašu rādītāji ir stabili un optimāli. 12. klasei 3 gadu periodā ievērojama 

izaugsme ir angļu, franču un krievu valodā, ķīmijā, fizikā un ekonomikā. Šeit jāatzīmē, 

ka valodu jomu izaugsme ir pateicoties pedagogu profesionalitātei.  īmijā un fizikā, 

pateicoties pedagogu profesionalitātei un sadarbībai ar LU Dabaszinību centru. 

 

Stiprās puses – 

1. Ikdienas darbā tiek ievērota skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
2. Organizēti daudzveidīgi pasākumi, lai veicinātu izglītojamo, pedagogu un vecāku 

atbildību mācīšanās sasniegumu nodrošināšanai (individuālās pārrunas, 

sanāksmes pie skolas vadības, ikmēneša mācību sasniegumu apkopošana). 

3. Mācību sasniegumu dinamikas regulāra aktualizācija. 
4. Pamatprasmju kritēriju izstrāde un vērtēšana. 
5. Pedagogu sadarbība, meklējot optimālāko risinājumu izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanā. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt aktualizēt datus izglītojamo izaugsmes dinamikā. 
2. Pedagogiem turpināt darbu pie mācību stundas efektivitātes paaugstināšanas, 

pievēršot uzmanību mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai.Veicināt 

izglītojamo mācību motivāciju. 

3. Mācību procesā efektīvāk izmantot atgriezenisko saiti, nodrošinot augstākus 
mācību sasniegumus. 

 

Vērtējums – labi. 

 

3.3.2. Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos 

Pedagogi katru mācību gadu apkopo un analizē Valsts pārbaudes darbu rezultātus, 

salīdzina tos ar ikdienas mācību darba rezultātiem un izvirza uzdevumus turpmākajam 

darbam. Gan ikdienas mācību darba rezultātus, gan VPD rezultātus, to savstarpējo 

korelāciju pedagogi analizē, veicot ikgadējo pedagoģiskās darbības pašvērtējumu. 

Vidējie apguves rezultāti procentos salīdzināti ar vidējiem rezultātiem valstī. 

Ik gadu visos valsts pārbaudes darbos izglītojamie uzrāda nozīmīgi labākus 

rezultātus kā vidēji valstī. Šajā mācību gadā daudz labākus kā Vidzemes priekšpilsētas 

skolās un valstī kopumā. 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē. 
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3.klasē valsts pārbaudes darbos katru gadu ir ļoti augsti rādītāji – nav neviena 

nepietiekama vērtējuma, pārsvarā tikai augsts līmenis. Vidējie rādītāji ir augstāki par 

vidējiem sasniegumiem Vidzemes priekšpilsētā, valstī un ikdienas darbā. 

 

 
 

 
 

Izglītojamo sasniegumi latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās 

pārsniedz valsts līmeni par 40 , vērojama pozitīva dinamika. Jau otru gadu sasniegumi 

matemātikā ir augstā līmenī. 

Visi skolas darbā iesaistītie (izglītojamie, vecāki, pedagogi, atbalsta personāls) ar 

rezultātiem tiek iepazīstināti. 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē. 

6.klasē valsts pārbaudes darbos arī katru gadu ir augsti rādītāji –nav neviena 

nepietiekama vērtējuma, pārsvarā optimāls līmenis. Skolas augstie rezultāti ir 

likumsakarīgs turpinājums kvalitatīvam pedagogu darbam stundās, izglītojamo patstāvīgā 

darba prasmēm ikdienas darbā. Diemžēl šajā mācību gadā mācības uzsāka divi jauni 

izglītojamie, kuriem latviešu valodas prasmju līmenis bija zems. Izglītojamo sasniegumi 

latviešu valodā mazākumtautības izglītībās programmā pārsniedz valsts līmeni par 20  

un vērojama pozitīva dinamika. 
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Izglītojamo ikdienas rezultāti ir augstāki vai nedaudz zemāki rezultāti diagnostikas 

darbā, ko var izskaidrot ar uztraukumu, neuzmanības kļūdām vai koncentrēšanos tieši uz 

atsevišķiem uzdevumiem. Secinājumi pēc diagnosticējošā pārbaudes darba rakstīšanas - 

turpināt attīstīt skolēnu lasītprasmi visos mācību priekšmetos un pilnveidot analizēšanas, 

domāšanas, salīdzināšanas prasmes, dažādot klausīšanās prasmju uzdevumus un 

pilnveidot skolēnu vārdu krājumu un pareizu teikumu konstrukciju veidošanu. 

Matemātikā pievērst uzmanību teksta uzdevumu risināšanai. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītības ieguvi. 

9.klases izglītojamo vidēji sasniegumu rādītāji valsts pārbaudes darbos ir 

optimālajā līmenī un pārsniedz vidējus rādītājus valstī par 22 . Izaugsme vērojama visos 

pārbaudes darbos, izņemot latviešu valodā, tomēr vidējais rezultāts ir augsts – 75,23%. 
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Augstie mācību sasniegumu rezultāti ir likumsakarīgi. Izglītojamie ir mērķtiecīgi, 

ieinteresēti mācību darbā un savos personīgajos sasniegumos, kā arī pedagogu 

profesionālā ieinteresētība ikviena skolēna izaugsmē veicina šos augstos mācību 

sasniegumus. 

 Matemātikas eksāmena rezultāti ir ar pozitīvu dinamiku un vienmēr ir augstāki kā 

valstī vidējais vērtējums. Latvijas vēstures eksāmena rezultāti pēdējo trīs gadu laikā ir ar 

pozitīvu dinamiku un pārsniedz valsts līmeni par 28 . Angļu valodas eksāmena rezultāti 

ir augstāki, salīdzinot ar vērtējumu valstī par 25 . Eksāmenu rezultāti krievu valodā ir 

pazeminājušies, bet atbilst vidējam līmenim valstī. 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības apguvi salīdzinājumā ar skolēnu iegūtajiem 

ikdienas noslēguma vērtējumiem ballēs. 

 

 
 

Eksāmenu rezultāti būtiski neatšķiras no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma 

gadā. Vērtējumi eksāmenos korelējas 0 - 1 balles robežās. 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

Izglītojamo vidējie sasniegumi 12.klasē valsts pārbaudes darbos pārsniedz vidējo 

līmeni valstī par 7 , atsevišķos mācību priekšmetos (krievu valodā) pārsniedz par 26 . 

Tomēr matemātikas un bioloģijas eksāmena rezultāti ir pazeminājušies un ir zemāki kā 

valstī. Zemos rādītājus matemātikas pedagogs skaidro ar izglītojamo uztraukumu, 

emocionālo stāvokli, nespēju mobilizēties atbildīgās situācijās. Turpretī bioloģijas 

eksāmenu izvēlējās kārtot 2 izglītojamie kā papildus eksāmenu. Iegūtie rezultāti ir 

pārsteidzoši, jo meitenes motivēti un ļoti centīgi strādāja stundās, regulāri apmeklēja 

laboratotrijas darbus LU Dabaszinātņu centrā un papildnodarbības Rīgas Stradiņa 

Universitātē. Neviens izglītojamais eksāmenos nav saņēmis nepietiekamu vērtējumu. 
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Šajā mācību gadā no noteiktajiem valsts pārbaudes darbiem par vispārējo 

pamatizglītību atbrīvoti 2 izglītojamie, pamatojums – izglītojamā veselības stāvoklis, 

ievērojot MK noteikumus Nr.112 “Kārtībā, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem 

valsts pārbaudījumiem”. 

Visi 9.klašu izglītojamie saņēmuši apliecību par pamatizglītību, kā arī visi 12.klašu 

izglītojamie saņēmuši atestātu par vispārējo vidējo izglītību, divi 12. klases izglītojamie 

saņēma Ministru prezidenta atzinības rakstu. 

 

Stiprās puses – 

1. Nodrošināta kvalitatīva valsts pārbaudes darbu organizācija un norise skolā. 
2. Kvalitatīva sadarbība RD IKSD apvienoto eksāmenu organizēšanā un norisē. 
3. Organizētas mērķtiecīgas individuālās konsultācijas mācību sasniegumu 

pilnveidei valsts pārbaudes darbos. 

4. Valsts pārbaudes darbos izglītojamie iegūst augstākus rezultātus kā valstī. 
5. Regulāri analizēti izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos un 

izvirzīti turpmākie attīstības uzdevumi. 

6. Visi izglītojamie, kuri mācījušies 9.klasē, ieguvuši apliecību par pamatizglītību, 
12.klasē  - atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

7. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vērtējuma 
gadā. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Veicinot mācību motivācijas izaugsmi ikdienas darbā. 
2. Nodrošināt valsts pārbaudes darbu rezultātu pozitīvu dinamiku. 

3. Aktualizēt nepieciešamību paaugstināt izglītojamo sasniegumus matemātikā.  
 

Vērtējums – labi. 
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4. Atbalsts izglītojamajiem 
Skolas atbalsta personāla speciālistu galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu 

izglītojamiem, kuriem kādu iemeslu dēļ rodas emocionālas, psiholoģiskas, ar sportu vai 

ar veselību saistītas grūtības, kas ietekmē mācīšanās procesu. Iespēju robežās sniedzam 

atbalstu mācību procesa organizācijas korekcijā un emocionālā mikroklimata 

nodrošinājumā. 

4.1Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. 

 Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēde, medmāsa. Direktora 

vietniece un pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu sniedz nepieciešamo palīdzību 

izglītojamo emocionālo, psiholoģisko vajadzību nodrošināšanai. Reizi mēnesī pārrunā 

aktuālos jautājumus, nepieciešamības gadījumā tiekas visa izglītības iestādes vadības 

komanda. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauno izglītojamo adaptācijai un saskarsmes 

jautājumiem.  

 Skolā ir atbilstoši iekārtots atbalsta personāla kabinets. Skolas medmāsa regulāri 

apkopo ziņas par izglītojamo veselību, individuālajām vajadzībām un nepieciešamības 

gadījumā informē pedagogus. Vecākiem lūdz sniegt informāciju par bērna veselības 

stāvokli (diēta, alerģijas izpausmes utt.). Medmāsa sniedz izglītojamiem un personālam 

nepieciešamo medicīnisko aprūpi, sniedz konsultācijas izglītojamiem ar dažādām 

sūdzībām par veselības stāvokli. Nodrošina medicīniskos pakalpojumus izglītības 

iestādes sporta un masu pasākumos. Skolā ir noteikta kārtība, kā skolas darbinieki 

informē vecākus par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Šajā mācību 

gadā pirmsskolas izglītojamajam bija nepieciešama ātrā medicīniskā palīdzība 

(izglītojamais noģība pastaigas laikā).  

 Katram izglītojamam ir iekārtota veselības karte, kurā ir ziņas par izglītojamo 

veselības stāvokli un saslimšanām. 

 Izglītības iestādes medmāsa sadarbojas ar klašu audzinātājiem – apmāca 

izglītojamos higiēnas jautājumos, kā arī apmāca, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību 

un rīkoties pēkšņas saslimšanas gadījumos. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citi 

medicīnas darbinieki, kas piedalās un izglīto jaunatni par viņiem interesējošiem 

jautājumiem. Medmāsa regulāri kontrolē sanitāro stāvokli skolas mācību telpās un 

gaiteņos.  

 Ēdināšanu nodrošina SIA Baltic Restaurants Latvia. 

 Izglītības iestādē medicīnas māsa popularizē veselīgu dzīvesveidu.  

 Direktors skolā ir atbildīgā persona par darba drošību. Ēkā ir ugunsdrošības 

signalizācija, apkārtējā videonovērošana, norobežots pagalms. Izglītības iestādē visiem ir 

pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Šī 

informācija ir klasēs pie informatīvā dēļa. Atbilstošās vietās ir evakuācijas plāni, 

rakstiskas instrukcijas, visi (izglītojamie, personāls, vecāki) ir informēti un zina, kā 

rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. To apliecina izglītojamo paraksti 

žurnālos. Mācību gada laikā vairākkārt tika rīkotas mācības trauksmes, lai pārliecinātos, 

ka izglītojamie zina kā rīkoties.  

 Izglītības iestādē ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Iekšējās kārtības un 

drošības noteikumi, noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas 

un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, noteikumi par rīcību 
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bīstamās un ārkārtas situācijās, uzvedību ārpusskolas pasākumos, sporta sacensībās, 

ekskursijās un pārgājienos, kā arī rīcību vardarbības gadījumos. Instruktāžu par 

izglītojamo drošību veic klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, veicot 

atbilstošus ierakstus klašu žurnālos.  

 Katram klases audzinātājam ir drošības instrukciju komplekts un kārtība, kādā ar 

tām iepazīstināt izglītojamos. Klašu audzinātāji plāno un vada audzināšanas stundas par 

drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Drošības jautājumi tiek periodiski 

aktualizēti arī sadarbībā SIA “FN Serviss”, “RIKON” vai Veselības inspekciju. 

Atsevišķos gadījumos tiek piesaistīti arī speciālisti no dažādām organizācijām, kā, 

piemēram, izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Brasas policijas iecirkņa inspektori. 

2018./19. m. g. tika organizēti pasākumi sadarbībā ar instruktoriem no NIIC par 

„Ugunsdrošības jautājumiem”. Novembrī skolā pie b/d, 1.-6.klašu izglītojamiem 

ciemojās SIA “FN Serviss” ar ugunsdzēsības spēli “Drošs paliek drošs”. 

 Starpbrīžos gaiteņos par drošību un kārtību atbild dežurējošie pedagogi. Par 

izglītojamo drošību un kārtību ēdnīcā pusdienu starpbrīžos atbild dežurējošais pedagogs. 

 Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā. Izglītojamie tiek instruēti un 

apliecina to ar savu parakstu. 

 Izglītojamie tiek mērķtiecīgi izglītoti par iekšējās kārtības noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem visa mācību gada garumā. Tēmas par drošību, civilo aizsardzību ir 

iekļautas audzināšanas stundu plānā, un klases audzinātājs sistemātiski tās pārrunā ar 

izglītojamiem. Katru gadu tiek organizēti pasākumi, kuru ietvaros ir notikušas gan 

lekcijas, gan dažādas praktiskas nodarbības. Iestādē un tās teritorijā ir nodrošināta 

izglītojamo drošība.  

 Izglītības iestādes durvis ir slēgtas, pie durvīm ir koda atslēga. Darbinieks, kurš 

atver durvis, pārliecinās, ka apmeklētājs nokļūst vēlamajā vietā. Ēkā ir signalizācija. 

 Izglītības iestādē liela uzmanība tika pievērsta veselīga dzīvesveida principu 

popularizēšanai un ievērošanai. Kopš 2010./2011. mācību gada skola ir iesaistījusies 

programmā „Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās 

izglītības iestādēs” (Skolas auglis), kopš 2013./ 2014. mācību gada skola ir iesaistījusies 

programmā. Bērnu ēdienkartes izstrādātas, sadarbojoties ar uztura speciālistiem tā, lai 

ēdiens pusdienās un citās ēdienreizēs būtu gan garšīgs, gan interesants un, protams, 

sabalansēts. Tāds, lai bērni ik dienu saņemtu visu nepieciešamo uzturvielu daudzumu ar 

ēdienu, kas gatavots no ekoloģiski audzētiem un vietējiem produktiem. Īpaši ir padomāts 

arī par bērniem ar laktozes, glutēna vai citu produktu nepanesību. Izglītojamajiem ir brīva 

pieeja pie filtrēta dzeramā ūdens. 

 Popularizētas tiek arī sporta aktivitātes. Par tradīciju kļuvusi rudens Olimpiskā 

sporta diena golfa klubā “Ozo”, ikgadējā slēpošana Milzkalnē, pavasara aktivitātes 

Mežaparkā. 

 Izglītības iestāde piedāvā izglītojamiem telpas, kurās nepieciešamības gadījumā 

uzturēties pēc mācību stundām. Rudens un pavasara sezonā starpbrīžus izglītojamie 

pavada ārā. 

 Iestādē tiek ievērota pirmsskolas un skolas pēctecība. Pirmsskolas vecāko grupu 

audzēkņi, saskaņojot ar vecākiem, tiek iesaistīti ārpusskolas aktivitātēs. Tādējādi viņiem 

ir iespēja iepazīties ar visu skolas saimi. Tas atvieglo viņu adaptāciju 1. klasē. Skolā 

veiksmīgi adaptējas arī izglītojamie no citām Latvijas skolām,  kā arī Krievijas, 

Moldovas, Kazahstānas un ES valstīm. 
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 Pedagogi ir informēti par izglītojamo ģimenes apstākļiem. Saskarsmē skolas 

darbinieki ir taktiski un iejūtīgi. Izglītojamie nepieciešamo atbalstu var saņemt no jebkura 

skolas darbinieka. Skola sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem gadījumos, kad tiek 

mainīta skola vai klase. 

 Kursu «Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā» ir 

noklausījušies visi darbinieki. 

 

Stiprās puses – 

1. Izveidota atbalsta sistēma un pedagoģiskā palīdzība izglītojamiem. 

2. Regulāra skolas personāla sadarbība, rūpējoties par izglītojamo emocionālo un 
fizisko drošību. 

3. Veselīga dzīvesveida aktualizēšana un pasākumu organizēšana. 
4. Iespēja izglītojamiem pēcpusdienās uzturēties pedagogu uzraudzībā drošās telpās. 
5. Drošības jautājumu patstāvīga aktualizācija. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Organizēt dažādas pēcpusdienu aktivitātes. 
 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.1. Atbalsts personības veidošanā 
 Izglītojamiem ir iespēja iesaistīties izglītojamo padomē (pašpārvaldē), to ievēl 

mācību gada sākumā. Izglītojamo padomes darbs tiek plānots, sanāksmes protokolētas. 

Izglītojamiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par līdzdalību dažādos 

pasākumos: Zinību dienas svinībās, Sporta dienu organizācijā, “Latvijas skolas somas” 

pasākumu plānošanā, mācību ekskursiju plānošanā, Skolotāju dienas organizēšanā, 

labdarības pasākumā utt. Šī darba forma veicina ikviena līdzdarbošanos, māca plānošanas 

un organizēšanas prasmes, nodrošina daudzveidību, jo katrs var īstenot savu ideju, 

talantus. Izglītojamie piedalās gan pasākumu plānošanā, gan vadīšanā, gan konkursu 

vērtēšanas kritēriju izstrādē, gan darbojas žūrijā, gan ierosina dažādus pasākumus (piem., 

viktorīna vēsturē “Mēs - Latvija!” 6. - 12.kl., lekcija- prezentācija, ko sagatavoja 7.kl. 

izglītojamie 1.,2.kl. “Transporta līdzekļu bremzēšana un ceļu satiksmes dalībnieki” utt.). 

Skolēni piedalās dienasgrāmatu pārbaudē, skolas iekšējo kārtības noteikumu izskatīšanā, 

uzlabošanā, skolas mājas lapas papildināšanā, kā arī darbojas Skolas padomē. 

Izglītojamiem ir iespējas pārrunāt visus interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem.   

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā izglītojamie var izteikt savus priekšlikumus. 

Izglītības iestādes izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, 

kas saistās ar personības veidošanos, sociālemocionālo audzināšanu, kultūridentitātes un 

valstiskās apziņas stiprināšanu izglītojamajos. 

Klašu audzinātāju darba plāni ietver tematus: sevis izzināšana un pilnveidošana; 

piederība valstij; pilsoniskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība un vide; drošība u.c. 

 Pamatojoties uz Izglītības likumu, valsts pamatizglītības standartu, valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu un mācību priekšmetu standartiem ir izstrādāta 

skolas audzināšanas programma, noteikta ikviena pedagoga iesaistīšanās un atbildība 

audzināšanas darbā. Aktualizēts starppriekšmetu saiknes nozīmīgums audzināšanas darba 

īstenošanā. 
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 Izglītības iestādes audzināšanas programma ir aktualizēta balstoties uz VISC 

izstrādāto metodisko līdzekli “Klases stundu programmas paraugs” (Rīga, 2016). 

 Saskaņā ar audzināšanas programmu ir izstrādātas klašu / grupu audzināšanas 

programmas/ plāni. Klašu audzinātāji vispusīgi un pēctecīgi iekļauj tēmas un plāno 

pasākumus, kas veido izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 

sabiedrību, valsti, citām kultūrām un veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām 

un iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā, audzinot krietnus, godprātīgus, 

atbildīgus cilvēkus- Latvijas patriotus. 

 Klases stundu plānojumā pastiprināta uzmanība tika pievērsta pilsoniskās 

izglītības jautājumiem visplašākā nozīmē, t.sk., ietverot valstiskās audzināšanas un 

tikumisko vērtību apguves aspektus. 

 Pilsonisko izglītību īstenoja pedagoģiskajā procesā, kas orientēts uz izglītojamā: 

pilsoniskām zināšanām par demokrātijas pamatvērtībām, politisko līdzdalību, 

cilvēktiesībām, pienākumiem, savas valsts vēsturi un kultūras tradīcijām mijiedarbībā ar 

pasaules vēstures kontekstu, izmantojot kritisko un analītisko domāšanu; pilsoniskām 

prasmēm lēmumu pieņemšanā, komandas darbā, komunicējot ar līdzcilvēkiem, 

pilsoniskās līdzdalības prasmēm, prasmi saskatīt sevi kā kopienas locekli vietējā, 

reģionālā, nacionālā un starptautiskajā līmenī; pilsoniskām vērtībām, kas balstītas uz 

cieņu, tolerantu pieeju, starpkultūru dialogu, citu viedokļu uzklausīšanu un pieņemšanu, 

savas pozīcijas veidošanu. 

 Vienlaikus audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā tiek ievērotas  Latvijas 

Kultūras kanonā ietvertās Latvijas kultūras vērtības. (Atspoguļots ciklogrammā- mācību 

ekskursijas, līdzdalība pasākumos. ) 

 Sadarbība ar citām institūcijām: Eiropas Savienības Māju (Spēle “Izzini Eiropu 

Rīgā”, Eiropas eksāmens- Esi Eiropas eksperts), LU Dabaszinību Akadēmisko centru 

(laboratorijas darbi ķīmijā), āra dzīves apmācību centru “Pelēkais vilks” (“Neiespējamā 

misija Vecrīgā”, “Ko darīt, ja esi apmaldījies mežā ”), LU Starpnozaru izglītības 

inovāciju centrs un LVM (mācību stunda “Mežs cilvēkiem”), Junior Achievement, 

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Survival Kit, Starptautisko jauniešu organizāciju 

AIESEC, Tehniskās jaunrades namu Annas 2, Olimpisko Centru (skolēni tiek mudināti 

apmeklēt dažādus interešu pulciņus), Swedbank (mācībstundu programma “Dzīvei 

gatavs!”), dalība projektā “Latvijas skolas soma”. No Valsts valodas  aģentūras ir iegādāti 

mācību un izziņas literatūras komplekti, kā arī mācību filmas. 

 Klases stundas plānotas un īstenotas mērķtiecīgi un pēctecīgi, attīstot 

izglītojamiem dzīves prasmes, veidojot attieksmi pret sevi, ģimeni, klasi, skolu, vidi, 

darbu, kultūru, sabiedrību, valsti. Ir katrā klašu grupā novadītas atklātās klases stundas, 

atbilstoši MK 12.08.2014. noteikumiem 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” 24.pielikuma 13.2.punkts: „Klases stundās aplūkojamās tēmas ir 

vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, 

veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un 

satiksmes drošība, karjeras izvēle, personības attīstība, līderība, kritiskā domāšana, radošā 

domāšana, finanšu pratība, uzņēmējspējas”. 

Skolā tika organizēta Patriotu nedēļa. 
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 Pēc katra pasākuma - iknedēļas informatīvajās, administrācijas, skolēnu padomes 

un audzinātāju diskusijās, tiek izvērtēts un analizēts notikušais pasākums un izstrādāti 

ieteikumi.  

 Norit darbs ar reemigrantiem un imigrantiem. Šajā mācību gadā tika uzņemti 

izglītojamie no Krievijas, Moldovas, Kazahstānas un ES valstu skolām. Skolai ir 10 

gadus ilga pieredze darbā ar jauniešiem imigrantiem, katru mācību gadu pārskatām un 

ieviešam jaunas pieejas, lai uzlabotu jauniešu iekļaušanos, mācību procesu un 

sasniegumus. 

 Atbalsts izglītojamiem tiek sniegts, organizējot pamatizglītības programmu 

(bilingvālā izglītība), kā arī pievēršot uzmanību izglītojamo individuālajām vajadzībām 

katrā atsevišķā gadījumā (sociāli emocionāls atbalsts, akadēmisko zināšanu un prasmju 

specifiska pilnveide, valodas atbalsts u.c.) Ir izstrādāti mācību materiāli atsevišķos 

mācību priekšmetos (ņemot vērā dažādus vecumposmus) konkrētiem izglītojamiem: 

parasti valsts valodā, mazākumtautību valodā, vēsturē, sociālās zinībās. 

 Izglītības iestādes vadība skaidro vecākiem Latvijas izglītības sistēmas principus, 

turpmāko studiju iespējas gan Latvijā, gan ārvalstīs, meklē risinājumus, kā iekļaut skolas 

ikdienā atšķirības svētku svinēšanas vai uztura tradīcijās. Iestādes komunikācija tiek 

nodrošināta vairākās valodās. Vecākiem ir iespēja saņemt arī rakstisku informāciju par 

skolas aktualitātēm (viņiem saprotamā valodā- latviešu, angļu, krievu.). Izglītības iestādē 

tika organizētas vecāku dienas- oktobrī un aprīlī, kurās vecākiem ir iespēja apmeklēt 

skolu, vērojot darbu stundās, sadarbību ar citiem izglītojamiem, pedagogiem. 

Individuālajās pārrunās tikties ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, 

skolas vadību. 

 Veidojot mācību saturu un organizējot darbu mācību stundās tiek vērsta uzmanība 

politiskām, ekonomiskām un sociālām norisēm un diskutēšanai par aktuāliem 

jautājumiem. Lai attīstītu kritisko domāšanu, prasmi argumentēt, un mazinātu 

aizspriedumus un domāšanas kļūdas vidusskolēniem un pamatskolas vecāko klašu 

izglītojamiem tiek organizēta dalība dažādos pasākumos un lekcijas- nodarbības, 

piemēram, sadarbībā ar Swedbank “Dzīvei gatavs”. Izglītības iestādē norit debatēšanas 

turnīri par dažādām aktuālām tēmām angļu valodā, kas kalpo par platformu, lai 

izglītojamie praktizētu sava viedokļa formēšanu, analīzi un paušanu cieņpilnā atmosfērā 

un iegūtu dažādas kompetences. 

 Attīstot  praktiskā  darba  organizēšanas  prasmi,  vērtību,  attieksmes  un   

uzvedības   cēloņsakarību izpratni arī šogad starpbrīžos izglītojamie tiek nodarbināti 

dažādu spēļu izspēlēs. Šogad uzsākām dienas ritmu sākt ar Rīta apli, kurā katram 

izglītojamam ir iespēja izvirzīt dienas aktualitāti, atspoguļot kādu notikumu valstī un 

pasaulē, izteikt laba vēlējumus dienas norisei.  

 2018./19. m. g. dažādās interešu izglītības programmās bija iesaistījušies 1.-

4.klasē 100 , 5.-9.klasē 100 , 10.-12.klasē 100  skolēnu. Vidusskolēni apmeklē 

autoskolu un dažādus augstskolu sagatavošanas kursus. Pamatskolas izglītojamie 

apmeklē sporta nodarbības OC, nodarbojas ar peldēšanu, tenisu, BMX utt. Sākumskolas 

izglītojamie reizi mēnesī apmeklē mūzikas lektorijus. Iestādē tiek piedāvātas arī deju un 

mūzikas, jogas un dizaina nodarbības. 

 Sadarbībā ar nevalstisko sektoru, izglītojamiem tika nodrošinātas nodarbības par 

attiecīgajam vecumposmam aktuālām un noderīgām tēmām: sadarbībā ar Eiropas māju 

nodarbība mediju pratībā. Izglītojamie regulāri piedalījās ārpusskolas pasākumos (arī 
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izmantojot projekta “Latvijas skolas soma” piedāvāto) , kas saistīti ar kultūru un mākslu, 

tādējādi tiek veicināta Latvijas kultūras vides izzināšana, jauniešu savstarpējā 

mijiedarbība neformālā gaisotnē par vispārēji izglītojošām tēmām un jautājumiem, kas 

pārsvarā ir pārnacionāli un skar vispārcilvēcisku pārdzīvojumu un pieredzi. 

 Katru gadu maijā 5.- 12. kl. izglītojamie piedalās pasākumā „Esi Eiropas 

eksperts” un kārto „Eiropas eksāmenu”. Eksāmenā sertifikātus saņēma 76  5.-12.klases 

izglītojamo. 

 1.07.-14.07.2019. sadarbībā ar Kembridžas koledžu noritēja izglītojamo prasmju 

pilnveide Kembridžā. 

 2017./2018. mācību gadā skola mainīja savu atrašanās vietu. Iestādes vide veidota 

kā izglītojoša un attīstoša. Regulāri tiek izstādīti izglītojamo darbi: personālizstādes- 3 

skolniecēm), pētījumi, projekti. Tradīcijas, kuras radušās līdz ar skolas atrašanās vietas 

maiņu- dalība “Hospitāļu ielas svētki”, “Ziemassvētku tirdziņš”. 

 Izglītības iestādes telpas tiek tematiski noformētas. Stendā „Aktualitātes” regulāri 

izvietota informācija par svarīgākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē- atbildīgie ir 7.-

12. kl. izglītojamie. 

 Izglītības iestādē nav problēmu, kuru pamatā ir izglītojamo valodas, reliģijas, 

kultūras atšķirības. Arī visi ārpusskolas pasākumi vienmēr organizēti kopīgi visiem 

skolas izglītojamiem. 

 Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Ar iekšējās kārtības 

noteikumiem katrs izglītojamais tiek iepazīstināts uzsākot skolas gaitas. Apliecinājums- 

ieraksts klases žurnālā. Atkārtoti, klases stundās, kad tiek apspriesti šie noteikumi. 

Izglītojamo padome korekcijas noteikumos neizvirzīja. Iekšējos kārtības noteikumos ir 

iekļauta informācija par to, kā tiek atbalstīta pozitīva uzvedība un par rīcību pārkāpumu 

gadījumos. 

 Izglītības iestāde atrodas netālu no TJC „Annas 2” un Olimpiskā centra, finansiālu 

apsvērumu dēļ izmantojam viņu piedāvātās interešu izglītības programmas. Interešu 

izglītības programmas piemeklētas tā, lai sniegtu ieguldījumu izglītojamo vispusīgas 

personības attīstīšanā. Septembrī kopā ar izglītojamajiem tika izvēlētas nodarbības, 

saskaņoti apmeklējuma laiki ar skolas iespējām (pavadošo pedagogu). Vecāki informēti 

par piedāvātajām interešu izglītības programmām. Izglītības iestāde organizē- deju, kur 

apgūst ritmikas pamatus, stājas    iemaņas, lēnā valša, kvikstepa, ča- ča- ča un džaiva 

pamatus, šogad to apmeklēja visi pirmsskolas grupu audzēkņi. 3. un 4. klases izglītojamie 

apmeklē dizaina pulciņu (izglītojamie ar saviem darbiem noformē telpas), zīmēšanas, 

keramikas, papīra un tekstila, ritmu meistara, tehniskās modelēšanas nodarbības TJC 

„Annas 2”, golfa nodarbības Ozo klubā un dažādus treniņus Olimpiskajā sporta centrā. 

Līdz ar to 1.-4.klašu grupā interešu izglītības programmās piedalās 100  no izglītojamo 

skaita. 5.-9.klašu grupā interešu izglītības programmās piedalās 100  no izglītojamo 

skaita. 10.-12.klašu grupā interešu izglītības programmās piedalās 100  no izglītojamo 

skaita. Interešu izglītības programmu izvēle ir plaša, tā skar gan kultūrizglītības, gan 

vides izglītības, gan tehnisko jaunradi, gan sportu. Lai vecāki iegūtu plašāku informāciju 

par interešu izglītības programmām, tiek gatavoti informatīvie biļeteni, izliktas reklāmas, 

organizētas ekskursijas un paraugnodarbības. Vecāki tiek mērķtiecīgi mudināti iesaistīt 

savus bērnus kādā no interešu izglītības programmām.  
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 Izglītības iestādes vadība slēdz sadarbības līgumus ar citām institūcijām. Klašu 

audzinātāji seko pasākumam, veic sasniegumu uzskaiti, izceļ to. Iestāde lepojas ar savu 

izglītojamo sasniegumiem interešu izglītības programmās. 

 Par paveikto kultūrizglītības jomā vecāki priecājas ikgadējā Zinību dienas 

koncertā, Ziemassvētku un Mātes dienas pasākumos, kas ir sirsnīgi, jautri un atraktīvi 

uzvedumi, kuros uzstājas un iesaistās, piedalās visi izglītojamie. Šogad plaši apmeklēts 

bija Mātes dienas pasākums- orientēšanās spēle pilsētā bērniem ar māmiņām un 

tematiskas nodarbības izglītības iestādē. 

Izglītības iestāde informē izglītojamos, vecākus un skolas darbiniekus par 

individuālajiem un iestādes komandu sasniegumiem. Vecāki uzskata, ka atbalsts 

izglītojamo personības veidošanā ir ļoti labs. 

 

Stiprās puses – 

1. Izglītojamiem ir iespēja gūt radošās darbības pieredzi dažādos kultūrizglītojošos 
pasākumos. 

2. Klases audzinātāju darbs, organizējot ārpusstundu pasākumus. 
3. Rīta aplis, kurā skolēniem ir iespēja apgūt un parādīt prasmi uzstāties, demonstrēt 

savu erudīciju. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Aicināt izglītojamos aktīvāk iesaistīties Izglītojamo padomē. 
2. Dokumentēt izglītojamo sasniegumus. 
3. Organizēt Zibakcijas par dažādām izglītojošām tēmām. 
4. Aicināt vecākus aktīvāk iesaistīties Karjeras dienu organizētajos pasākumos. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.2. Atbalsts karjeras izglītībā 
Atbalsts izglītojamiem karjeras izglītībā tiek realizēts atbilstoši skolas karjeras 

izglītības programmai ar pamatnosacījumu- karjeras izglītību īstenot tā, lai izglītojamais 

iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras 

plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, 

ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes saistītas ar darbības pieredzi, 

kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās. Klašu 

audzinātāju stundās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Pedagogus augustā 

iepazīstināja ar metodiku darbam ar papildmateriālu „Starptautiskās karjeras atbalsta 

metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”, februārī ar materiālu“Kompetenču pieeja 

karjeras izglītībā skolā”. Skola organizē karjeras izvēles pasākumus, atbilstoši izstrādātai 

KI programmai. Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos citu iestāžu organizētajos 

karjeras izvēles pasākumos (izstāde „Skola”, Ēnu dienas u.tml.) 

Skola nodrošina visām vecuma grupām atbilstošu, piemērotu informāciju par 

karjeras izvēles iespējām: ir izstrādātas Karjeras izglītības programmas; ir izstrādāts plāns 

Karjeras izglītības nodrošinājumam vidusskolā. Atbilstoši plānotajam, skolas 

audzināšanas programmā, klašu audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti 

temati, arī skola organizē ar karjeras izvēli saistītus pasākumus: Karjeras nedēļu, Ēnu 
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dienas, sniedz informāciju vecākiem un atbalsta izglītojamo piedalīšanos citu iestāžu 

organizētajos karjeras izvēles pasākumos. 

Izglītojamiem un vecākiem ir iespēja gūt informāciju par dažādiem ar karjeras 

izglītību saistītiem jautājumiem gan pie skolas vadības, gan klašu audzinātājiem, gan 

sociālo zinību un ekonomikas pedagogiem, gan skolas bibliotēkā. Pedagogi: sava mācību 

priekšmeta tematiskajā plānojumā paredz ar karjeras izglītību saistītas tēmas; 

nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas par karjeras jautājumiem; izglītošanās 

procesā tiek uzsvērta mācīšanās prasmju sasniegumu saistība ar nākotnes karjeru un 

iespējām; Skolā tiek plānots Karjeras izglītības darbs. Vislielāko darbu izglītojamo 

izglītošanā karjeras jautājumos veic klašu audzinātāji, ne tikai Karjeras nedēļu ietvaros, 

bet arī audzināšanas stundās. Skola atbalsta izglītojamo spēju un interešu izpēti un 

apzināšanu. Jāturpina darbs pie karjeras izglītības pasākumu kopuma mērķtiecīgas 

plānošanas un organizēšanas. 

Vecāki kopumā labprāt iesaistās skolas organizētajos pasākumos saistībā ar KI 

jautājumiem, kā, piemēram, ļaujot ēnot profesijas savās darba vietās. Tā kā skola vasarās 

organizē vasaras mācības Anglijā, sadarbībā ar Cambridge Regional College, 

izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar augstskolu sistēmu šajā valstī. Kopš 2000. gada 

skolas absolventi studē Eiropas universitātēs un šobrīd labprāt atbalsta un palīdz tajās 

iestāties arī šīsdienas absolventiem. Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par karjeras 

izvēles iespējām Latvijā un Eiropā. 

Skolas vadība sniedz informāciju par dažādām licencētām izglītības programmām, 

par  vidējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām citur. Direktore 

nodrošina konsultācijas par izglītības programmu izvēli. 

Kopumā 84  vecāku uzskata, ka skolā ļoti labā līmenī tiek domāts par bērnu 

tālākizglītību un karjeru. Sākumskolas izglītojamiem vecākiem diemžēl vēl ir maldīgs 

priekšstats, par to, ka par karjeras izglītību jādomā tikai vecākajās klasēs. 

Lielākā daļa vidusskolas absolventu turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. 

Kad kāds no absolventiem ierodas Latvijā, organizējam integrētās stundas, lai būtu 

iespēja uzzināt par karjeras iespējām, izglītības iestādēm un valsts mikroklimatu. 

2018./19. m.g. absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības 

ieguves: 

- turpinās mācības privātajā vidusskolā “Laisma”, 

- turpinās mācības Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, 

- turpinās mācības ārzemēs 

Vecāki un absolventi labprāt iesaistās Karjeras izglītības pasākumu norisē, 

piemēram, starptautiskais advokātu birojs. Šajās aktivitātēs izglītojamiem tiek piedāvāts 

apmeklēt arī skolas vecāku piedāvātās darba vietas. Skolā organizēti Ēnu dienu pasākumi 

(06.- 15. 02.), ar sagatavošanās posmu no 14. janvāra. Atbildīgie par 1.-9. klasi ir klašu 

audzinātāji un sociālo zinību pedagogi, par 10.-12. klasi ir atbildīgie klašu audzinātāji, 

sociālo zinību un ekonomikas pedagogi. Idejas, kā organizēt šo pasākumu, tiek 

uzklausītas Izglītojamo padomē, pie skolas vadības, apspriestas klases stundās. 

Izglītojamie tiek mudināti izmantot iespēju un pieteikties - informācija vietnē: 

http://enudiena.lv/registreties. Ēnu dienu uzdevumi: radīt izglītojamos interesi un 

priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un darba saturu; radīt iespēju izzināt un 

noskaidrot savas īpašības un kvalitātes, kas var noderēt kādā konkrētā amatā; paplašināt 

redzesloku un izpratni par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par 



43 
 

veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem dažādu darbības jomu pārstāvjiem; 

demonstrēt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu izglītojamos ar motivētu 

attieksmi pievērsties mācībām; lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum; veidot 

sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, starp dažādu paaudžu pārstāvjiem 

sekmīgai bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā. Sagatavošanās posmā (skolā, 

2019.gada janvāris) administrācijas, klašu audzinātāju, ekonomikas un sociālo zinību 

pedagogi izplānoja ar “Ēnu dienas” saistīto pasākumu izpildi. 

Vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās un sniedza savu atbalstu KI pasākumu 

organizēšanā izteica skolas ATZINĪBU. 

 

APKOPOJUMS: 

1. Ir izveidoti uzskates līdzekļi par dažādām profesijām. 
2. Plānotie uzdevumi ir izpildīti, mērķi sasniegti. 

 

Ēnu dienas un Karjeras izglītības 2019 pasākumos skolēni darba lapas pildīja 

atbildīgi un atbilstoši savai vecuma grupai. Jau sākot ar 8. klasi, skolēni paši veidoja DL, 

gatavoja intervijām jautājumus. Pasākumā piedalījās gandrīz visi skolas skolēni (ja kāds 

netika ēnot, tad patstāvīgi veidoja prezentāciju par izvēlēto profesiju).  

 

Ēnu dienas un Karjeras izglītības pasākumos piedalījās 1.-12.klašu skolēni 

Klase 1. kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5., 6.kl. 7., 8. kl.  9.- 12.kl.  9.- 12. 

kl. 

Vieta Pētīj

ums 

Profe

siju 

koks 

Pasts Veikals Sporta 

centrs 

Lidosta RTU 

dizaina 

centrs 

Individuāli Arhīvs 

Skaits 29 5 9 12 17 16 13 24 

 

3. Prezentācija bija labs veids, kā iegūt no skolēniem atgriezenisko saiti par darīto 
un saprasto. 

Skolēniem un vecākiem ir iespēja gūt informāciju par dažādiem ar karjeras izglītību 

saistītiem jautājumiem gan pie skolas vadības, gan klašu audzinātājiem, gan sociālo 

zinību un ekonomikas skolotājas. Skolā informatīvajā stendā un bibliotēkā pieejama 

informācija par studiju iespējām, atvērto durvju dienām gan Latvijas augstskolās, gan 

ārvalstīs. Laba sadarbība karjeras izglītības jautājumos izveidojusies ar Latvijas 

Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī ar daudzām 

iestādēm, kuras nodarbojas ar karjeras izglītības jautājumiem. 

Ir veikta skolotāju aptauja, lai sekmētu karjeras izglītības attīstības plānošanu. 

Skolotāji: 

 sava mācību priekšmeta tematiskajā plānojumā paredz ar karjeras izglītību 
saistītas tēmas; 

 nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas par karjeras jautājumiem; 

 uzskata, ka skolēni ir ieinteresēti savā izglītošanā un nākamās profesijas izvēlē; 
 atbalsta jaunas idejas un skolas vadības iniciatīvu; 
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 skola plāno sadarbību vidusskolas skolēniem ar NVA aģentūru, kurā var uzzināt 
visu par tās darbības mērķiem, kā arī noskaidrot to, kura skolēniem būtu 

vispiemērotākā profesija nākotnē; 

 izglītošanās procesā tiek uzsvērta mācīšanās prasmju sasniegumu saistība ar 
nākotnes karjeru un iespējām; 

 vislielāko darbu skolēnu izglītošanā karjeras jautājumos veic klašu audzinātāji, ne 
tikai Ēnu dienā, bet arī audzināšanas stundu ietvaros; 

 skola kopumā atbalsta skolēnu spēju un interešu izpēti un apzināšanu; 
 jāturpina darbs pie karjeras izglītības pasākumu mērķtiecīgas plānošanas un 

organizēšanas; 

 vecāki labprāt iesaistās skolas organizētajos pasākumos saistībā ar KI 

jautājumiem, kā, piemēram, ļaujot ēnot viņu profesijas, uzņemot skolēnus savās 

darba vietās. 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves. 

Absolventi  urpina 
mācības 
“Laismā” 

 urpina 
mācības citā 
izglītības 
iestādē 

 urpina 
mācības prof. 
izglītības 
iestādē 

Neturpina 
mācības 

8 4 3 1 0 

 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidusskolas ieguves. 

Absolventi Turpina mācības 
Latvijā 

Turpina mācības 
ārzemēs 

Darba vide 

10 4 5 1 

 

Stiprās puses – 

4. Izveidota un realizēta skolas karjeras izglītības programma. 
5. Dažādu karjeras izvēles pasākumu organizēšanā iesaistot izglītojamos un vecākus. 
6. Mērķtiecīga izglītojamo tālākizglītības veicināšana, organizēšana un 

psiholoģiskais atbalsts nepieciešamības gadījumā. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Izglītojamo padomes aktīvāks darbs ar Karjeras nedēļu saistītos pasākumos. 
 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.3. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Izglītības iestādē katra mācību gada sākumā tiek izvērtēti iepriekšējā gada mācību 

darba rezultāti, izglītojamo veiksmes mācību darbā un nepieciešamie uzlabojumi; veikta 

izglītojamo pamatprasmju izvērtēša pamatpriekšmetos, lai noskaidrotu un precizētu 

tālākās darbības mērķus un uzdevumus atbilstoši izglītojamo spējām un zināšanu 
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noturībai. Ikdienas darbā pedagogi sniedz atbalstu gan talantīgo izglītojamo attīstībā, gan 

tiem, kuriem ir grūtības. 

 Mācību procesa diferenciācija ir būtiska skolas darba prioritāte, jo skolā iestājas 

izglītojamie ar citu mācīšanās pieredzi, dažkārt ar mācību, uzvedības vai saskarsmes 

problēmām. Tas palielina izglītojamo ar pietiekamu sasniegumu līmeni skaita pieaugumu 

un talantīgo izglītojamo samazinājumu. Šī procesa būtiski iemesli ir meklējami gan 

saistībā ar norisēm valstī, gan pašvaldību skolu nostājā. Tādēļ skolai ļoti būtiski ir 

nodrošināt diferencētu mācību darbu. Skola plānveidīgi veicina gan talantīgo, gan 

izglītojamo, kuriem grūtības mācībās, sasniegumu izaugsmi un dinamiku, kā arī veic 

pievienotās vērtības izaugsmes pētījumu. 

 Skolā ir apzinātas talantīgo izglītojamo vajadzības. Plānojot ikdienas mācību 

darbu, priekšmetu pedagogi stundās piedāvā paaugstinātas grūtības un radošus 

uzdevumus talantīgiem, uzcītīgiem un motivētiem izglītojamiem. Skola veicina talantīgo 

izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos un LU Dabaszinību 

akadēmiskajā centra piedāvātajās aktivitātēs. Pedagogi aktīvi dalījās pieredzē ar 

jaunajiem pedagogiem, kā arī LU Pedagoģijas fakultātes 5 praktikantēm. Skolas vadības 

organizētājās atklātajās stundās (9 skolotāju iesaistīšana un motivēšana pedagogu 

profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpes iegūšanai), veidoja savstarpējos stundu 

apmeklējumus ar mērķi pievērst uzmanību mācību darba diferenciācijai. Pedagogi un 

vecāki sadarbojas, lai sekmētu talantīgo izglītojamo izaugsmi. Vecāki ievēro skolas 

lūgumus piedalīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs, tādējādi radot iespēju papildus attīstīt 

bērnu individuālās spējas. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem, 

organizējot konsultatīvās stundas un apmaksājot mācību ekskursiju, projektu izstrāžu un 

olimpiāžu apmeklējumu. 

 Izglītojamie svinīgajos 1.semestra, mācību gada noslēguma pasākumos un 

izlaidumā saņem skolas atzinības rakstus par saviem sasniegumiem konkursos, 

olimpiādēs, skolas vārda popularizēšanu un citām aktivitātēm. Sveikti tiek ne tikai 

izglītojamie, bet pateicības par atbalstu un ieguldījumu saņem  arī  viņu vecāki. 

2018./2019. mācību gada nobeigumā pateicības saņēma vairāk kā puse izglītojamo, 

gandrīz visi pedagogi un 30 vecāku. Atzinības izglītojamie saņem arī par personīgajiem 

izaugsmes sasniegumiem. Pēdējo gadu laikā skolas pārstāvji saņem gadalgotas vietas 

olimpiādēs. 

 Skola lepojas ar sasniegumiem interešu izglītības programmās. Skolēnu 

sasniegumi tiek “reklamēti”- izvietota informācija skolas stendos, mājas lapā, kā arī 

izglītojamie par saviem sasniegumiem stāsta Rīta aplī. 

 Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunatnākušo izglītojamo prasmēm un talantiem. 

Pedagogi un vecāki sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo pilnveidi. Klašu audzinātājiem ir 

informācija, kādās interešu programmās izglītojamie piedalās. 

 Liela nozīme mācīšanās atbalstam ir pagarinātās dienas grupas nodarbībām, kur, 

bez papildus maksas, tiek piedāvāts pedagogu uzraudzībā saturīgi pavadīt brīvo laiku, 

apmeklēt interešu izglītības nodarbības, veiktu patstāvīgos mācību darbus, individuālās 

nodarbības. Izglītojamie labprāt izmanto piedāvāto iespēju, kā rezultātā uzlabojas mācību 

rezultāti. Pedagogi  labāk  iepazīst izglītojamos, viņu spējas, individualitāti. 

 Skolā ir apzinātas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās, kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu, vai izglītību ieguvuši ārzemēs. Šādos gadījumos tiek 

paredzētas papildus nodarbības gan pamatskolā, gan vidusskolā. Pedagogi, plānojot 
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mācību darbu, ievēro šo izglītojamo vajadzības. Izglītojamajiem (3), kuri izglītību līdz 

šim bija ieguvuši citās valstīs, tika izstrādāts individuālais mācību plāns gan latviešu 

valodas apguvei, gan sociālo zinību un vēstures apguvei, tika izstrādāti mācību materiāli 

un organizēti atbalsta pasākumi. Nepieciešamības gadījumā katram izglītojamam tika 

izstrādāts individuāls darba grafiks. Diferencētais mācību darbs ļāva izglītojamiem justies 

vienlīdzīgiem, stimulēja viņu motivāciju un sasniegumus. Gandrīz visi jaunie 

izglītojamie, kuriem līdz šim bija negatīva mācīšanās pieredze, kļūst mērķtiecīgi, 

motivēti, jūtas atbalstīti un sasniedz savām spējām pat ļoti labus rezultātus. Taču ir arī 

izglītojamie, kuriem individuālais darbs ir slogs un viņi neiekļaujas skolas darbā. 

 Veidojot mācību saturu un organizējot darbu mācību stundās, tiek vērsta 

uzmanība uz politisku, ekonomisku un sociālu norisēm un diskutēšanu no vairākiem 

skatu punktiem. Lai attīstītu kritisko domāšanu, prasmi argumentēt, un mazinātu 

aizspriedumus un domāšanas kļūdas, vidusskolniekiem un pamatskolas vecāko klašu 

izglītojamiem tiek organizētas diskusijas. Skolā norit pasākumi par dažādām aktuālām 

tēmām angļu valodā, lai skolēni praktizētos sava viedokļa formulēšanā, un paušanā. 

 Izglītojamiem ir iespēja uzlabot savus mācību rezultātus. Pedagogi un vecāki 

sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Klases audzinātājs sadarbojas ar mācību 

priekšmetu pedagogiem un atbalsta personālu, lai koordinētu un pārraudzītu šo 

izglītojamo izaugsmi.  

 Skola noteiktā kārtībā veic atbalsta personāla iesaisti. Nepieciešamības gadījumā 

skolai ir paredzēti resursi psihologa, logopēda un citu speciālistu iesaistei. Resursi ir 

pietiekami, lai atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzība būtu pieejama visiem 

bērniem, kam nepieciešams. 

 Šajā mācību gadā skolā ļoti sekmīgi tika plānots un organizēts Rīta aplis. 

 

Stiprās puses – 

1. Ikvienam izglītojamam ir iespēja apmeklēt skolas, pilsētas mācību olimpiādes, 
apliecināt sevi un gūt panākumus. 

2. Izglītojamie saņem atbalstu individuālo spēju izkopšanā. 
3. Pēcpusdienās organizētais darbs- atbalsts mājas darbu sagatavošanā, izpildē. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Aicināt izglītojamos aktīvāk iesaistīties RD IKSD mācību olimpiādēs. 
2. Veicināt izglītojamo savstarpējo mācīšanos "skolēns māca skolēnu".  

 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 
Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām (izglītojamo ar atbilstošu 

pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu). Skolā nav izglītojamo, kuri apgūst 

speciālās izglītības programmu.  

 

4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbu. Katru dienu 

vecākiem ir iespēja sastapt skolas direktori, dibinātāju, klases audzinātājus. Klašu 

audzinātāji regulāri informē izglītojamo ģimenes par viņu bērnu mācību sasniegumiem, 
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stundu apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu un vidi, skolas kalendāro 

plānu, plānotajiem pasākumiem, ēdienkarti. Šī informācija ir pieejama izglītojamo 

dienasgrāmatās un mācību sociālajā tīklā e-klase. Individuālo tikšanos reižu laikā skola 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, kā arī par 

eksāmenu un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, par skolā paredzamajiem 

pasākumiem, pastāvošo mājas darbu sistēmu. Vecāki ir informēti par kārtību, kādā viņi 

var satikt pedagogus un skolas vadību. 

 Skola analizē informācijas apmaiņas un sadarbības ar vecākiem rezultātus. 

Vecākiem sniegtā informācija par skolas darbu ir savlaicīga, regulāra, saprotama, 

lietderīga un estētiski noformēta. Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izteikt 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. Skola ir apkopojusi vecāku priekšlikumus par 

dažādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem. Klašu audzinātāji regulāri atjauno arī 

informāciju par vecākiem. Pedagogi uzskata, ka sadarbība ar vecākiem, kuri ir ieinteresēti 

uzzināt informāciju par norisēm, ir ļoti labā līmenī. 

 Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamo sasniegumiem un šī 

informācija vienmēr ir operatīva, savlaicīga, saprotama, lietderīga un konfidenciāla. 

Klases audzinātājas vecākiem sniedz regulāru informāciju par bērna skolas 

apmeklējumiem (pirmās stundas laikā telefoniski ziņo, ja izglītojamais nav ieradies 

skolā), attieksmi pret darbu, reizi mēnesī vecāki saņem izglītojamo sasniegumu aprakstu. 

Vismaz divas reizes gadā vecāki individuālajās pārrunās sanem pilnvērtīgu informāciju 

par viņu bērna izaugsmi, grūtībām. Šajās sarunās piedalās  arī izglītojamie. Tiek 

pārskatīta izglītojamā darba mape, tādējādi praktiski redzot izaugsmi, apzināti 

nepieciešamie papildus pasākumi turpmākai attīstībai. Tas paaugstina izglītojamo 

motivāciju, sevis apzināšanos. Šajās sarunās vecāki var izteikt savas vēlmes darbam ar 

izglītojamo un skolas darbu. Skolas vadība konsultējas ar vecākiem, ja bērnam 

nepieciešams logopēda, psihologa u.c. speciālista palīdzība, ja izglītojamam klasē 

nepieciešams īpašs aprīkojums. Skolas vadība informē vecākus par iespējām izmantot 

mājas apmācību. Vecākiem ir iespēja personīgi konsultēties ar katru mācību priekšmeta 

pedagogu, iepriekš vienojoties par abpusēji izdevīgu laiku un tēmu. Skola organizē 

individuālo darbu ar vecākiem un sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai 

atbalstītu bērnu mācīšanās procesu. Tiek plānota sadarbība ar Latvijas Intelektuālās 

attīstības fondu un dibinājumu “Zinātnes un mācību centru “Cilvēks un Visums””. 

 Vecākiem ir iespēja aktīvi piedalīties skolas dzīvē, apmeklējot organizētos 

pasākumus (piemēram, Zinību dienu, Sporta svētkus, Dārza svētkus, Masļeņicu, KI 

pasākumus, Labdarības pasākumus, talkošanu, Mātes dienu, radošo stundu/pulciņu 

organizēšanā, ekskursijas kopā ar bērniem u.tml.). 

 Vecāki izsaka savas vēlmes skolas vadībai, klases audzinātājai. Pasākumu 

kvalitāti un lietderību izvērtē arī skolas padomē. Skolas padomes sastāvā vecāku pārstāvji 

ir vairākumā. Skolas padomes vadītājs ir izvēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Atbilstoši 

plānotajam, skolas padomes kopsapulces notiek divas reizes mācību gadā, tiek 

protokolētas. 

 

Stiprās puses – 

1. Vecāki ikdienas var tikties ar skolas vadību, klašu audzinātājiem. 
2. Iepriekš vienojoties, vecākiem ir iespēja tikties ar visiem skolas darbiniekiem. 
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3. Vismaz divas reizes gadā tiek organizētas individuālās pārrunas katram 
izglītojamam, vecākiem un klases audzinātājam. 

4. Skolas vadība uzklausa un iespēju robežās cenšas realizēt vecāku vēlmes mācību 
procesa individualizācijā. 

5. Laba sadarbība ar vecākiem, Skolas padomi organizējot dažādus pasākumu. 
 

Attīstības vajadzības – 

1. Audzinātājiem meklēt jaunas sadarbības formas ar vecākiem, kuri nevēlās 
iesaistīties skolas darbā. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

5. Izglītības iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestādes tēla veidošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta slavai (no mutes 

mutē), ko nodrošina labvēlīga sadarbības vide, kurā labi jūtas izglītojamie, pedagogi, 

vecāki un skolas viesi. Vadība, izglītojamie un vecāki mērķtiecīgi strādā pie izglītības 

iestādes prezentācijas presē un pasākumos.  Izglītības iestādei ir savas tradīcijas (Zinību 

diena, Sporta, Dārza svētki, ekskursiju dienas u.tml.), logo un atribūtika (skolas karogs, 

žetongredzens), Facebook lapa. 1.klases izglītojamie un jaunie izglītojamie, uzsākot 

mācības, saņem skolas rokasgrāmatu un dāvanu ar skolas simboliku. Iestāde kopj esošās 

un ievieš jaunas tradīcijas. Šajā mācību gadā  katru  rītu  sākām  ar Rīta  apli,  kurā 

katram izglītojamajam bija iespēja stāstīt par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, sev svarīgo 

un izteikt kādu novēlējumu skolasbiedriem un pedagogiem.  Šajos pasākumos tiek 

aktualizēta kopības izjūta un piederība savai izglītības iestādei. 

Atmosfēru izglītības iestādē rada labvēlīgais mikroklimats un atvērtība. Iestādē 

valda savstarpēja cieņa, tolerance, uz sadarbību vērsta uzticēšanās un atbalsts. Vadība 

atbalsta pedagogu un izglītojamo idejas, viņu iniciatīvu pasākumu un vides veidošanā. 

Ikvienam ir iespēja individuāli tikties ar administrācijas pārstāvjiem un tikt uzklausītam. 

Izglītības iestādē ir daudznacionāla vide. Izglītojamie un pedagogi jūtas vienlīdzīgi 

neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Ja mācību procesā radušās 

problēmas, tās tiek risinātas uzreiz. Tiek veicināta jauno darbinieku veiksmīga 

iekļaušanās kolektīvā. 

Par labvēlīgu ietādes vidi liecina arī tas, ka pie mums strādā arī mūsu absolventi, 

mācās absolventu bērni un vairāki vienas ģimenes bērni. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi, kas 

nosaka izglītojamo tiesības un pienākumus, kā arī Darba kārtības noteikumi un Ētikas 

kodekss, kas reglamentē darbinieku tiesības un pienākumus. Ērtākai un efektīvai 

pedagogu informēšanai izglītības iestādē ir izveidots google disks. Tajā var atrast 

informāciju par iekšējiem rīkojumiem, noteikumiem u.c.  

Trīs pušu sarunu laikā un individuālajās pārrunās, vecāki vienmēr saņem 

informāciju par sava bērna savstarpējām attiecībām, uzvedību, attieksmi. 
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Izglītības iestādē uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumus, atbilstoši rīkojas, 

lai novērstu neattaisnotos kavējumus. Izglītojamo apmeklējumus klašu audzinātāji 

kontrolē katru mācību dienu. 

Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki zina, kā jārīkojas, lai paziņotu 

par bērna nokavēšanos vai neierašanos. 

Dažādu problēmsituāciju konstatēšana primāri notiek ar klases audzinātājas 

palīdzību, tālāk tiek piesaistīta skolas vadība, lai lemtu par nepieciešamo rīcību un pēc 

iespējas ātri un pilnvērtīgi sniegtu atbalstu izglītojamam, kā arī sniegtu informāciju bērna 

ģimenei, ja tas ir nepieciešams.  

 Izglītības iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to 

lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

 

Stiprās puses – 

2. Iekšējās kārtības regulāra aktualizācija. 
3. Labvēlīgas un atbalstošas vides uzturēšana. 
4. Katrs mudināts un atbildīgs iesaistīties laba mikroklimata uzturēšanā.  
5. Skolā ir stabilas tradīcijas, laba reputācija. 
6. Ieinteresētība, koleģialitāte un sapratne par ikviena darbinieka darbu. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Skolas padomi aktīvāk iesaistīt skolas tēla popularizēšanā. 
 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  
 Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Valsts karogs, 1.stāva hallē- valsts karogs, 

himnas teksts, lielais valsts ģerbonis un prezidenta fotoattēls. 

  Izglītības iestādes fiziskā vide – galvenā ieeja, pirmsskolas telpas ir veidoti 

atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību. Skolas vide ir atvērta un pieejama vecākiem ar 

bērnu ratiņiem un nepieciešamības gadījumā citiem braucamrīkiem. Preventīvos un 

drošības nolūkos iestādes teritorijā tiek veikta videonovērošana. Tā nodrošina drošu vidi 

izglītības iestādes teritorijā. 

Iestādes telpas ir drošas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, gaiteņos un katrā 

kabinetā redzamā vietā ir evakuācijas plāni. Izglītības iestādē ir kontroles institūciju 

veikto pārbaužu akti, dokumenti ir pieejami. Telpās ir ērtas un funkcionālas mēbeles, 

atbilstošas izglītojamo augumam. Ir iekārtotas telpas, kur izglītojamiem ir iespēja 

starpbrīžos atpūsties. Ir atpūtas telpa pedagogiem. 

Labiekārtošanas darbi tika veikti plānveidīgi, ievērojot vecāku ieteikumus un 

balstoties uz pedagogu pārrunu –pašvērtējumu rezultātiem. Nākamajā mācību gadā tiks 

turpināti renovācijas darbi. Visi pedagogi atzīst, ka pamatā visas telpas ir estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. Lielākā daļa pedagogu ir izrādījuši iniciatīvu un aktīvi 

piedalījušies telpu estētiskā noformēšanā. 

Izglītības iestādē regulāri veic telpu remontu, atbilstoši materiālajām iespējām. 

Iestādes fiziskā vide vērtējama kā labvēlīga, sakārtota, droša, estētiska un piemērota 

mācību procesa nodrošināšanai, atbilstoša sanitāri higiēniskajām normām. Izglītības 

iestādē ir izkārtoti stendi, kuros regulāri tiek izstādīti izglītojamo darbi. Tā kā izglītojamie 
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aktīvi darbojas vizuālās mākslas, mājturības stundās, kopā ar klases audzinātāju seko 

norisēm valstī un pasaulē, ekspozīcija ir mainīga, aktuāla, estētiski noformēta. Pārsvarā 

klasēs izglītojamie izvieto plakātus, kas saistīti ar apgūstamo tēmu kādā mācību 

priekšmetā vai svētku dekorējums. Pēc stundām izglītojamie tiek aicināti sakārtot savas 

darba vietas. 

Izglītības iestādes sanitārtehniskie mezgli ir atbilstoši higiēniskajām normām. 

Pietiekamā skaitā, atbilstošās vietās ir papīrgrozi. Ēkā ir plaši gaiteņi, halle. Izglītojamie 

piedalās telpu noformēšanā. 

Bibliotēkā ir iekārtots lasītāju galds, iespējams izmantot TV vai audio tehniku. Pie 

informācijas stenda, kā arī lasītavas stendā ir izvietota informācija bibliotēkas lietotājiem 

par aktualitātēm- Bērnu žūrijas aktivitātēm, jaunākajām grāmatām, žurnāliem. Skola 

abonē žurnālu „Ilustrētā Junioriem”, “Ilustrētā Vēsture”. Pedagogiem papīra formātā ir 

pieejams SKOLA 2030 izdevums “Domāt. Darīt. Zināt”. 

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir tīra, sakopta un uzturēta labā kārtībā. Par 

teritorijas sakoptību atbild skolas dibinātājs. Ēkas sētnieks nekavējoties ziņo par visiem 

telpu vai teritorijas bojājumiem. Dibinātājs, rūpējoties par izglītojamo drošību, pie skolas, 

saskaņā ar RD Satiksmes departamentu, izveidoja automašīnu stāvvietu vecākiem. 

Tādējādi ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši. Izglītības 

iestādes teritorija ir nožogota. 

 

Stiprās puses – 

1. Droša un estētiski iekārtotas mācību vide. 
2. Apkārtējā vide atbilst drošas vides prasībām. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Veicināt skolēnu atbildību par savu ieguldījumu skolas vides saglabāšanā un  
uzlabošanā. 

 

Vērtējums - ļoti labi.  

 

6. Resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
 

Izglītības iestāde atrodas atbilstošās telpās. Visi resori devuši telpu atzinumus. Ēkā 

ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie 

resursi, labiekārtota āra teritorija. Katru mēnesi direktore, dibinātājs un grāmatvede 

pārskata skolas finansu resursus un veic korekcijas ienākumu un izdevumu aprēķinā, lai 

veiksmīgi un savlaicīgi realizētu darba plānu. Telpu iekārtojums ir patīkams, atbilst 

izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. 

Atbalsta personālam ir iekārtots atsevišķs kabinets pilnvērtīgai darba 

nodrošināšanai. Gan izglītojamiem, gan personālam ir pieejams dzeramais ūdens.  

Izglītības iestādes sanitārie mezgli atbilst normām. 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas 

specifikai. Hallē atrodas izglītojamiem un pedagogiem pieejams kopētājs. Ēkā ir skaidras 
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norādes par telpām un to atrašanās vietu, atbildīgo personu. Ir noteikta kārtība telpu un 

materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, tā tiek ievērota. 

Izglītības iestādē nav iekārtotas datorklases, taču klašu telpās ir portatīvie datori ar 

bezvadu interneta pieslēgumu, kas pieejamas gan izglītojamajiem, gan pedagogiem. Ir 

projektors. 

Ārpusstundu nodarbībām ir nodrošinātas piemērotas telpas: individuālā darba 

kabineti, zāle, atbalsta personāla kabinets, klašu telpas, ēdamzāle. 

Izglītības iestādē ir visa nepieciešamā mācību un metodiskā literatūra. Ik gadu 

notiek aktīva sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, ir 

noslēgts sadarbības līgums par iespēju izmantot viņu resursus. Bibliotēkas fonds tiek 

regulāri papildināts ar jaunāko presi. Grāmatu plauktos hallē ir izvietota jaunākā 

literatūra. Visiem izglītojamiem ir iespēja izmantot portālus Uzdevumi.lv., Soma.lv. 

Izglītības iestādes durvju aizslēgšanas kārtību nosaka skolas dibinātājs. 

Ēkā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija un āra teritorijas novērošanas kameras. 

Esošā elektrotīkla pieejas punktu jauda ir pietiekama. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir droši lietošanā, ir darba kārtībā, tie tiek savlaicīgi 

remontēti un plānveidīgi atjaunoti. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu 

apkope un remonts, inventarizācija. 

Efektīvi izmantojot, finansu un materiāltehniskie resursi izglītības programmu 

realizēšanai ir pietiekami. Pedagogi apgalvo, ka viņiem ir nepieciešamie mācību materiāli 

un līdzekļi programmu realizācijai. 

Pedagogi zina, kā jārīkojas, ja vēlas iegādāties mācību līdzekļus vai 

materiāltehniskos līdzekļus. Dibinātājs ņem vērā ieteikumus finansu resursu 

izmantošanai. Darbiniekiem ir iespējas mutiski un rakstveidā izteikt savas vēlmes 

materiālo līdzekļu iegādei. 2018. / 2019.  māc. g. mācību materiālu klāsts tika papildināts 

ar jaunākajām mācību grāmatām, spēlēm, sporta inventāru, kā arī ar Kembridžā 

iepirktiem uzskates līdzekļiem un spēlēm. 

Šajā mācību gadā nomainīti trīs datori. 

Skolas vadības telpas pilnībā nodrošinātas ar darbam nepieciešamo aprīkojumu. 

Valsts piešķirtā dotācija un pašvaldības līdzfinansējums un izglītojamo vecāku 

mācību maksa tiek novirzīta paredzētajam mērķim. 

Direktore finanšu līdzekļu izmantošanu saskaņo ar dibinātāju. 

 

Stiprās puses – 

1. Mūsdienīgas telpas skolai. 
2. Bezvadu interneta pieslēgums visā skolā. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Turpināt modernizēt un papildināt dabaszinību kabinetu. 
2. Paaugstināt izglītojamo un skolas personāla atbildību par resursu taupīšanu un 

saglabāšanu. 

 

Vērtējums – labi. 
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6.2. Personālresursi 
 Izglītības iestādē vienmēr ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls. 2018./2019.mācību gadā skolā strādā 25 pedagoģiskie 

darbinieki (skola, pirmsskola). Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst 

MK noteikumiem Nr. 662. Neskaidrību gadījumā, izvērtējot iestādes pedagoģiskā 

personāla izglītības un kvalifikācijas atbilstību, vadība konsultējas ar izglītības valsts 

kvalitātes dienesta uzraudzības departamentu. Ir izveidots pārskats un izglītības iestādes 

attīstības plānā iekļauti jautājumi par pedagogu tālākizglītību. Iestādes vadību nodrošina 

direktore, direktores vietniece audzināšanas darbā, direktora vietniece VIIS sistēmas 

operatore. Bibliotēkas darbu vada latviešu valodas un literatūras skolotāja. No atbalsta 

personāla skolā strādā medmāsa un logopēde. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības 

iestādē, gan ārpus tās, kā arī apmeklē metodiskās sanāksmes. Informatīvajās sanāksmēs 

pedagogi dalās pieredzē par metodikas un audzināšanas jautājumiem, kā arī iepazīstina 

pārējos pedagogus ar kursos un semināros gūto informāciju. Administrācijas un 

pedagoģiskā personāla saziņai un informācijai kalpo arī google diskā ievietotā 

informācija. 

Visi pedagogi ir noslēguši darba līgumu, iepazinušies ar darba aprakstiem, tajos 

noteikti darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Slodzes sadalītas, ievērojot 

izglītības programmas un vadoties pēc darba organizācijas vajadzībām, kā arī pēc 

pedagogu pieredzes, kompetences, kvalifikācijas un stiprajām pusēm. Izglītības iestādes 

vadība pārzina katra pedagoga darba pieredzi un profesionālo kompetenci. Ik gadu notiek 

individuālās sarunas ar pedagogiem, kā arī izskatīti viņu pašvērtējumi. Notiek darba 

analīze pedagoģiskās padomes sēdēs  

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls – logopēde un medmāsa. Iestāde ir 

nodrošināta ar nepieciešamo tehnisko personālu – apkopēju, remontstrādnieku un biroja 

vadītāju. 

Šajā mācību gadā izglītības iestādē strādāja 3 jaunie pedagogi un 6 praktikanti. 

Iekļaušanās kolektīvā- sekmīga. Lielākās grūtības jaunajiem pedagogiem sagādā savas 

personīgās pieredzes trūkums, nevis jaunāko pedagoģisko izstrādņu ievērošana. Pedagogi 

mācību vielu pārstāsta paši, bet neaicina skolēnus to atrast un izlasīt patstāvīgi. Jaunajiem 

pedagogiem raksturīga liekvārdība un mācību darba komentēšana. Jaunajiem pedagogiem 

grūtības sagādā darba diferencēšana, tāpēc tam tika pievērsta īpaša uzmanība metodiskajā 

darbā.  

Kopumā izglītojamie saprot pedagogu izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. 

Pedagogi prasmīgi veido un vada dialogu, iesaista diskusijās visus izglītojamos, kā arī 

rosina viņus izteikt viedokli, analizēt, sistematizēt un apkopot mācīto. Skolotāji novērš 

izglītojamo faktoloģiskās un valodas neprecizitātes. Pedagogi gan atbalsta un palīdz 

risināt mācību darbā radušās problēmas, gan arī konsultē izglītojamos grupu darba vai 

individuālā darba laikā. 

 

 Pedagogu sastāvs procentuāli pēc izglītības. 
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60  pedagogu ir maģistra grāds, 28  ir bakalaura grāds, daudziem pedagogiem ir 

vairākas kvalifikācijas. Informācija par pedagogu izglītību un kvalifikāciju saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām ir ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

Šajā mācību gada laikā skolā notika pedagogu pedagoģiskās darbības kvalitātes 

vērtēšanas process pēc jauniem noteikumiem, kurā piedalījās 8 pedagogi, pretendējot uz 

3.pakāpi. Rezultātā 6 no tiem tika piešķirta 3.kvalitātes pakāpe, 1 – 2.kvalitātes pakāpe, 1 

- kvalitātes pakāpes piešķiršanā atteikts. 2017./2018.mācību gadā viens pedagogs bija ar 

5.kvalitātes pakāpi, 6 pedagogi ar 4.kvalitātes pakāpi, 47 pedagogi ar 3.kvalitātes pakāpi. 

Pedagoga darba kvalitātes vērtējums tiek izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās 

kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Kopumā jāatzīst, ka 

pedagogu kolektīvs ir ļoti pieredzējis un vidējais vecums ir 44, 8 gadi.  
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Pedagogi var mutiski vai rakstiski izteikt priekšlikumus sava vai izglītības iestādes 

darba uzlabošanai pedagoģiskās padomes sēdēs vai tieši skolas vadībai. Pēc vajadzības 

pedagogi apvienojas radošajās grupās, veicot kopīgus projektus, sadarbojas ar atbalsta 

personālu. 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība stundu aizvietošanai. 

Skolas vadība iespēju robežās atbalsta pedagogu izglītošanu un organizē seminārus, 

lai sekmētu skolas attīstības plāna realizāciju. Lai veicinātu vienotu izpratni par iestādes 

prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām, liela nozīme tiek pievērsta metodisko dienu 

organizēšanai, kad pedagogi apgūst jaunas tēmas, jauniegūtās zināšanas izmanto 

pedagoģiskajā darbā un sniedz atgriezenisko saiti, savstarpēji daloties pieredzē. 

Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko 

neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti.  

 

Stiprās puses – 

1. Skolā strādā kvalitatīvs, radošs kolektīvs. 
2. Pedagogi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju. 
3. Pedagogiem ir radīti labi priekšnoteikumi profesionālai pilnveidei. 
4. Izglītības iestādē regulāri tiek izvērtēta informācija par pedagogu tālākizglītību. 
5. Informatīvajās sanāksmēs pedagogi dalās pieredzē par metodikas un audzināšanas 

jautājumiem un iepazīstina pārējos pedagogus ar kursos un semināros gūto 

informāciju. 

 

Attīstības vajadzības – 

1. Pilnveidot profesionālu, labvēlīgu, uz atbalstu un sadarbību vērstu pedagogu 

komandu. 
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2. Turpināt attīstīt starptautisko sadarbību pedagogu tālākizglītībā. 
 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  
 

 Izglītības iestādes vīzija ir par konkurētspējīgu, radošu un tradīcijām bagātu skolu, 

kas atvērta jaunām iespējām, nepārtraukti attīstās un atbalsta ikviena individuālo spēju 

attīstību un atbildīgas personības veidošanos materiāli sakārtotā un emocionāli atbalstošā 

sadarbības vidē.  

 Izglītības iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, pašvērtēšanas sistēma ir 

strukturēta un plānota un notiek visos līmeņos.  

Lai realizētu izglītības iestādes izaugsmi, pamatojoties uz iepriekšējā perioda 

darbības analīzi un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, tika koleģiāli izveidots 

Attīstības plāns 2018. – 2021. gadam, definējot attīstības prioritātes un izplānojot to 

realizācijas mehānismu. Katru gadu tiek izstrādāts detalizēts darba plāns ar konkrētiem 

īstenojamajiem pasākumiem. 

Skolas vadība organizē un pārrauga izvirzīto prioritāšu īstenošanu, bet izglītības 

iestādes darbības pašvērtēšana visās jomās tiek aktualizēta katru gadu un tā ir pamatā 

skolas Attīstības plāna vīzijai. Izvirzīto prioritāšu izvērtējums un aktualizācija notiek reizi 

semestrī vai pēc nepieciešamības, ko veic direktora vietnieki. 

Pedagogu pašvērtējumi tiek mērīti ar konkrētiem paveiktā faktiem un 

pierādījumiem: mācību priekšmeta pedagogu pašvērtējumu, klases audzinātāja 

pašvērtējumu, iestādes darbības analīzi gan personīgās, gan iestādes izaugsmes 

veicināšanai.  

Katru gadu pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu, izmantojot skolas izstrādāto 

formu, ietverot izglītojamo mācību sasniegumu kvalitatīvo un aprakstošo analīzi, arī 

izglītojamo sniegums ikdienas darbā un valsts pārbaudījumos tiek izvērtēts regulāri. 

Pašvērtējumu dokumenti tiek lejuplādēti google diskā. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudījumu darbos tiek izvērtēti vadības ietvaros, un direktora vietnieki veido 

aprakstošu analīzi. Direktora vietnieki veic mācību un audzināšanas darba statistisko un 

aprakstošo analīzi. Pedagogi ar rezultātiem tiek iepazīstināti iknedēļas sanāksmēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Darba grupas veic sava darba izvērtējumu katra mācību gada beigās. 

Pedagogu ieteikumi un rekomendācijas tiek apspriestas pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Balstoties uz viņu ierosinājumiem, tiek veikti grozījumi iestādes iekšējos 

normatīvajos aktos, piemēram, Iekšējās kārtības noteikumos, Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā u.c. 

No šī gada tiek veikta Edurio pedagogu, izglītojamo un vecāku anketēšana- tā 

sniedza informāciju par izglītības iestādes darbību kopumā un ļāva izdarīt secinājumus 

par iestādes darbības tālākās attīstības vajadzībām. 
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Izglītības iestādes darba kvalitātes novērtējuma iegūšanas paņēmieni ir dokumentu 

un citu materiālu analīze, VIIS, žurnālu analīze, pedagogu, vecāku un izglītojamo 

anketēšana. 

Tiek analizēti šādi dokumenti: 

 izglītības iestādes attīstības plāns; 

 izglītības iestādes nolikums; 
 izglītības iestādes iekšējie kārtības noteikumi; 
 izglītības iestādes stundu saraksts; 
 izglītības iestādes konsultāciju, fakultatīvu, interešu izglītības nodarbību saraksti; 
 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 
 izglītības iestādes metodisko komisiju ziņojumi; 
 izglītības iestādes darbības jomu prioritāšu īstenojums; 
 klašu, interešu izglītības, fakultatīvo nodarbību žurnāli, mācību sasniegumu 

kopsavilkumu žurnāli; 

 izglītojamo pārbaudes darbi, to rezultāti; 
 sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze; 
 izglītojamo izaugsmes dinamikas rādītāji;   

 pedagogu pašvērtējuma materiāli; 
 izglītības iestādes finanšu dokumentācija; 
 VIIS. 

Pašvērtēšanas process ir regulārs un mērķtiecīgs, un to vada skolas vadības 

komanda. Pašvērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pamats, lai ik gadu noteiktu 

izglītības iestādes darbības stiprās puses un izstrādātu ieteikumus darba uzlabošanai. 

Par pašvērtējuma ziņojuma izveidi ir noteiktas atbildīgās personas no skolas 

vadības, kas organizē darba grupas darbu, apkopo informāciju un veido ziņojuma sadaļas 

pa jomām. Latviešu valodas un literarūras skolotājas kompetence ir ziņojuma saturiskā un 

stilistiskā caurskatīšana. Ziņojums tiek akceptēts augusta pedagoģiskās padomes sēdē, bet 

pēc tam ievietots mājas lapā https://www.laisma.lv. 

 

Stiprās puses – 

Pedagoģiskie darbinieki, izglītojamie un vecāki ir iesaistīti iestādes darba pašnovērtēšanā. 

Izglītības iestādes attīstības plāns ir balstīts uz pašvērtējumu un pēctecību. 

Veiksmīgs darbs google diskā ar izglītības iestādes resursu pieejamību. 

Mūsdienīgas aptaujas sistēmas izmantošana  atgriezeniskās saites nodrošināšanai.  

 

Attīstības vajadzības – 

Aktualizēt metodisko darbu interešu grupās atbilstoši mūsdienu aktualitātem izglītībā, 

Skolas attīstības plānošanā  iesaistīt visus pedagogus un lielāku vecāku skaitu. 

 

Vērtējums – labi. 

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Izglītības iestādes darbības nodrošināšanai ir visa nepieciešamā dokumentācija, kas 

izveidota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kārtota saskaņā ar izveidoto lietu 

nomenklatūru. Ir apstiprināts izglītības iestādes nolikums. Iestādes iekšējie normatīvie 

akti (iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi, reglamenti, drošības 
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instrukcijas u.c.) izstrādāti un pieņemti demokrātiski, tie pamatā atbilst dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Finanšu un grāmatvedības dokumentāciju kārto un nodrošina dibinātājs. 

Tiek sekots līdzi izmaiņām likumdošanā un izglītības iestādes dokumentācijā, pēc 

nepieciešamības tiek veikta to aktualizācija. Atbilstoši prasībām ar tiem tiek iepazīstināti 

iestādes darbinieki, izglītojamie, vecāki. 

Skolas vadības komandu veido dibinātājs, direktore un trīs vietnieki. Vietnieku 

atbildības jomas ir mācību, audzināšanas, pirmsskolas darba organizēšana. Nelielās 

vadības komandas darba efektivitātes pamatā ir precīza atbildības jomu sadale. Direktore 

papildus saviem tiešajiem pienākumiem koordinē arī mācību darbu. Savu pienākumu un 

kompetences ietvaros vadība veiksmīgi sadarbojas ar personālu, sniedzot atbalstu un 

pārraugot pienākumu izpildi ikdienā. Mājas lapā publicēti vadības pieņemšanas laiki.  

Izglītības iestādes darbinieku darba pienākumi, atbildība un tiesības ir noteiktas 

amatu aprakstos un darba līgumos. Iestādes kolektīva darbība ir balstīta uz 

vispārcilvēciskām normām. Kolektīvā galvenokārt valda savstarpējā cieņa gan risinot 

mācību un audzināšanas jautājumus, gan savstarpējā saskarsmē. Kā apliecinājums 

pozitīvai sadarbībai un saskarsmei ir tas, ka 89  pedagogu atzīst vadības prasības par 

taisnīgām, bet 92  uzskata, ka kolektīvā ir vienlīdzīgas iespējas tikt uzklausītiem.  

Iestādē pilnībā tiek ievērota lojalitāte Latvijas valstij un Satversmei.  

Izglītības iestādē ir noteikta vienota sistēma sadarbības nodrošināšanai starp 

darbiniekiem un administrāciju plānotā izpildei un kontrolei: katru nedēļu notiek 

administrācijas sanāksmes, tās tiek plānotas un sagatavotas, balstoties uz kontrolē 

paredzēto. Katru pirmdienu notiek skolas un pirmsskolas pedagoģiskā kolektīva 

informatīvās sanāksmes, kurās tiek apspriests iepriekšējā nedēļā paveiktais, noteiktas 

kārtējās nedēļas prioritātes. Atbilstoši plānotajam notiek pedagoģiskās padomes sēdes (ne 

retāk kā divas reizes semestrī), skolas padomes sēdes, skolēnu pašpārvaldes sanāksmes. 

Notiek direktora un administrācijas individuālas sarunas ar izglītojamiem, vecākiem, 

skolas darbiniekiem. Iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un vecākiem ir zināmas skolas 

vadības atbildības jomas, tiesības un pienākumi.  

Skolas vadība apzināti un mērķtiecīgi strādā pie tā, lai skolas darbu reglamentējošie 

dokumenti būtu izstrādāti demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. 

Dažādu līmeņu vadītājiem iestādes vadība deleģē piemērotus pienākumus, regulāri 

kontrolē to izpildi un nepieciešamības gadījumā sniedz vajadzīgo atbalstu. 

Izglītības iestādes direktore mērķtiecīgi pilnveido savu kompetenci skolvadībā, 

rosina dažādu līmeņu vadītājus veikt viņiem uzticētos pienākumus un deleģē dažādas 

funkcijas. Direktore aktīvi iesaistās IKVD, privātskolu asociācijas un nevalstisko 

organizāciju piedāvātajās aktivitātēs, uzstājas sarunu festivālā “Lampa”. 

Dažādu līmeņu vadītāji profesionāli savas kompetences robežās veic uzticētos 

pienākumus. 

Direktore un viņas vietniece mācību gada beigās pārskata un izvērtē izglītības 

iestādes darbinieku ierosinājumus vadības un iestādes darba uzlabošanai, ieplānojot 

nepieciešamās izmaiņas to realizācijai. 

Izglītības iestādes vadība informatīvajās sēdēs, semināros, google diskā, e-pastos 

regulāri informē skolas darbiniekus par visiem pieņemtajiem lēmumiem. Jāatzīmē, ka 

izglītojamie par skolas vadības pieņemtajiem lēmumiem tiek informēti Rīta aplī. 
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Skolas darba labas pārvaldības priekšnoteikums ir visu darbinieku kopēja izpratne 

par izglītības iestādes pamatvērtībām. Vadība uzticas saviem darbiniekiem, zina 

darbinieku īpašās kompetences un atbilstoši tām deleģē pienākumus, veicinot katra 

personīgo atbildību un pašizaugsmi. 

Izglītības iestādes vadība cieši sadarbojas ar vecākiem. 

Iestādes vadība nodrošina sadarbību ar skolas padomi, Rīgas domes Izglītības, 

jaunatnes un sporta departamentu. Lai veicinātu izglītojamo padomes un Skolas padomes 

iesaisti, tiek plānota tradicionālo izglītības iestādes pasākumu realizācija.  

Izglītības iestādes vadība rūpējās par iestādes prestižu un tēlu sabiedrībā. 

 

Stiprās puses – 

Neliela, pieredzējusi, toleranta un efektīva Skolas vadības komanda, kas pārzina 

darbiniekus, viņu stiprās puses. 

Skolas vadības un pedagogu sadarbība, abpusējs atbalsts un labvēlīga  attieksme . 

 

Attīstības vajadzības – 

Izstrādāt skolotāju novērtēšanas un prēmēšanas sistēmas kritērijus. 

 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Izglītības iestādei ir aktīva sadarbība ar skolas dibinātāju - vienots skatījums uz 

iestādes attīstību, finansējumu, tā elektīvu izlietojumu, pilnveidi, telpu iekārtojumu, 

materialtehniskā nodrošinājuma iegādi. 

Izglītības iestādes vadības komanda ir atvērta sadarbībai ar vecākiem un sabiedrību. 

Iestāde sadarbojas ar Rīgas pilsētas pašvaldību un tās padotības iestādēm- Rīgas 

Dabaszinību skolu, Tehniskās jaunrades namu „Annas 2”, organizāciju “Cilvēks un 

Visums”. Kopš Privātskolu asociācijas dibināšanas skola ir aktīva asociācijas locekle, 

veicinot pedagogu un izglītojamo savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Izglītības 

iestāde dalās pieredzē, organizē sadarbības pasākumus, seminārus, piedalās konkursos un 

olimpiādēs. 

Izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar Olimpisko centru un LU Dabaszinību 

akadēmisko centru, Nacionālo bibliotēku. Aktīva   sadarbība   notiek   ar    vecākiem   

 « Ēnu   dienu »   organizēšanā   („VANILLA TRAVELL”,  „Latvijas  Gāze”,  

„AS  Rīgas  Austrumu  klīniskās universitātes  slimnīcas stacionāru „Gaiļezers”, A/S 

“Latvijas Valsts meži”, Valsts kanceleju, Augstāko tiesu, Latvijas Pastu, Eiropas māju 

u.c.). Tādējādi skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus viņus interesējošus uzņēmumus. 

Skolēnu redzesloka paplašināšanai un jaunas pieredzes iegūšanai skola sadarbojas 

ar Cambridge Regional College. Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja pedagogu pavadībā 

piedalīties angļu valodas apmācības nometnē Kembridžā. Vasaras nometne Anglijā ir 

lielisks veids, kā uzlabot bērna angļu valodas zināšanas, iegūt draugus no dažādām 

pasaules vietām, iemācīties patstāvību un atvērtību multikulturālā sabiedrībā, kā arī  

izbaudīt citas valsts kultūru un dabu. 

Par saviem sasniegumiem un aktivitātēm iestāde vēsta sociālajos tīklos un 

mājaslapā.   
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Izglītības iestāde piedalās vides saglabāšanas un sakopšanas programmās (Projekts 

„Skolas auglis”, „Skolas piens”, “Mazais pilsonis”, „Reanimēsim kartupeli, „Dārznīca”, 

talkošana u.c.). 

Skolas pedagogi aktīvi piedalās RIIMC rīkotajos atbalsta pasākumos un semināros 

pedagogiem un skolas vadībai. 

 

Stiprās puses – 

1. Izglītības iestādes aktīva sadarbība ar dibinātāju. 
2. Sadarbība ar Rīgas pilsētas pašvaldību un tās pakļautības iestādēm. 
3. Sadarbība ar Cambridge Regional College. 

4. Sadarbība ar LU Dabaszinību centru. 
 

Attīstības vajadzības – 

1. Iesaistīties starptautiskos projektos. 
 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

 


